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Introdução
O princípio do Alfa e do Ômega está presente em toda a Escritura. Nela vemos um modelo padrão de fatos
ocorridos no passado e que depois voltam a se repetir no tempo do fim. A fim de comprovar este princípio, o
Reverendo Lee Vayle neste sermão irá se deter em pelo menos cinco ocorrências que tiveram lugar durante o
ministério terreno do Senhor Jesus Cristo como um estereótipo daquilo que vem ocorrendo nestes últimos dias e do
que ainda ocorrerá.
Ele dá início a sua exposição remontando aos dias em que Jesus afastou-se do templo conduzindo em separado
os Seus discípulos ao Monte das Oliveiras e discorrendo sobre o declínio espiritual da cidade santa e do seu sistema
religioso que O havia rejeitado. Este é um quadro do Alfa que agora está se repetindo no Ômega. Deus, a Palavra
eterna, tem sido outra vez rejeitada pelas igrejas nominais e hoje há um apelo sendo feito aos santos para que se
afastem do sistema laodiceiano e se voltem para Deus que agora está tratando com o indivíduo. Cristo agora está do
lado de fora chamando um povo para tentar conduzi-lo para o Reino.
O segundo quadro apresentado é do Jardim do Getsêmani, no momento em que Jesus é levado por autoridades
para ser julgado e crucificado. Durante dias o Filho de Deus esteve pregando no templo e em nenhum momento foi
impedido por aquelas mesmas autoridades que até então O ignoravam. Durante dois mil anos o evangelho da salvação
tem sido pregado ao longo das eras porém este é um período em que está ocorrendo um segundo julgamento pelo
sistema religioso apóstata que culminará na crucificação do Ômega.
O relato a seguir é do momento em que Pedro que seguia o seu mestre de longe, O acompanhou até a cidade
onde lá então fora questionado pelo povo amotinado se ele havia sido um dos Seus discípulos. Pedro naquele
momento crucial, que havia conhecido a sabedoria e a virtude do Deus Todo-Poderoso, conscientemente nega
conhecê-Lo e recusa ter tido qualquer companheirismo com Ele. A traição de Pedro é uma figura das igrejas nominais
que não são ignorantes com relação às provas incontestáveis do poder de Deus demonstrado através da restauração
dos dons e dos grandes sinais e maravilhas realizadas nos dias de refrigério da Presença de Deus que tiveram início
desde 1946. Contudo, mestres tem se levantado nestes últimos dias para negar a mensagem do Senhor que os
resgatou, tornando-se anêmicos espirituais, que crêem no Sangue mas rejeitam a Palavra que funciona como os
anticorpos que fortalecem o sistema imunológico. Não se pode ter um sem ter o outro. O Sangue sem a Palavra tornase inoperante e sem eficácia.
Jesus decretou um juízo sobre o sistema morto de Seus dias. Há um juízo lavrado hoje também contra o sistema
laodiceiano que vive do clarão das eras passadas alimentando-se de um maná tomado por vermes e de carnes
putrefatas. Como Israel, a igreja também está julgada por sua incredulidade. Mas como uma galinha que ajunta os
seus pintainhos, Deus mesmo tem enviado um profeta seguido pelo ministério quíntuplo provando com isso
estar presente em meio ao Seu povo reunindo-o. Este é o momento em que as virgens sábias preparam suas
lâmpadas a fim de serem conduzidas para um Rapto e introduzidas ao Milênio.
Este juízo portanto será muito mais severo, porque onde mais luz é derramada maior é a responsabilidade. No
Ômega ocorre também o encontro do Dia do Senhor com o dia do Filho do homem, cujo ministério que se manifestou
no Alfa se repete outra vez neste dia para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías quando um profeta seria enviado
aos gentios para proferir juízo. Deus em carne humana tem feito exatamente o que fizera outrora na carne de Seu
Filho para também novamente colocar a igreja em ordem como foi colocada nos dias de Paulo.
Este é o momento em que aquilo que é perfeito é chegado. A Palavra genuína tem sido restaurada e trazido a
perfeita revelação para esta hora. Aqueles que amam a Luz a receberão e por ela viverão.
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Vamos orar. Pai celestial, novamente somos muito – um povo privilegiado e grandemente agradecido,
Senhor, por Tua bondade a nós, favorecendo-nos, Senhor, na proporção em que Tu nos tens dado esta
liberdade de nos reunirmos para adorar o Teu Nome. E Te agradecemos por isto, Senhor, neste tempo, sem
saber quando essa liberdade poderia ser tirada de nós. Não sabemos, Senhor, exatamente a que hora estas
coisas virão sobre a terra, Senhor, o fechamento das igrejas e a proibição da liberdade. Sabemos que isso
tem estado em formação por um longo, longo tempo e um dia essa semente tem que produzir este fruto
plenamente manifestado. Mas em meio tempo, Senhor, Te agradecemos pela graça e misericórdia e também
pela futura graça e misericórdia que nos tirará completamente, Senhor. E apreciamos Tua Presença, Tua
aparição em nosso meio para o propósito que Tu ordenaste, Senhor, do princípio para restauração, oh Deus,
e trazendo a igreja de volta em ordem e todas aquelas coisas, Pai, que Tu desejastes. E sabemos que o povo
tem perdido isso. Eles não têm entendido.
2
E mesmo em meio a nós mesmos, Senhor, existem tantos mal-entendidos, olhando para isto e olhando
para aquilo quando já avisado pelo profeta, sempre olhando porém não examinando e vendo aquilo que é
correto perante nós – a Verdade presente, a Verdade que está aqui. Ajude-nos, Senhor, a não cairmos em
erro de tais descrições, mas de preferência, Senhor, andar na luz como Tu estás na luz, com o Sangue
purificando-nos de toda a injustiça. E tendo companheirismo um com o outro, começando Contigo que és
aquela grande, bela família, a casa do Deus Todo-Poderoso. Abençoe-nos esta manhã, portanto Senhor,
como o espírito de amor entre nós, gerando fruto. Em Nome de Jesus oramos, Amém. Podem se assentar.
3
Agora eu quero trazer uma pequena mensagem da Escritura sobre Alfa e Ômega. E isto não será uma
explanação do princípio do Alfa e Ômega porque já tratamos disso mui completamente. Mas iremos olhar
para o seu uso, aquele princípio do Alfa e o princípio do Ômega, examinar isto na luz da Presença de Cristo
em 33 d.C. e depois no tempo quando estávamos na Era de Éfeso em que Ele retornou como uma Coluna de
Fogo especialmente ao apóstolo Paulo, embora Ele já tivesse vindo à igreja como uma Coluna de Fogo para
batizar indivíduos.
4
Agora iremos para Mateus no capítulo 24 para começar, e nos primeiros três versículos diz:
E quando Jesus saiu e partiu do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a
estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará
aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaramse a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá
da tua vinda (que é a Presença, a aparição) e que sinal haverá da tua aparição e da consumação das eras?
5
Agora, a primeira coisa que notamos aqui no princípio do Alfa é de que Jesus saiu e partiu do templo.
Isto é. Ele categoricamente deixou a instituição religiosa, a fundação, os completos princípios do que era
naquela hora. E a igreja, é claro, já tinha procurado colocá-Lo para fora. E realmente eles O tinham
repudiado à extensão de que Ele estava fora e agora Ele está do lado de fora da igreja, e Ele está sobre o
Monte das Oliveiras e lá Ele está ensinando fora de qualquer confirmação para – do velho sistema. E você
verificará isto aqui na situação do Ômega no Livro de Apocalipse, capítulo 3. Observe que no tempo do fim,
o Dr. Larkin traz isto e o irmão Branham coopera: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha
voz, e abrir a porta, Eu entrarei, e cearei com ele, e ele Comigo”.
6
Agora você vê ali que como Cristo deixou o sistema no começo porque Ele é repudiado, isso os levou
daquele tempo em diante – o indivíduo – vir ao Senhor Jesus Cristo. E isso nunca, jamais mudou. Isso
sempre é uma confrontação individual. Agora, aqui diz: “Cristo no meio da igreja”. Esta é sua igreja
organizada e sua igreja não-organizada, porque todas elas são um composto neste ponto em particular. E as
igrejas O põe para fora. E agora essa é uma questão do indivíduo ouvir a voz e de se aproximar. Em outras
palavras, no tempo do fim, não mais veio Israel a Cristo como uma igreja e nem a igreja virá a Cristo como
uma igreja. Não há meio.
7
E é por essa razão que o irmão Branham disse que esta nunca se organizará. Não há meio de que isso
possa porque todo mundo pertence a um pensador individual e você está progredindo mais e mais ao ponto
de onde isto diz que devemos ser sacerdotes e reis para Deus. E assim, portanto, se isso é um – um ultimato,
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e isso seria o que eles chamam de o desiderato, o grande desejo que nós – nós cheguemos àquela posição
que termina, é claro, que é no Milênio, você tem que estar se aproximando deste lado mais e mais a fim de
ter a reflexão perfeita sobre este lado. E isso não se torna livre de um ministério quíntuplo, isso não se torna
livre do conceito da igreja, que a faz, e isso tem uma confrontação de Cristo nesta hora com cada pessoa em
particular como Ele teve lá atrás quando eles O repudiaram. Porque Ele disse: “Eu estou totalmente do lado
de fora da porta”. Eu estou do lado de fora de qualquer maneira para entrar de volta porque a porta significa
entrar ou sair. É um lugar – é uma porta de entrada. Aqui diz que o Bom Pastor é aquela porta.
8
Agora observe que Ele não está numa porta por muito tempo, embora, Ele nunca é qualquer coisa
senão uma porta quando você está se aproximando a – a Verdade, você entende isso. Mas estamos falando
agora em termos de igreja. E o princípio do Ômega que estava estabelecido no Alfa, de que Ele está
absolutamente cem por cento do lado de fora da igreja, e de que Ele está agora tratando com indivíduos. E é
claro, poderíamos ir para ramificações ou ao profeta neste ponto, mas não iremos fazer isso. Apenas quero
que você veja que estamos neste período em particular como isto foi no princípio lá atrás nos evangelhos.
9
E depois aqui diz: Ao que vencer eu concederei que se assente com – comigo em meu trono, como eu
venci, e sentei com Meu Pai em Seu trono.1
Agora observe lá atrás a pergunta que foi apresentada. Volte a Mateus 24 outra vez, e isto diz aqui:
E os seus discípulos chegaram-se a ele em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e
que sinal haverá da tua vinda? E o que será a consumação das eras?
10 Em outras palavras, o que será enquanto estamos olhando para Ti para assumir o Teu reino, o qual
neste ponto Tu não tens assumido o Teu reino? Agora lembre-se, Ele disse: “Eu poderia assumir o reino,
Meu Pai enviaria a Mim doze legiões de anjos, e Eu simplesmente assumiria”.2 E Ele disse: “Meu reino é de
lá”. Em outras palavras, ele está adiante na estrada. E eles disseram, agora, “O que será isto?”. Bem, Ele pôs
isto em ordem como o Alfa, e agora estamos aqui embaixo no Ômega onde o evangelho do reino está sendo
pregado. O que significa que estamos nos aproximando do reino agora. Isso sempre tem sido pregado,
olhando adiante, porém não estamos olhando adiante em tempo algum porque estamos na introdução atual
ou na condução do verdadeiro Milênio por si mesmo.
11 Agora, o número 2 deste princípio do Alfa se reflete no Ômega desta hora na mesma situação, que é o
mesmo tempo de evento. Vamos para Lucas no capítulo 22. E você encontrará nos versículos 52 e 53. E isso
é na cena da traição quando Pedro se levanta para tentar livrar Jesus que foi quando Judas O traiu, e o motim
se aproxima para levá-Lo para destruí-Lo; isto é, crucificá-Lo.
E aos principais dos sacerdotes – E Jesus disse aos principais dos sacerdotes, e capitães do templo, e
anciãos, que tinham ido contra ele: Saístes, como a um salteador, com espadas e varapaus?
12 Agora, isso é – isso é o que Jesus declara, não tanto o Seu entendimento, porém isso é verdadeiro, o
entendimento, mas Suas declarações contra eles, Sua cristalização da situação. “Eu não sou um ladrão, então
porque vocês saem com espadas e com varapaus?”.
Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a
vossa hora e o poder das trevas.
13 Agora você observe aqui que isso foi uma situação do Ômega. Ele está do lado de fora da igreja. A
igreja O tem repudiado e literalmente negado-O e literalmente entraram numa posição de blasfêmia. Porque
em Mateus 12 eles disseram: “Não é este o descendente de Davi? E não é este então o descendente pelo qual
estávamos procurando?”. E a resposta então é: “Não, este não é o descendente de Davi, este é o de
Belzebu”. Assim, portanto, isso não foi apenas um assunto de atribuir as obras do Deus Todo-Poderoso a
Satanás, mas foi literalmente fazendo de Cristo Ele Mesmo de Satanás. Agora, vamos encarar isto, você
entende porque que Caim era do diabo. Assim, portanto, aqui está outro do diabo. Em outras palavras, isto
seria o – aquele que – que Caim está desenvolvendo. Vê? Eles não sabiam que eles eram as pessoas que
feririam o calcanhar. Vê? Eles não sabiam que eles eram o princípio Ômega do Alfa que era Caim. Você
entende o que estou dizendo? Tudo bem. Você agora tem isso, você tem isso declarado aqui.
14 Agora então, iremos para Hebreus 6. Agora eles O pegaram para crucificá-Lo. Agora Ele está do lado
de fora da igreja, inteiramente expulso, repudiado. Agora no versículo 6, na segunda parte dele.
...assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério.
1
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15 Agora, porque motivo eles não puderam recebê-Lo nesta hora? Pela mesma razão que eles não
puderam recebê-Lo naquela hora porque Ele disse: “Eu estive diariamente em vosso templo ensinando, Eu
estive diariamente guiando a isto, e vocês rejeitaram isto”. Agora a igreja tem estado pregando por dois mil
anos acerca de tudo isso e eles falharam nisso em um milhão de milhas. Então o que eles têm que fazer?
Eles têm que crucificar para si mesmos o Filho de Deus novamente. Isso é exatamente o que aconteceu.
16 Agora vamos para o terceiro Alfa e Ômega, e isso também está em Lucas 22:54-61. (Não, livro
errado) e aqui diz:
Então, prendendo-o, o levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe.
E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E
como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com
ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. (Agora lembre-se de que ele está negando o
Senhor, e ele disse: “Eu não O conheço”) E, um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles.
Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este
verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. (Pode-se dizer pela maneira que ele fala, a maneira
que ele se veste. Vê? Certo.) E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar,
cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como
lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes.
17 Tudo bem. Aqui, você observará a traição atual da igreja nominal e das virgens néscias – a traição
atual, porque isso está sintetizado aqui. Você – porém a única razão que eu digo que isso está sintetizado,
embora Pedro seja um dos eleitos, é pela razão de que estou usando-o como um exemplo de que ele foi um
que ouviu. E note que ele está afastado, ele seguiu de longe. Embora ele tivesse – tivesse a revelação do
Deus Todo-Poderoso, ele chegou ao ponto onde ele rejeitou o Senhor Jesus Cristo naquele momento crucial,
embora ele voltasse a Ele. Então estamos somente usando-o de certo modo como um tipo aqui para permitir
você saber o que está no mesmo tempo do fim. Esta pessoa que estava associada intimamente com Jesus.
18 “Muitos virão naquele dia e dirão: ‘Senhor, não expulsei demônios em Teu Nome? Não falei em
línguas? Não profetizei? Não fiz milagres ou obras maravilhosas?’. E Ele dirá: ‘Nunca vos conheci’”.3
Agora, isso não pode ser dito de Pedro, mas você pode ver a relevância do que estou dizendo aqui, isto de
que no – no – no tempo do fim existem pessoas que não são desprovidas de um entendimento, elas
simplesmente sabem tão bem, mas sob temor, como o irmão Branham disse, elas não deixarão a
organização. Eles são ricos e abastados de bens, mas tantas pensões, e tanta autoridade, tanta adulação, e
tantas coisas. E eles pensam que são alguém porque as pessoas fizeram deles alguém.
19 O papa não é o vigário do Senhor Jesus Cristo pelo voto de cinqüenta bilhões de pessoas mais do que
nada. Ele é um dos latidos dos cães do inferno do diabo. E isso é exatamente verdade.4 E esta é talvez uma
das piores de todas as obras que você já tem visto desde os tempos passados quando eles tinham as irmãs
como amantes e Deus sabe o quê. E enchiam o seu coro papal – corais com uma geração ilegítima e sabe os
céus o quê. E pegavam o montante da prostituição de Paris e tudo mais. Isso é onde a igreja católica está.
Vamos encarar isto, e os protestantes não são melhores porque eles são da mesma apodrecida e fedorenta
semente. E os pentecostais são provavelmente os piores de todos eles porque agora eles chegam com seus
dons e todo o bando e dizem que todos somos de Deus. O irmão Branham disse que aos pentecostais todos
os querem e eles lhes têm a todos. Exatamente correto.
20 Agora, assim, portanto, vemos um tipo aqui que a igreja repudia, e aqueles que sabem melhor, e
aqueles que deveriam ter entrado e que absolutamente repudiam no tempo do fim.
21 Agora vamos para Mateus 24:24 a respeito do qual estamos falando e você pode ver isso aqui. Aqui
diz: Porque surgirão falsos cristos e – até mesmo falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios
que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
22 Então aí está você. Também observe em 2 Pedro. Obtemos o quadro em 2 Pedro, e no capítulo 2. Esta
é a Escritura do irmão Branham utilizada em “Os Ungidos dos Últimos Dias”.
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E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que
encobertamente (ou secretamente) introduzirão heresias de perdição, e negarão (que está dizendo “não”) o
Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição.
É por isso que eu uso Pedro. Ele negou isso. Ele disse “não”, literalmente disse “não” ao Senhor. Você
percebe o que Pedro fez para conduzir a esta condição? Ele fez exatamente o que Eva fez, ele negou a
Palavra de Deus. E quando ele negou a Palavra de Deus, Deus diz: “Eu mostrarei a você que ninguém pode
negar a Minha Palavra. Você quer em prejuízo de si mesmo negar a Mim?”.
23 Agora, quantas igrejas exatamente hoje, pregadores e congregações, são tão dedicadas que você tem
do total literalmente um conceito geral de seus menonitas, seus amish, seus arminianos legalistas, e esse
conceito é o mesmo princípio que está nas igrejas, exceto onde aqueles grupos se reúnem e usam chapéus e
barbas, e o restante apenas se abstém, porém eles estão simplesmente como que agrupados juntos. E observe
o que eles fazem. Eles negam o mesmo Deus a Quem eles se consagraram. Exatamente como o irmão
Branham disse, os profetas vieram e disseram: “O mesmo Deus que você diz que adora e o Deus a quem
você ouve, esse é o Deus que nisto vos destruirá”. E então você vê o conceito que segue direto para o
mesmo fim; eles negam isto.
E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas,5 (como anemia perniciosa. Eles têm tirado todos os –
todos os anticorpos do sangue. O sangue que purificaria não tem mais quaisquer anticorpos. Você sabe por
quê? Porque eles rejeitaram a Palavra. Vê?).
24 E observe que a mesma coisa temos obtido hoje. E eu tenho obtido a mesma coisa em meu corpo, o
meu sistema imunológico está completamente fora de função. Por quê? Porque algo ficou na corrente
sanguínea. E o sistema imunológico é o seu bom trabalho perfeitamente, mas o que está no sangue
simplesmente corta-o imediatamente. Isso é o que o médico disse: “Oh, ora, você tem o físico de um
cinquenta – de um – de um homem de cinquenta anos de idade. Ora, você é tão nervoso, vá ver um
psiquiatra”. Huh! Então eu vi o estúpido psiquiatra, a um graduado. O que eles fazem? Nada. Você não pode
falar com erros de programa em seu sistema. Nem pode você falar com Deus sobre Sangue sem a Palavra,
porque o seu sistema imunológico está morto. Você não pode falar sobre sangue quando você nega o – o
poder do fígado, do pâncreas, as glândulas supra-renais e fila abaixo. Você não pode fazer isso. Vê?
25 Depois eles falam sobre as escolas, de que eles irão fazer isso e fazer aquilo. Esqueça suas escolas,
traga Jesus de volta, traga a oração e algumas coisas mais. A coisa inteira está arruinada. Veja, o sistema
imunológico está morto. O que está errado com as cortes judiciais hoje? Você tem juízes corrompidos,
policiais estúpidos. Políticos que não são dignos de uma ninharia, trapaceiam você rio abaixo. Eles já
fizeram isso. Os anticorpos no sangue estão mortos porque eles jogaram a Palavra fora. Nenhuma vida foi
deixada no sangue para combater a vida do diabo. A igreja está morta, e ela nem sequer está pendurada na
corda. Ela está no chão e fora.
Tudo bem. Esse é o número 3:
26

Número 4. Juízo foi pronunciado. Vamos voltar a Mateus 24, no versículo 2:
Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre
pedra que não seja derrubada.
Ele disse que o sistema todo está morto. Você não pode colocar um remendo novo numa roupa velha.
O que você faz? Você destrói a roupa. A Bíblia categoricamente diz que nenhuma Palavra de Deus é nula de
poder. E em segundo lugar isso também diz: “Passarão o céu e a terra, porém minha Palavra não passará até
que tudo seja cumprido”.6 E o profeta apareceu e usou um termo bastante vulgar que todo mundo detesta:
“Isso está cheio de vermes”.
27 “Oh, agora não... oh, por favor, irmão Branham, você não poderia ser aquele profeta que pensávamos
porque você disse que a Palavra estava cheia de vermes. Maná morto”. Certo, seja gentil. Você é mais gentil
do que Deus. Isso é ser muito mais gentil do que Deus. Você coloca Deus de fora, o profeta, a Palavra,
Jesus. Isso é correto. Você está fora de tudo e nem sequer sabe disso. Você continua completamente fora.
Isso é o que ele disse. Ele disse: “Isto se tornou corrompido. Está cheio de vermes. Está morto”.
28 Israel estava morto. A igreja está morta. Israel se organizou e Deus provou que eles estavam mortos e
esta igreja está se organizando e Deus provará que ela está morta porque haverá de se tornar cinzas debaixo
5
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de nossos pés, não porque eu digo assim, não porque sou julgador, o julgamento já ocorreu. Não estou
julgando, estou reportando. Não estou editorando como os seus estúpidos jornais fazem. Estou reportando.
Isso é tudo que um jornal é. Não algum tipo de jornalismo. Não temos que reportar mais nada, nem mesmo
o Monitor da Ciência Cristã. Você tem um bando de mentiras, mentiras, mentiras, mentiras, alguém que
inventa. E você... olha para a TV e o seu estômago azeda. Olhe para aquelas aves metidas a santos do
pontificando. Olhe para suas caras. Olhe para a minha e diga-me que sou mau. Eu não sou realmente mau de
modo algum. Sou exatamente o que o profeta disse: “Alguém que tem algo para lhes dizer”. E você tira as
luvas quando você as diz.
29 Isto – você entenderá isto, não se preocupe. Ele disse: “Nenhuma pedra será deixada”. O templo se irá.
...?...edificado pelos seus credos e dogmas, edificado pelo seus mal-entendidos, originalmente edificado pelo
Deus Todo-Poderoso por meio dos profetas, porém agora está julgado. O povo não quer dizer que a igreja
está julgada.
30 David duPlessis, o Sr. Pentecostes, levantou-se contra o Sr. Rev. Branham. Oh, certamente que ele se
levantou contra o irmão Branham. E ele disse: “Aquele homem, o metido a juiz, agora ele tem julgado a si
próprio”. Como um homem que disse: “Manchou a estrada de lado a lado”. E eu disse: “Sim, Deus lhes tem
dado de comida aos leões e feito deles estrume sobre a terra”. Eu ainda darei ouvidos a William Branham.
Vá você para onde você quiser ir. E se eu for para o inferno, irei para o inferno. Isso é privilégio meu,
privilégio meu. Porém eu posso ver um paralelo aqui, eu posso ver o Alfa e posso ver o Ômega. Porque isso
é exatamente o que é.
31 Agora vamos ler o Ômega. O que aconteceu a Israel irá acontecer a nós aqui. E esse é um longo
capítulo.
Então falou Jesus (Estamos começando no versículo 1. Pode ser que a maior parte do meu tempo seja
gasto lendo a Escritura) à multidão, e aos seus discípulos, (Observe, existe uma dupla multidão ali. Os
discípulos estavam em meio à multidão, e eles foram uma parte dela, porém eles não foram considerados)
dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. (Oh sim, eles tem a Bíblia hoje, não
se preocupe. Seus Pat Robinsons7 e seus – e seus Jim Bakers,8 e seus Fallweells,9 o bando inteiro, oh, eles
tinham a Bíblia, mais Bíblias do que nunca. Sim. E eu poderia dizer algo aqui, mas qual é o proveito?)
Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as; mas não procedais em
conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem; (Tem somente um monte de conversa e sem
vida) pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens; eles, porém, nem
com o dedo querem movê-los; e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens; pois trazem
largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, (aqueles – os ornamentos, vocês fazem eles para
lhes parecer justos e tem suas golas voltadas para trás, pequenos goo-gas, e coisas assim) e amam os
primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem
chamados pelos homens: Rabi, Rabi. (Serem – isto é, “Mestre, Mestre”, vê?) Vós, porém, não queirais ser
chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos.
32 Agora, não há ninguém que pode ocupar o lugar de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo faz isso, e
os homens que depois são designados tornam-se subalternos. Porque Deus simplesmente opera através deles
até que Ele chega à última pessoa, então ele é um embaixador para Jesus Cristo como todos os demais são.
E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos
chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o
que a si mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
33 Agora, você acha que as pessoas irão gostar de se humilharem? De maneira alguma, porque todo o seu
sistema tem lhes ensinado a serem exaltados. O sistema denominacional tem nos ensinado a sermos
exaltados. Nós os batistas somos os melhores das obras. E devo admitir que o meu coração se inclina –
inclina um bocado voltado aos batistas. Tenho – devo ser honesto. Embora eu nunca fosse totalmente um
7

Marion Gordon “Pat” Robertson é um televangelista e escritor americano. Fundou diversas organizações e corporações. Ele é o
anfitrião do programa de TV Clube dos 700 da CBN. Concorreu à corrida presidencial em 1988. Escreveu o livro “A Nova Ordem
Mundial”, denunciando a existência dos illuminati, grupo que combina maçons com banqueiros judeus. Previu meses antes a
recessão econômica americana de 2008 – NT.
8
James Orsen Bakker é um ex-televangelista americano das Assembléias de Deus que neste mesmo ano se envolveu em
escândalos financeiros e sexuais, forçando-lhe mais tarde à resignação de seu ministério – NT.
9
Jerry Lamon Falwell (1933-2007) foi um televangelista batista bastante popular da Virgínia, tido por alguns como um
intolerante e polemista. Fundou uma universidade, a Liberty University – NT.
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batista. Eu nasci um presbiteriano. Devo admitir que tenho tido uma afeição voltada aos batistas e ainda
tenho, porém isso não significa que eles estão certos porque eu – eu goste deles. Eu estive entre os
pentecostais, também. E eu creio que tenho tido menos proveito para eles de uma maneira do que eu tenha
de outra. De modo que você sabe como é.
34 Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! (observe) Pois que fechais aos homens o reino dos
céus; e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. (Isso é correto porque as denominações
fecham você de onde elas estão. Vê?) Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas
das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações; por isso sofrereis mais rigoroso juízo. (Homens
pentecostais correndo em volta indagando nas janelas para vender seus lares e dar-lhes o dinheiro. Isso está
absolutamente errado.) Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que percorreis o mar e a terra para
fazer um prosélito; e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de
vós, condutores cegos! Pois que dizeis: Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é; mas o que jurar pelo
ouro do templo, esse é devedor!
35

E assim depois segue, vamos ir um pouco mais adiante. Versículo 25:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o
interior está cheio de... exortações e excessos. Tu fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do
prato, para que também o exterior fique limpo. (Em outras palavras, isso mostra que o poder purificador de
Deus não estava na – não estava mais na igreja. E nem tão pouco está. Vê? Está morta) Ai de vós, escribas e
fariseus, hipócritas! Pois que – pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente
parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também
vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de
iniqüidade. (Vê? Você não vai pela Palavra.) Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que edificais os
sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos.10
36 E escute, quantos livros estão no mercado hoje mesmo dos bons velhos tempos, Madame...?... Quem
se importa dois segundos sobre uma mulher – no quadro de – pregando? Aimée Semple Mcpherson,11
examine sua vida. Reba Crawford, descubra onde – onde ela fica. Sim. Mattie – Mattie Crawford, depois
existe outra Crawford aí, também, começou um sistema por todo o mundo – uma mulher. Duas vezes filhos
do inferno, cada pessoa em particular.
37 Você diz: “Irmão Vayle”. Não sou julgador. Estou relatando os fatos, meu irmão, minha irmã,
vindicado. Faça o que você quiser com eles. As pessoas não gostam de relatos. De nenhuma maneira, meio e
forma.
38 Os russos não podem concordar com importação – tão pouco informação. Eles escondem tudo, e agora
eles deixaram toda a Europa mal. Muito esquisito, um pouquinho de leite em pó contaminado, e agora a
Europa é má. Mas eles não podiam ficar mal por causa – pelo o que os russos fizeram e o que nós fizemos
por eles. Oh não. É por essa razão que os russos e os católicos são a mesma coisa. E os protestantes a
mesma coisa. Não há diferença. Aves de uma mesma espécie. Vocês verão que este papa é o que eles
escolheram para trazê-los todos juntos. Ele é um polonês, e isso fica bem entre o – o oeste e os – e os russos,
os livres e os que não são livres e trazendo-lhes religião.12 E mostre-me onde os comunistas estão onde a
igreja católica não esteve primeiro, ou a grega ortodoxa. Um mapa provará isso. Apenas deixe púrpuro onde
os católicos estiveram, as duas marcas, e depois deixe vermelho onde os russos estão, e um assenta-se sobre
o outro. Uma perfeita sobreposição.
39 Tudo bem. Enchei vós... Agora Ele disse aqui... vamos para o versículo 32. Enchei vós, pois, a medida
de vossos pais. Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? 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; para que sobre vós caia todo o sangue justo, que
foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue do justo de – de Zaca - de
10

Mateus 23:1-17,25-29 – NT.
Evangelista de cura divina. Em 1922 fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, em Los Angeles, Califórnia – NT.
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Porém vale lembrar ao leitor que o Papa João Paulo II a quem o irmão Vayle se refere, sofreu um atentado de morte em 1981
pelo turco Ali Agca e que somente há pouco anos, órgãos da imprensa internacional divulgaram ter sido aquele atentado
encomendado pelos próprios russos, justamente pelo fato do papa ser polonês, cuja Polônia na época ainda estava anexada à
antiga ex-União Soviética e que buscava a sua independência. Este atentado, portanto, foi um tipo do que ocorrerá conforme
profetizado pelo irmão Branham quando disse que o “Império russo destruirá o Vaticano com uma bomba atômica”. Veja a
mensagem “A Marca da Besta” de 13 de maio de 1954. Um detalhe: o atentado àquele papa foi no dia 13 de maio – NT.
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Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas
coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, como – que matas os profetas, e apedrejas os
que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos
debaixo das asas, e tu não quiseste!
40 Como que Ele iria fazer isso? Pelos profetas e os homens que Deus enviou. Hoje mesmo as pessoas
pensam que Deus irá ajuntar o Seu povo de outra maneira da que Ele sempre os ajuntou. E por quem Ele
tem que ser representado? Pelo profeta. Ele tem que reuni-los juntamente para o rapto por um profeta hoje
mesmo. E quem irá acreditar nisso? Aí está outro Alfa e aí está um Ômega. Quem irá fazer isso? Eles não
aceitarão isso, vê?
Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome
do Senhor.13 (Isso é exatamente correto).
Tudo bem. Agora, essa é a igreja mundana, a igreja nominal, e ela está toda confusa – com as virgens
sábias e as virgens néscias.
41

Agora, vamos voltar às virgens sábias em Mateus 25, e observe aí:
Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao
encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas.
Agora, essas não são as mesmas como aquelas mais adiante – sobre os que Ele está falando em Mateus
23. Eles estão todos misturados naquela massa. Mas assim como Ele falou à multidão, e Pedro ficou ali e
obteve uma dose cheia do juízo de Deus, embora isso não pertencesse a ele, a menos que ele não tivesse
sido da eleição. Agora aqui, cinco sábias e cinco néscias.
42 As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. (Sem Espírito Santo. Vê?) E,
enquanto o noivo tosquenejava – enquanto tardava o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à
meia-noite ouviu-se um clamor: Eis o noivo, (não disse “vem”, isso não está no grego) Eis o noivo; sai para
encontrá-lo. (Não diz “saí-vos”, aqui diz “sai”. As vozes no lado de fora, Cristo está do lado de fora da
igreja. O Espírito Santo está do lado de fora). Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as
suas lâmpadas. (Tempo de preparar a lâmpada. Vê? No tempo do fim) E as loucas disseram às prudentes:
Dai-nos do vosso azeite; nossas lâmpadas estão apagadas. As prudentes disseram, dizendo: Não; a fim de
que não seja o suficiente para vós e – nós e a vós, ide – ide vós mesmas melhor aos que o vendem, e
comprai-o para vós. E enquanto elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas
saíram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
43 Agora, esse é exatamente o tempo em que estamos vivendo. Cristo presente, Sua aparição, e o profeta
em cena. Agora eles estão todos ansiosos pelo Espírito Santo porque este profeta é o que aparece com o
avivamento de cura que tem se passado desde 1946 até agora. Isso começou lá atrás na aparição de 1933 no
dia 11 de junho. Vê?
44 Tudo bem. Agora, eles saíram para conseguir azeite, e elas não puderam consegui-lo. Você sabe por
quê? Porque elas foram para a organização. Qual organização? Pentecostal. E todas elas obtiveram os seus
dons. É por essa razão que eu continuo tentando dizer a vocês pessoas para entenderem que o batismo
com o Espírito Santo não é o Batizador. O sinal, o Senhor Jesus Cristo que aparece no tempo do
entardecer não é o seu batismo, Ele é o seu batizador. O qual você já tem que ter um pouquinho do Seu
Espírito. Oh, você não poderia vê-Lo. Vê?
45 Agora você tem a mesma coisa com os dons. Ter um dom do Espírito Santo não é ter o Espírito Santo,
isso é um dom do Espírito Santo. Agora, quantas – quantas pessoas têm o Presidente Reagan, você sabe,
dado dons? Bem, vamos dizer que ele deu seu dom para vinte – dons para vinte notáveis mulheres na
América. Pergunte à sua esposa se o presidente deu-se a si mesmo para aquelas vinte mulheres e ela te
acertaria bem entre os olhos. E todavia pessoas assim chamadas que são supostas a serem sábias na igreja
não podem sequer discernir sopa de ervilhas de soro de leite, como diria Jack Bell.14 Se você teve o sinal, o
mínimo que você poderia ser é um profeta como William Branham. Então como você irá... Vê? Onde está o
entendimento?

13

Mateus 23:32-37,39 – NT.
Referindo-se provavelmente ao canadense Jack Bell, um cultivador de amoras bem-sucedido e muito conhecido por sua
generosidade financeira a hospitais e outras entidades – NT.
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46 Agora: ...Elas saíram para comprar, o noivo chegou, e as que estavam preparadas saíram com ele
para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,
abre-nos. E ele, respondendo, disse: Eu costumava conhecer a vós como Minha esposa, porém eu não vos
as conheço mais como Minha esposa. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do
homem há de vir. 15
47 Ninguém sabia o dia e a hora quando a Coluna de Folgo desceu em 11 de Junho de 1933, que
anunciou a vinda do Filho do homem, a aparição. Porque o irmão Branham disse: “Ele apareceu lá
embaixo no rio. Eu não era Aquele que apareceu, eu estava apenas parado ali quando Ele apareceu”.
Quantos – crerão nisso? Faça o que você quiser, eu não me importo. Se o irmão Branham foi uma fraude, ao
menos ele foi esperto o bastante para identificar com a Escritura que diz: “Eu ajunto o Meu povo pelos
profetas e por aqueles que Eu enviei”.
48 Todavia você adquire um grupo de ministros quíntuplos, especialmente o evangelista, o ardente
evangelista que ama os louvores dos homens, você sabe, o – o belo sujeito loquaz que se levanta e faz isso,
você sabe, todas estas coisas assim, que lança a sua rede com a palavra errada, traz a palavra errada, que
alimenta os bodes, que acha que tem cordeiros, levanta-se ali com toda a sua assim chamada inteligência,
glamorizada e tudo mais. Eles não sabiam a primeira coisa sobre a hora do Filho do homem. Não há
ninguém que pode pregar isso. Eu lhe direi uma coisa, William Branham não podia pregar isso. Tudo que
ele podia saber, era de que alguma coisa estava vindo. João Batista não podia pregar isso. Tudo que ele
sabia era de que alguma coisa estava ali, e de repente isso estava ali. E como que você irá saber o dia e a
hora? Mesmo quando isso é manifestado eles não sabem.
Então aí está você. Aí está sua igreja nominal. A semente da serpente. Aí está sua virgem néscia, aí
está o seu Alfa; hoje você tem o Ômega. Sem diferença seja qual for. Isso tudo é uma e a mesma coisa.
49 Vamos para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 agora e ver isto. Eu já citei algo – algo disso a você.
Porém isso não é o mesmo. Veja isso, 2:1-3:
Agora irmãos rogamo-vos, pela presença, a – a aparição16 de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa
reunião com ele. Vê? Como Ele faz isso? O irmão Branham disse que é por uma mensagem. Quem irá
trazê-la? Ele Mesmo. Como que Ele opera? Através de um profeta.
50 Tudo bem. Vamos continuar lendo. Que não vos sejais em pouco tempo agitados na mente, ou vos
perturbeis, por nenhum espírito, nem por palavra, nem por epístola como de nós, como se aquele dia já
estivesse perto.
51 E agora observe, ele disse “em sua mente”, que é o arrependimento. Ele disse: “Veja isso”, ele disse,
“não fique preparado para uma mudança porque ainda não é uma mudança de pensamento”. Isso tem
chegado a um processo onde a Palavra de Deus está tão inteiramente deteriorada que ela está completamente
fora do – fora de seu próprio contexto, e não mais é a Palavra de Deus, e Cristo Ele mesmo, o que eles
alegam adorar, está morto. O sistema imunológico está inteiramente arruinado, e o sangue sem eficácia. Eles
falam sobre isso, porém os anticorpos estão mortos. Os homens amam as trevas mais do que a luz. Eles não
receberão a Verdade. Então Ele está do lado de fora da porta. E isso empregará uma completa mudança de
pensamento porque eles buscam sair, e se eles saírem eles buscam ver alguma coisa que o restante não vê.
52

Certo, isso está aqui, bem aqui.
...por palavra, por mente, por espírito, nem por epístola como de nós, como se o dia do Senhor
estivesse perto. (Não o dia “de Cristo”,17 o dia “do Senhor”) Ninguém de maneira alguma vos engane;
porque esse dia não pode vir, exceto que – que primeiro venha uma apostasia, e então o homem do pecado
seja revelado, o filho da perdição.
53 Agora, isso diz a você bem aí que não pode vir até haver um divórcio. O irmão Branham pregou juízo.
Cristo não reconhece, Deus não pode reconhecer, nada do céu reconhecerá o que está na terra exceto uma
Noiva. Por quê? Porque eles são os únicos selados. Em, com e por quem eles são selados? Deus Ele Mesmo.
Porque lembre-se, quando o amor desce, isso é Deus. Embora Deus como amor não seja o amor de Deus.
Elas são duas coisas inteiramente diferentes. O Deus de amor pode colocar Ele Mesmo, uma medida em seu
15
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coração, e com isso esse amor pode ser espalhado no exterior. Porém quando você fala sobre Deus como um
amor em 1 Pedro, o oitavo coroando isso tudo, você não está falando sobre si mesmo outra vez, você está
falando de uma medida, uma pequena, mínima porção. Ou no mínimo você seria um grande profeta como
William Branham, o apóstolo Paulo, e Isaías; um Moisés. Você não pode qualificar. Ninguém pode
qualificar. Isso é o suficiente para ser germatizado18 como disse o profeta. E a germatização – fala de um
desenvolvimento enquanto que o outro fala de um todo. Não há desenvolvimento. Está completo. Diga-me
quando Deus desenvolveu. Quando que Deus teve um começo? Seu único começo foi para formar-Se em
carne humana. Isso de fato excita por haver criaturas em que Ele pudesse habitar. De modo que nós não
devemos ser dignos para descrever sobre isso. O divórcio está em andamento.
54

Apocalipse capítulo 18. Veja o que Ele disse ali sobre a situação da igreja. Versículos 4 a 7:
Ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus
pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e
Deus se lembrou das iniqüidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro
conforme os seus erros.
55 Para dobrar o dobro é pelo menos quatro vezes. Dois para o segundo poder faz quatro. Duas vezes
dois. Leve isso uma vez mais, e você subirá para um oito. Duas e agora você adquire dezesseis. Então você
pode ver que existe uma intensificação de efeito dinâmico, e é o que irá ser. Em outras palavras, toda vez
que Deus fizer alguma coisa através de um profeta no meu entendimento, o juízo golpeia isso muito mais
duramente. A fim de que haja muito mais responsabilidade, muito mais pelo o que responder e muito mais
pelo o que pagar. Porque muito é requerido a quem muito sabe. E aqueles que sabiam muito receberam
poucas repreensões – muitas repreensões. Aqueles que tinham pouco conhecimento receberiam bem menos.
Isso não quer dizer que você esconde sua cabeça na areia, achando que você conseguirá escapar disso.
Quando a luz brilha você é responsável pela coisa toda. Não um entendimento perfeito, mas um – mas um –
mas pela coisa toda.
56 No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias
esteve, (“Somos ricos, abastados em bens, e de nada temos necessidade”, e não sabem que são infelizes,
miseráveis, pobres e cegos. Em outras palavras, ela é uma viúva, uma mulher divorciada do mais baixo
nível. Completamente deserdada).
57 Soube de um dos homens que alegava crer nesta mensagem que deu um pontapé em sua esposa; e que
ele tem uma grande importância em dinheiro. Nem sequer deu a ela qualquer coisa. Creio que ele – talvez
ela o levasse para a corte judicial. Eu apenas – apenas fico atrás e animo-a sobre isso. Soa como alguém que
é – soa como alguém que não se qualifica aqui tentando se qualificar como Deus ou algo. É melhor você ser
cuidadoso com a medida que você mede, isso será medido a você novamente em juízo. “Pela palavra do
homem será justificado, pela palavra do homem ele é condenado”.19 Melhor ficar seguro de que esta é a
Palavra do Deus Todo-Poderoso. Como eu digo, um relato judicioso20 é uma coisa totalmente diferente de
julgamento. Sim. Se você me julgar, julgue-se a si mesmo.
58 Número 5. Tome nota especial aqui de todo o – do Alfa e do Ômega. Em João 5:19. Vamos dar uma
olhada em João 5, onde o irmão Branham foi a isto incessantemente. Nós fazemos também, é claro,
exatamente como ele fez. Esse é o nosso trabalho e o seu trabalho. Versículo 19.
Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não
pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.
Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para
que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho
vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; para que todos
honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade,
na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não
entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a
hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque,
como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo; e deu-lhe o poder
18
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de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos
os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. (Que voz? Do Filho do homem. Literalmente do Filho do
Homem, é tudo a mesma pessoa, realmente. Porém um Filho do homem do ministério do homem, isto é, o –
o Filho do homem meramente significa o ministério, isso é tudo. Porque Ele não está aqui na carne). E os
que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressurreição da
condenação.21
Veja, isso é o mesmo como o irmão Branham disse de que o juiz que está aqui agora estará dois – mil
anos depois. Cristo faz a mesma coisa. E o povo fica confuso. Sem necessidade de confusão.
59 Tudo bem. Observe o que estamos dizendo aqui então. O Filho do homem. Tudo bem, vamos
comparar isto com Lucas 17. Agora estamos falando sobre o Filho do homem, então nós somente falamos
sobre o Filho do homem naquele dia dos evangelhos. O capítulo 17, portanto, e de 20-37:
E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: O
reino de Deus vem sem observação. (Em outras palavras, Ele estará bem aqui e você nem saberá disso. Aí
está você. A mesma coisa Ele diz sobre a vinda do Filho. Você não saberá o dia e a hora. Então se você não
sabe o dia e a hora, isso poderia vir e você perder isso).
60 É exatamente sobre tudo isso que esta hora é, o Sétimo Selo. Você não pode dizer para as pessoas de
fora desse modo o que estou pregando esta manhã, exatamente esta mensagem, você não pode lhes dizer
isto. E os pregadores que sabem não se assentarão e explicarão isso ao seu povo. Eu não posso dizer para
você os nomes agora mesmo que entendem e sabem sobre a Presença de Deus, que tem aprendido isto,
sentam-se bem ali na igreja, e não farão uma coisa sobre isso. Nem sequer dirão: “Faça-me perguntas”. Eu
não gosto disso.
61 Eu limparei minhas orlas, e se tenho algo para você de que sou responsável, eu darei a você. Faça
você o que você quiser com isso, porém estou limpando minhas orlas. E elas estão completamente limpas ao
redor do mundo aonde as fitas vão e para qualquer outro lugar. E quem se importa aonde elas vão e não vão
se eu sei que tenho que responder por isso? Estou limpando minhas orlas. Os pregadores não gostam de
mim limpando minhas orlas, porque eles me querem de volta aos pentecostais. Prossiga você com o seu
pentecoste. Nunca acreditei em pentecoste. O dia em que eu estava cheio com o Espírito Santo eu soube que
algo estava errado, e errado comigo. Não com Deus. Eu disse: “Senhor, eu Te agradeço por essa
experiência, eu não posso entender isso, isso é tão maravilhoso. Isso é real, isso é isto, mas o que está
errado?”. Milhões de milhas fora da Palavra. A igreja conduzirá todo mundo direto para a degradação,
direto ao buraco, direto para os braços do anticristo, gloriando-se em Deus e do Espírito Santo e sem ter
uma pequena dose disso, mesmo tendo um dom.
62 Oh, irmão e irmã, você é tão mau quanto pessoa. Um homem veio até a mim uma vez numa reunião
na Flórida e o irmão Branham estava lá, e ele disse: “Sabe, irmão Vayle, eu costumava trabalhar com o
irmão Branham”. Eu disse: “Bom, qual é o seu nome?”. Ele me disse o seu nome. Eu examinei em quase
todos os meus registros, e eu não consegui encontrar o nome de ninguém assim. E um sujeito finalmente
disse: “Ah, irmão Vayle, escute, este sujeito está puxando sua perna. Ele meramente conduziu uma das
reuniões do irmão Branham”. Você tem um monte de diretores no – em volta de Jesus Cristo. Nem mesmo
diretores. Nem sequer sabem isso.
63

Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Ele tem que estar dentro de você primeiramente até você reconhecer o que está em meio a você.
Porque o irmão Branham disse que você tinha que ter dentro de você para saber o que está em meio a você.
E estou parafraseando porque ele disse que quando aquele Espírito que está no meio de nós se torna
encarnado para nós, nós O coroaremos Rei dos reis. E você não saberia a menos que você tivesse uma
pequena dose Dele que está em seu meio. Você tem que ter uma representação lá, e agora aqui, para fazer
isto. Vê?
64 E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do homem, e não o
vereis. (Vê? Agora, aqui está – aqui está um grande enigma bem aqui. Porém observe a Sua cronologia) E
dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali. Não vades, nem os sigais; (Agora Ele está falando sobre isso: desta
Presença. Vê? A aparição) porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até à
outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia. (A luz viaja de leste a oeste. Vimos
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isso na noite passada também) Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja rejeitado por esta
geração. (Agora, isso diz a você que isso não pode acontecer até que antes de mais nada Ele esteja morto e
ressuscite novamente. E se isso é no tempo do fim, então essa é a nossa hora. Note o que Ele disse, os dias
são do Filho do homem. Ele tem que deixar a cronologia montada para nós) E, como aconteceu nos dias de
Noé, assim será também nos dias do Filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, (e assim por diante), até
entrar, e destruiu - o dilúvio destruiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló:
(e aí é onde o irmão Branham coloca Hebreus 13:8) Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e
edificavam; mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre do céu, e os consumiu a
todos. (Isso é um tipo. Quer trocar?) Assim será no dia em que o Filho do homem se há de manifestar.
65 Agora, todo mundo quer considerar esse como um dia pequeno. Não é assim. Os dias irão se repetir e
será um período de tempo. E esse tempo será no tempo de um Noé e de uma – e de uma Sodoma. E essa
geração não deverá passar de modo que ninguém tenha suas esperanças em alta de que esta geração irá
melhorar. Os sodomitas estão bem para o terceiro sexo que assumirão o controle de todos os outros
sexos. E se eles não assumirem o controle fisicamente na aplicação do ato sexual, eles assumirão o
controle disso com sua Aids.
66 Agora, aí está o seu sistema de sangue arruinado outra vez. Tem havido um adultério tolerado por
anos pela igreja. Primeiramente eles desenvolveram um pouquinho de gonorréia e isso não foi tão ruim. Eles
puderam combater isso. Depois eles tiveram alguma sífilis, e isso foi uma coisa muito pior. Depois eles
tiveram herpes e eles finalmente puderam conviver com todos aqueles três de modo que disseram: “Vão em
frente, garotos”. Então a igreja se tornou num porco selvagem em seus adultérios. Agora eles têm a Aids.
Você não pode enlouquecer com isso, assim. Oh, mas os médicos querem dizer diferente para você. “Oh,
estamos trabalhando em – estamos trabalhando em alguma coisa para imunizar isso”. Eles não irão imunizar
isso. Somente sangue pode imunizar o pecado. E o pecado tem derrotado os seus anticorpos. Eles jogaram a
vida fora. Isso tem retornado a uma química, e tem sido assim por anos. Somos os únicos que tem o Sangue
aplicado.
67 Agora você pode entender porque o Sangue tem sido aplicado no tempo do entardecer. Porque o
primeiro é... “Se eu abrir minha boca por tempo suficiente Ele a encherá”, e Ele encheu. Eu me perguntava
sobre essa declaração por um longo tempo. Se você crê no profeta você não pode cometer um erro, não
há meio. A coisa toda está...?...
68 Você diz: “Irmão Vayle, você comete erros”. Vá em frente, até onde interessa a você, não até onde
interessa a mim. Eu prego tudo diretamente pela Palavra de Deus. Examine o que o profeta disse. Veja
aonde isto vai. Minhas orlas estão limpas, minha vida não pode ser limpa, exceto através do Sangue de Jesus
Cristo...?... Estou confiando Nele. Eu jamais pretendi qualquer coisa, jamais tenho e jamais terei. O que
você vê é o que você recebe e numa quantidade inteiramente pior. Estou no melhor do meu comportamento
neste ponto. Nunca tenho guiado você para fora do caminho. E ninguém poderia olhar para mim nos olhos e
dizer: “Vayle, você subiu aí em cima e contou-nos uma mentira”. Se eu cometo um erro aqui isso é algo que
eu não posso consertá-lo por mim mesmo...?... Porém essa Palavra está certa, irmão e irmã. Aqui diz:
69 No mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre do céu, (Esse é o dia em que eles
estão recebendo misturado com, o dia do – com – com – o dia do Senhor que eles estão recebendo
misturado com o dia do Filho do homem. O dia do Senhor também apareceu neste tempo culminado. Porém
o dia do Filho do homem é culminado no princípio Alfa-Ômega da separação da verdade do erro e uma
Noiva de uma não-Noiva. Isso mesmo).
70 Mateus 24, Lucas 17, as duas separações. Um tirado, um deixado. Mateus 24 separa o povo palavra
por palavra; e neste aqui separa no tempo do fim. Toma-o fora do mundo, o divórcio aconteceu. Veja,
naquele dia ele está no topo da casa e assim por diante. Dois deles moendo, um tirado. Dois homens – dois –
dois numa cama, não diz necessariamente quem eles são, poderia ser um homem e uma mulher, eles apenas
vão e você complete da maneira que quiser. Isso poderia ter sido dois homens, mas aqui não diz assim,
haverá dois numa cama, um tirado, e um deixado.22 Dois moendo, um tirado, e um deixado. Dois no campo,
um tirado, e um deixado. Por quê? Por quê? Como? Onde a carcaça está. Onde a comida está. Então isso é –
isso é um corpo bem aí. Quando o dom da saúde é a substância.
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71 “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra”.23 Porém o resto é mofo. Sim. O irmão
Branham disse que isso tem vermes. Eu direi uma coisa a você, havia vermes no maná. Porém nós não
temos maná hoje por si, temos um pão, que tem sido assado e tudo. Nós não – nós não obtemos vermes, nós
obtemos fermento. E os fungos do fermento que proliferaram ao redor do mundo onde milhões e milhões a
mesma coisa que eu obtive. Pela graça de Deus eu não terei isso, algo irá acontecer. Ou isso me pegará ou
eu pegarei isso, não importa, tenho que sair fora daqui de alguma forma.
72 Outro tipo do que está acontecendo hoje, fermento. Coma o pão da denominação e ele te matará. Por
quê? Porque eles têm tirado os anticorpos e eles têm lançado veneno nisso agora. Agora você tem obtido um
vírus que está aí dentro, um fungo. E isso fica como a Noiva que está transformando essa coisa em que se
transforma aqui e isso se parte. Isso pode se tornar Aids ou câncer, ou lupus, ou alguma outra coisa. Agora
eles descobrem doença de senhoras idosas e tudo mais. O que isso fez? Isso atingiu o sistema imunológico.
Tirou os anticorpos do sangue. Sem vida porque não há Palavra.
73 Deus não está em Sua igreja, Deus está em Sua Palavra. O profeta disse assim. As pessoas conseguem
essas idéias que são tão malucas, é e lastimável. Onde Senhor? Ele disse: “onde a carcaça está, aí está o
corpo que será ajuntado”. O que é a verdade. Como que Ele ajunta o corpo? Pelo profeta. Ele vem com o
quê? Ele vem com a Palavra. Veja, aí está o seu Alfa e aí está o seu Ômega.
74 Certo, agora nós poderíamos seguir adiante, porém o impulso desta mensagem é para vivificar você
para a Verdade de que sob o irmão Branham nós deveríamos retornar aos evangelhos os quais tenho estado
lendo. Exatamente, porque os dias do Filho do homem estão revelados nos evangelhos. Eles não aparecem
em outros lugares na Escritura. É bem aqui onde isso está. Temos tentado tirar do Antigo Testamento e não
temos chegado a isso e não chegaremos – bem, poderíamos chegar a isso porque isso está sob restauração.
Isso volta a Joel, isso volta a Oséias, isso volta a Atos 3 e assim por diante, chegando até o presente
momento. Nós – nós podemos traçar isso através da Escritura, não duvide disso nem por um minuto, porém
isso realmente é Mateus 4 e Mateus 12.
75 E não iremos ler Mateus 4, mas vamos ler Mateus 12. Veremos o que diz ali. Agora, eu não tenho
realmente que ler isso, eu já tenho lido isso tantas vezes para você. Versículo 15.
Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E
recomendava-lhes que não o tornassem conhecido, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta
Isaías, que diz...
76 Agora ouça, aqui diz que naquele tempo Ele não podia ser conhecido, e depois aqui abaixo Ele se
tornará conhecido. Porque isso foi naquele tempo. Vê? Ele era o profeta. Onde Jesus disse: “ASSIM DIZ O
SENHOR, ASSIM DIZ O SENHOR, ASSIM DIZ O SENHOR,” como Moisés? Ele não fez isso, porém Ele
provou que Ele tinha a autoridade para fazer assim pelo discernimento e tudo. Porém quem entrou em cena
nesta hora? Ele Mesmo numa Coluna de Fogo – o que o profeta disse: “ASSIM DIZ O SENHOR, ASSIM
DIZ O SENHOR, ASSIM DIZ O SENHOR”, está bem aqui em Mateus 12.
77 Eis aqui o meu servo, que escolhi; o meu amado, em quem a minha alma se compraz; porei sobre ele
o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. (Ele mostrará uma vindicação, Ele mostrará um escolhido,
Ele mostrará uma divisão, Ele mostrará quem é quem e o que é o que. Agora observe) Ele não contenderá,
nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz.
78 Se esse é Jesus Cristo na carne, eu comerei esta Bíblia agora mesmo. Ele fez cada uma daquelas coisas
em Jerusalém, cada uma daquelas coisas e amou fazer isto. Ele estava na Sua glória, na glória de Seu Pai.
Ele açoitou o líder de um grupo de fariseus. Qual – qual – onde Ele faria isso hoje? Onde Ele faria uma
coisa dessas? Não ponha o seu dedo numa coisa dessas.
79 Não esmagará a cana quebrada, (Ele não a esmagou lá atrás? Mostre-me onde Ele disse uma coisa a
Israel, e eu tirarei você daqui. Você será responsável pelo sangue de todos estes neste mesmo dia. E no meu
tempo eu terei um pequeno remanescente. Porém eles entram pelo Sangue porque eles estão cegados por
Deus. Porém eles não podem entrar por meio do sangue de um boi, mas eles entraram pelo melhor que eles
podiam. Como? Pela Palavra. Veja, Deus sempre permanece por Sua Palavra. Fale sobre o Sangue. Eu
falarei sobre a Palavra. Porque você não pode falar uma coisa sem a outra, então você tinha que posicionarlhes correto. Vê? Oh sim. Ponha todos os crucifixos que você deseja em volta do seu pescoço ou em
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qualquer outro lugar, seria melhor você ter aquela vida. Ele não contenderá). Não esmagará a cana
quebrada e não apagará o morrão que fumega, (isso significa que isto ocorrerá).
80 Você percebe que Ele os lançou para fora? Eles não podem ter um templo de adoração ou qualquer
coisa que seja legítimo lá em Israel porque eles não têm encontrado as cinzas do novilho ensangüentado.
Eles têm sido extirpados. Ele não extirpou – nós a Noiva, o azeite e o vinho Ele não deixaria ir, Ele os tirou
da igreja, aquela pequena luz e a levou em Sua presença para glorificá-la perante a Deus. Para ter uma
Noiva imortal, irmão e irmã. A Shequiná Ela Mesma está aqui. As pessoas podem dizer o que elas quiserem.
Esse é um retrato da Shequiná bem ali. Digam o que eles quiserem.
81 Você diz: “Bem, você é estúpido”. Eu sou – obrigado Deus por eu ser estúpido. Eu amo isso. Eu
simplesmente desejo que minha estupidez aumente. Eu tenho um trabalho duro com minha inteligência; é
muita sabedoria. Oh, que minha estupidez pudesse aumentar. Como o apóstolo Paulo, e reconhecer que sou
cabeça de estrume e isso é o fim disso. Vê? Você precisa da sua boca cheia com o que sai do seu coração
onde o Espírito de Deus está, não de uma boca cheia de estrume que sai da cabeça. Agora, mantenha o
coração alinhado com Deus, onde a alma e o espírito elevam-se ali e ensina a mente e então você – então
você tem tudo em ordem. Você tem isto, e isto e isto em ordem e estou apontando para a Bíblia e para a
boca e para a mente e para o coração. Você é um homem de Deus bem aí, garoto, nem sequer pense que
você não é.
82 E no seu nome os gentios esperarão. (Eles não podiam vê-Lo. Porém esse nome, nome Jesus. O irmão
Branham disse em Nome de Jesus ASSIM DIZ O SENHOR? É isso? É isso? Isso o tomou. Eles tomaram
um nome. Vê? Não foi à carne. Eles tomaram um nome).
83 Tudo bem. Agora note, desde os evangelhos e o Espírito Santo veio a Paulo na era de Éfeso. Verdade.
Estamos agora neste Ômega porque você tem que voltar à Éfeso, o irmão Branham disse. Deus e Seu
profeta, trazendo a Palavra corretamente vindicada. Como o irmão Branham disse: “Que maravilhoso, só em
pensar, que a mesma Coluna de Fogo que trouxe a Palavra de Deus está aqui revelando a Palavra de Deus”.
E na fita enviada para mim ele disse: “Lee”, ele disse, “Nós não temos tido um profeta como Moisés por
dois – por dois mil anos até agora – até agora – não temos tipo um profeta como Moisés, nem o apóstolo
Paulo por dois mil anos desde então até agora onde Deus falou face a face”. Essas são palavras muito boas
de qualquer modo.
84 Em outras palavras, o irmão Branham estava alegando o mesmo privilégio do apóstolo Paulo e de
Moisés onde ele falou face a face com o Deus Todo-Poderoso, revelando a Palavra para esta hora. E quem
pode negá-lo na força do que ele tinha? Agora você pode dizer: “Bem, William Branham, você não tem
conseguido”. Bem, veja você, permita-me mostrar o que você conseguiu. Vê? Isso não funcionará.
85 Tudo bem. Quais erros a igreja daquela era cometeu? Agora lembre-se de que estamos olhando para
erros. A Era da Igreja de Éfeso, não a Igreja de Éfeso onde havia dentro dela um discernimento errado do
corpo do Senhor Jesus Cristo. Agora, vimos isso na noite anterior. Lemos isto muito bem em cada tempo em
particular quando temos comunhão em 1 Coríntios 11:29, e aqui estamos.
86 Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo
o corpo do Senhor.
E o primeiro maior discernimento foi saber o que o servo de Deus levou para a igreja para iluminação.
Não para salvar alguém, não para dar-lhe outra direção, ou qualquer coisa, porém ele veio por uma Palavra
porque a Palavra do Senhor vem por um profeta. E assim, portanto, não há ninguém elegível para a taça do
Senhor nesta hora a não ser, primeiramente, que ele tem que vir sob o profeta. Porque não há proveito falar
sobre isso como o emblema do sangue derramado, porque você pode aplicar todo o sangue que você quiser,
e não existe vida no que você tem, não há sangue no – não há mais vida naquele sangue. Por quê? Porque o
Espírito Santo não vem a isso.
87 Agora, a Noiva é o sangue de Deus porque a vida está nela. Vê? Carrega a semente, produz uma vida,
bem aí e isso é como ele coloca-a de modo que a igreja estava fora de ordem. Absolutamente fora de ordem.
Vamos verificar. 1 Coríntios no capítulo 1:10-13. Eles já estavam organizados. Oh, 11. Não.
88 Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma
coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo
parecer.
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89 Em outras palavras, a verdadeira igreja de Deus terá uma mente com a Palavra. Isso é verdade, você
sabe disso tão bem quanto eu. Até mesmo Billy Graham, confrontado pelo irmão Ned Iverson admitiu que a
igreja não havia tido a Palavra restaurada. Você acha que Billy irá pregar isso? Ah! Faça o que você quiser.
Não me parece dizendo a verdade, Billy Graham não está recebendo semente para Deus, e nem William
Branham também. O melhor que William Branham produziu, se ele produziu três milhões, três-quartos de
um milhão de pessoas para as Assembléias pentecostais, e o melhor que eles podiam ser seriam virgens
néscias. Eles não podiam ser a Noiva. Não de acordo com a sua própria definição.
90 Então o que ele foi? Um mestre pescador com uma enorme rede. Bem, você joga longe alguns e
conserva alguns. E o grande mestre pescador, sem fazer dele Jesus Cristo, mas uma grande pessoa para
Jesus Cristo, disse: “Eu atravessei a América e como a coisa toda tem – coisa tem se enredado”. Ele disse
que talvez cinqüenta almas viessem ao altar porém quantas haviam sido salvas? Eu não sei, talvez nenhuma.
Quem sabe?
91 Tudo bem, escute.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas
entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu
de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo?
92 Agora, eu direi algo a você. Eu não creio nem por um minuto que eles saíram em volta e disseram:
“Bem, eu sou de – sou de Cefas e eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e descrente em Cristo”. Não. Eles
disseram: “Eu gosto do tipo do Cristo de Paulo, eu gosto do tipo do Cristo de Cefas, eu gosto do tipo de
Apolo”. Em outras palavras, eles pegaram a Palavra que aquelas pessoas ensinaram e eles – eles moldaram
aquela Palavra para a sua própria satisfação e eles disseram: “Veja, estou seguindo isso, estou seguindo
aquilo, e portanto estou seguindo a Cristo melhor do que você”. Ou como pode alguém se levantar contra
isto e dizer que eles estão seguindo melhor do que aquele? Eu gostaria de alguma coisa evidente. E não
estou ostentando como se eu tenho obtido isso. Estou apenas falando em termos. Olhe, pelo menos temos
algo no qual estamos descansando que é concreto. Isto não são as imaginações das imaginações de alguém.
De nenhuma maneira, meio e forma.
93 Tudo bem. Note, a igreja estava errada no discernimento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Quão
errado está a igreja hoje quando ela não pode ver Cristo parado do lado de fora e manifestando-Se
intimamente às virgens verdadeiras e falsas e – e – quero dizer – e imprudentes, melhor, e a falsa igreja?
Como no mundo eles não conseguem reconhecer que isto é Deus? Mas homens que alegam terem cheio –
serem cheios do Espírito Santo e que falam em línguas.
94 Eu conheci um pregador que disse que o irmão Branham tinha um espírito de – do que você chama o
espírito de...?..., ele chamou isso de espírito familiar ou algo assim. Ele – disse que o irmão Branham era um
diabo. Onde isto o colocou? Bem, isto coloca suas filhas em shortes e calças e sabe Deus o quê e cortes
judiciais de divórcio e tudo mais.
95 Agora, a igreja está posta em ordem pelo apóstolo Paulo. E como que ele fez isso? Em 1 Coríntios
14:36-37, ele os levou para a Palavra revelada da qual ele foi responsável por – receber para eles e ninguém
mais. Ele recebeu uma revelação. E ali ele categoricamente declarou ao povo, ele disse:
Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser
profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor.
Veja, ele colocou a igreja em ordem. Agora, irmão e irmã, vamos entender isso, a igreja como Alfa foi
posta em ordem, a igreja como Ômega deve ser posta em ordem também. Em Atos no capítulo 3 que eu
mencionei para você, chama isso a sua atenção agora.
96

Diz aqui no versículo 19, na parte do meio:
...e venham assim os tempos do refrigério da presença do Senhor, (E isso é qualquer coisa que é
realmente visível, provando) e envie – então ele – e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado.
(porque Ele está suposto a vir) O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo,
dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio.24

97 Agora ele está dizendo a você bem aqui, que antes que Cristo possa vir corporalmente para nós, e O
encontremos no ar, tem que haver algo da Presença de Deus para vir até nós para que saibamos de que é
Deus Ele mesmo tratando conosco. E depois nós também seremos restaurados. E é somente depois disso.
24

Atos 3:19-21 – NT.

16

Doutrina da Mensagem

Isto é Joel, isto é Amós, isto é Oséias, isso é o seu Antigo Testamento inteiro, Zacarias, você o chama. Isso é
Malaquias, bem abaixo na linha. É disso que a Palavra falou. A igreja será restaurada. E ela será restaurada
para ordenar. E isso, irmão e irmã, é exatamente o que diz aqui em 1 Coríntios no capítulo 15. Isso é o que
eu estritamente preguei sob inspiração, sem saber de onde eu estava vindo, ou para onde eu estava indo, mas
sabendo que Deus havia me dado algo para golpear – golpeou minha alma e – nunca tenho ficado longe
disso.
98 Porque isso distintamente diz aqui no versículo 23.
Mas cada um por sua ordem: Cristo as - cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que
são de Cristo, na sua presença.25 (Essa é uma presença literal). Depois virá o fim, (lembre-se que Cristo é
aquele Logos de que estamos falando) Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e
quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que
haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. (Veja, tem que haver um reinando ali. Deus tem que
assumir o comando. Deus tem que assumir o comando) O último inimigo que há de ser aniquilado é a
morte. (Isso é ao longo do caminho. Então Ele está assumindo o controle ao longo do caminho) Porque
todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. (Você não entende isso? Deixe-me dizer a você. Quando esse
Espírito que é Deus, está – está em nosso meio agora, se torna encarnado, Ele estará reinando no Milênio.
Isto será até Deus no Filho de forma humana, colocando tudo debaixo. E quando tudo está debaixo, Eles se
separam e volta a uma Coluna de Fogo no Monte Sião. Mantenha sua cronologia correta). Porque todas as
coisas sujeitou debaixo de seus pés. (Quando ele diz que todas as coisas estão sujeitas a Ele está claro que
Aquele que está fazendo isso, está excluído, fazendo exceção, porque Deus não pode colocar-Se debaixo
dos pés de Jesus. Porém ele está dizendo que tudo será colocado lá) E, quando todas as coisas lhe estiverem
sujeitas, (Eu deveria me preocupar sobre esta palavra, esta palavra que subjuga é a mesma palavra de
klusma, o Alarido).
99 Como que Ele está colocando a Sua igreja em ordem? Debaixo de autoridade porque a autoridade está
aqui. Ele está aqui para fazer isso. Ele tem feito isso por um profeta com a Palavra. Absolutamente Ômega.
Agora, para o que você está olhando? Oh, estou olhando estrada abaixo. Para o que você está olhando? Oh,
estou olhando para essa coisa grande. Bem, descrença sobre você, deixe-me dizer-lhe agora mesmo; você
está espiritualmente doente. Você cometeu um erro estúpido do que falamos no domingo passado. Você não
está olhando para a realidade da presente verdade. Você está olhando estrada abaixo, você está olhando para
trás. Você está enganado sobre Hebreus 13:8. Você tem se esquecido das coisas simples de Deus. Você tem
se tornado complexo demais.
100 Aquelas que estão acontecendo estão ficando mais e mais simples. Harold e eu há pouco
conversávamos esta manhã. Estou para concluir agora as coisas simples que eu perdi por vinte custosos anos
que são imensas. Vê? Vinte longos anos, um longo tempo. Tenho estado pregando por um longo tempo. Vê?
101 Tudo bem, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9.
Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; mas, quando vier o que é perfeito, então o
que o é em parte será aniquilado. (A seis eras da igreja estão atingidas. A Sétima Era da Igreja está atingida.
Quando a conclusão vier a terminar, está atingida. Vê? Aquilo que é perfeito é chegado) Quando eu era
menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser
homem, acabei com as coisas de menino. (sem mais jogos de igrejas. Você é confrontado com a realidade.
O Deus do amém. A fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. A coisa inteira está aqui
agora. E tudo está Nele. Se não é assim, de onde isto vem? Que coisa, você não vê Deus em toda a Sua
administração que está aqui).
102 “Oh”, você diz: “Irmão Vayle, estou olhando para a cura”. Eu também estou. Porém estou na condição
de que o doce Espírito está entre nós. É por essa razão que falamos de família e essas outras coisas aqui.
Não tente ir aos extremos naquelas coisas, apenas mantenha isso onde isto pertence, exatamente com a
Palavra. O irmão Klassen fez um bom trabalho outro dia sobre isso. De modo que você entende uma porção
de coisa sobre isso.
103 Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; (Como que você irá
ficar face a face? O profeta disse assim. Ele disse: “Estou face a face com Deus, Lee”. Isso está exatamente
na fita. Conversando face a face com Deus. “Todos os meus pensamentos são de Deus”, ele me disse no
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passado em 1964. Isso não quer dizer: “Bem, tenho sopa e galinha para o jantar”. Aquilo significa isto, o
teólogo perfeito.) então conhecerei como também sou conhecido.26 Vê?
104 Tudo bem. O que é isso? Isso é Hebreus capítulo 6. Vamos ir e olhar para Hebreus 6. Vê? O número
do homem, até mesmo o capítulo está dividido correto. O homem fez isto, porém Deus lhes fez fazer isto.
105 Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, (avançar para a perfeição. Agora ele disse, veja isso)
não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, (Eles conhecem
isto) ...doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno.
(Eles sabem disso).
106 O que é perfeição? Captar o que não estava colocado ali e corrigir aquilo que não estava li no
princípio – o que estava ali e errado. Ele é – o que fez – ele disse – que aquilo que é perfeito é chegado. Ele
disse, o que é perfeito? Deus. E o que é Deus? Ele é a Palavra. E pela Sua graça cremos que temos a perfeita
revelação para esta hora, a perfeita interpretação. Exatamente como ele disse, a mesma Coluna de Fogo está
aqui revelando isto e interpretando isto para nós. O que um homem quer? Isso veio ou não veio?
107 Você diz: “Bem, eu digo a você uma coisa, eu creio que isso virá”. Então é melhor você pegar isto até
que venha, porque isto é mais uma luz. Essa é uma glória maior, é uma manifestação maior. Porém eu creio
que é isto. Quando que Deus tem dois precursores? Ora, se isto é um cumprimento de Malaquias 4:6, isto é,
porque a primeira parte já foi cumprida em João. Isto se fará se Deus permitir. Deus não permitiu. Ele não
poderia. Ah, como que Ele poderia? Nessa era da plenitude de Deus já estava ali.
108 E agora como a lua, que na verdade representa o sol, a Noiva, Deus começando a ser eclipsado e
obscurecido, na quinta era Ele começou a surgir, até que tudo foi derramado sobre a igreja. Então quando
tudo isso é derramado, o que é deixado? O Derramador Ele Mesmo. Você tem sido derramado pelo
Derramador. E o que lhe foi derramado não é o Derramador. Quantos irmãos entenderão isto? Eles não
entenderão isto porque eu berrei, e essa é a minha natureza. Eu não sou um sinal de alerta Murphy, porém
sou um sinal de alerta Vayle.
109 Tudo bem, ouçam, a Era de Éfeso, não a igreja de Éfeso, como Alfa, errou e se desviou da verdade da
ressurreição. Agora essa – essa igreja se desviou. Agora lembre-se, a Era de Éfeso, não a Igreja de Éfeso,
vê? E a Igreja de Éfeso ficou sozinha como uma verdadeira Noiva em ordem. O irmão Branham disse que
ela estava em divina ordem, para assim revelar a ela os mistérios. O grande mistério de – de Efésios 1dos
versículos 15-21 em contraste a 13 e 14. 13 e 14 é o derramar e 15-23 é o Derramador. O grande Deus
soberano que derramou em você para ver você dentro está agora aqui para levar, tirar, porque Ele está
obrigado ao Alfa ser Ômega. Ele começou isto, Ele tem que terminar isso para levar você no Rapto.
110 Tudo bem, na Primeira Era da Igreja, aqui está o que foi dito. Tudo bem.
E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, (mude a sua mente) e
pratica as primeiras obras outra vez; (quais foram as primeiras obras? Inteiramente não organizada e fora
de tudo. Vocês negligenciaram todas as suas obras. Cada coisa em particular que vocês tinham, e toda a
esperança nisso e diziam: “Isto é assim”. Agora eles deram a volta e começaram a misturar a coisa toda.
Agora eles fazem a mesma coisa com a mensagem Branham. Eu espero que não estejamos – eu não sou uma
parte dessa confusão. Não creio que eu seja, mas como fazer – eu não sei tudo) Lembra-te, pois, de onde
caíste, e arrepende-te, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te
arrependeres.27
111 Eles não fizeram isto, então eles ficaram confundidos. Agora eles estavam mortos contra a
organização. E tenho visto pessoas saírem da organização e entender o batismo nas águas no nome do
Senhor Jesus Cristo, e nunca entender essa mensagem. Você sabe por que o motivo? Eles tinham algumas
coisas de sua própria estimação. Pela graça de Deus eu não tenho nenhuma coisa de minha própria
estimação, e se eu tenho, eu quero ficar livre delas, porque elas não estarão estimulando o meu sistema
imunológico. Elas irão ferir o meu sistema imunológico. Veja, o mais próximo que você fica desta Palavra e
a vida da Palavra em você, melhor você irá caminhar com Jesus Cristo e ser aquela manifestação, porque –
porque você está recebendo uma nova vida em você. Naturalmente, ser um escravo algemado de – daquilo
que é a coisa real.
26
27
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112 Agora ouça, naquela Primeira Era da Igreja, não a Igreja de Éfeso, mas a Era de Éfeso, observe o que
aconteceu. Agora, essa é a parte de alerta da minha mensagem. Agora, se talvez você acredite nos alertas
dos outros, isto é onde os alertas chegam. E eu não sei exatamente sobre o que estou falando, porque eu não
sou um profeta. Mas eu irei tirar uma conclusão, que está baseada sobre o preceito de Alfa e Ômega que já
está aqui, isto já aconteceu, então eu não estou ludibriando você.
113 Agora lembre-se, no capítulo 15 de 1 Coríntios.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e
no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes em memória (manter na sua
mente) tal como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão. (Agora lembre-se, a mente e a fé tem
tudo a ver um com o outro. Se sua mente está errada sua fé é dissimulada, é uma fé errada). Porque
primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as
Escrituras, (Não segundo os católicos romanos e os protestantes, mas segundo a Escritura).
114 Você entende o que estou dizendo a você? Eles entendiam e sabiam que havia um sacrifício, porém
todos eles estão em contenda sobre isto porque eles não conheciam a Escritura. Agora venha. Quanto é que
um sacrifício de Cristo fará numa lama – linha de oposição? Essa é uma posição tranqüila. Estou dizendo a
você, aquela cruz ficou endireitada. E a cruz não fica endireitada na vida de ninguém na crucificação de
Jesus Cristo e falhando com a Palavra de Deus. Eles têm perdido isso bem aí. Diga isto às igrejas e elas
crucificarão. Observe-as ficar irritadas e tentar destruir. Nossos – nossos pescoços estão na tábua de cortar.
115 Eu não posso concordar com Brian, eu o amo muito, porém eu não posso concordar com o que ele
disse aqui, o – que ele pensava que o aperto era – era agora e suficientemente concluído. Eu não creio nisso
nem por um segundo. Agora, ele tem o direito de pregar qualquer coisa que ele queira, porém este é o meu
púlpito e tenho o direito de dizer qualquer coisa que eu queira e estou dizendo isso hoje.28 Não tenho nada
do irmão Branham, nada de Deus, nada da Escritura, que me diga que isso tudo está aí. Direi isso a todos,
dê-me dois mil anos de aperto e de boa saúde. Isso é bem difícil de ser repudiado pelas pessoas que
apunhalam desta e daquela maneira. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, isto realmente não é uma má idéia,
é apenas sua atitude. Tome o que eles fazem com o que você pensa do que eles fazem. Se você realmente
quer saber a verdade, eles fizeram isso a Jesus sem um motivo, e estou seguro de que sou merecedor disso.
Não dele, sou merecedor de receber punhaladas, nas dez costelas, e de meus pés serem cortados fora ao
mesmo tempo. Então, eu sou, você sabe, eu não posso – eu não posso dar pontapé nisso.
116 Agora ele disse: E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. (Agora
veja você, remissão dos pecados de acordo com – Ele – Ele – que Ele recebeu, e depois morreu por nós de
acordo com a Escritura) foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi
visto por Cefas, e depois pelos doze. Depois foi visto, uma vez, por mais de quinhentos irmãos, dos quais
vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os
apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo – fora do tempo.
(Ele nunca O viu na mesma carne que aquelas pessoas viram. Ele O viu numa Coluna de Fogo. Vê?) E eu
não sou - e eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a
igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua graça para comigo não foi vã, antes
trabalhei muito mais do que todos eles; todavia não eu, mas a graça de Deus, que estava comigo. Então, ou
seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre
os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de
mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também
é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de
Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam.
Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a
vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se
esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.29
117 Agora note, o primeiro erro principal que eles cometeram, foi que eles tiraram Cristo fora do contexto
e a Sua oferta pelo pecado no Calvário fora da Escritura. Eles tiraram fora o – Seu sepultamento e
28
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ressurreição, e eles tem misturado isso. A terceira coisa, é que eles negaram a ressurreição. E a quarta coisa,
nós não lemos isto, porém está na Escritura, alguns disseram que a ressurreição está terminada.
118 Agora, uma das primeiras coisas que golpeou este povo nesta mensagem foi isto: de que o irmão
Branham havia dito a palavra secreta e de que ele mesmo trará de volta. A próxima coisa que eles dizem é
de que ele nos trará tudo de volta de alguma forma. A próxima coisa que eles disseram, é de que a
ressurreição está terminada. As pessoas nesta mensagem têm seguido nos passos da primeira era, e elas têm
se afastado cem por cento desta Palavra de Deus.
119 O profeta categoricamente disse, que Aquele mesmo que ressuscitou Lázaro, ele disse que Deus o
ressuscitou. Foi um homem que chorou, mas foi Deus que ressuscitou Lázaro, e é o mesmo que irá nos
ressuscitar. Então você pode ver que o Ômega já aconteceu. O erro chegou. E assim, o que me surpreende é
de que isto não é a decepção de uma mente brilhante e de alguém vindo com aquilo que na verdade é
totalmente imaculado e bonito, e deste modo é besteira; uma completa tolice num inglês claro. Eu
simplesmente não entendo isso, porém depois novamente eu entendo. Porque Ele também tem tido mentes
brilhantes nesta mensagem.
120 Agora, de onde tem as mentes brilhantes saído? Elas têm se engrandecido a si mesmas e com uma
quantidade dobrada de conversa polida que tem guiado as pessoas para fora do caminho, e direto de volta ao
pentecostes. E agora suas – suas tolices se tornam manifestas. E eu faço esta pergunta: podem eles se
arrepender? Eu duvido muito que exista a possibilidade de arrependimento porque eles caem dentro de uma
vala, e eles caem dentro de outra vala, eles caem dentro de outra vala, e eles continuam caindo, porque é
desta maneira que irá terminar, vê você? Se os justos dificilmente se salvam, onde aparecerá o perverso e o
pecador?
121 Agora, eu não levarei mais adiante sobre o Alfa e Ômega, nós podemos em outra hora. Mas assim nós
aprendemos a examinar todos os Alfas ou os princípios como disse o irmão Branham, e podemos saber
exatamente onde estamos se vemos o Alfa aparecendo novamente de acordo com a Escritura e por ela
identificado. E vimos isto, e naquele tempo quando você vê isto, então você deve depender sobre o que
Deus envia a fim de por isto dentro da posição, porque sempre tem um homem para declarar isto. Eu trouxe
isto de Atos no capítulo 13, e eu quero ler isto para você para que você possa entender.
122 E bem aqui diz. “E por ele...”, no versículo 39.
Por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, de tudo o que, pela lei de Moisés, não
pudestes ser justificado. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas – dito nos profetas
(os profetas são agora identificados e isto ocorrerá por um profeta) Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e
desaparecei; porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vo-la contar.30
123 Em outras palavras, ele está dizendo: “Enviarei um profeta como sempre tenho feito, e você não
acreditará nele porque é um profeta. Você é grande demais, você é alto demais, você é poderoso demais, e
você cospe em Minha face, porque sou Aquele parado do lado de fora da porta pedindo a você para sair”. As
pessoas não podem aceitar as teses do irmão Branham, e o seu entendimento de que é verdade que Deus usa
um profeta. Eles perdem – eles perdem a trilha do fato de que Jesus foi meramente o Cordeiro de Deus
apenas por uma pequenina estação, naquele tempo sobre a terra. Ele era o Filho do homem, Ele era o
profeta. Ele se tornou o Cordeiro de Deus no Calvário, e depois quando Ele ressuscitou, Ele ainda era o
Cordeiro de Deus e sempre será, porém Ele ainda é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem. Ele é esse
corpo, chame-o de corpo, porque assim é a Palavra. Eles não podem identificar, eles não podem localizar
pela Escritura.
124 Um irmão veio até aqui no ano passado e um fino irmão, sem problema com ele. Eu disse: “Sem
dúvida que você ouviu muitas coisas a meu respeito”, e disse, “você tem estado lá na Europa. É verdade que
e em muitas coisas estou suposto a ser um falso?”. Ele não respondeu a minha pergunta. Eu disse: “Mas está
tudo bem”, eu disse, “eu sei disso”. Eu disse: “Quero lhe fazer uma pergunta”. Eu disse: “Quando eu” – e eu
disse isto, “eu somente direi uma coisa: do que você pensa agora, do Senhor Jesus Cristo?”. E eu disse:
“Não, eu lhe direi. Você pensa do homem que está suposto a estar assentado lá em cima sobre o
propiciatório à mão direita de Deus”. Ele não respondeu. Eu disse: “Você não entende porque eu sei que
isso é o que você é”. Eu disse: “Totalmente errado, é uma Coluna de Fogo”. Eu o perdi bem ali até onde eu
sei.
30
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125 Certo, o irmão Branham disse que você tinha que dizer a coisa certa nestes dias, de acordo com a
terceira puxada. Essa terceira puxada tem que ir até à ressurreição, irmão e irmã, não me interessa o que
qualquer um diga. Porque essa terceira puxada não é William Branham, é o Deus Todo-Poderoso. Você
pode – Ele pode – Ele pode operar através de um homem tudo que Ele quiser e operar através de mim e de
você, porém isso não exclui Deus. O problema com o homem é que ele quer muita preeminência, ele quer
agir como se ele fizesse isso. O apóstolo Paulo disse que se alguém deu isto a você porque você age como se
isso fosse você mesmo? Por que você age como se tivesse isso em você mesmo? Você vê?
126 Então aqui estamos neste último tempo. Temos conseguido ver o – podemos ver o fim, isso é o fim
pelo o que vimos anteriormente e tivemos um profeta indicado porque isto diz bem aqui, que eles irão –
desprezar, e eles perecerão em admiração. Eles não saberão a resposta, embora a resposta esteja ali. E o
homem dá a resposta. Agora, o homem que executa isso, ou aparentemente executa isso, ou está em união
com Ele que está fazendo isso para ele, ou deveria ter algumas respostas que os observadores não têm. E se
eu quero obter uma resposta eu vou ao homem que Deus está usando, ou seja o que for que esteja usando ele
para conseguir a resposta desta fonte.
127 Agora, quão sábio você tem que ser para entender isso? Você tem que ser muito estúpido para não
entender. Quero dizer, espiritualmente falando você tem que estar morto, e em ambos extremos. Isso
mesmo. Os pés e a cabeça são ambos os extremos, e no meio também está a morte, igualmente. Duas vezes
apanhado pela morte. Mas para onde eles irão? Para algum papa, algum sacerdote, alguns mestres, algum
seminário, algum isto ou algum aquilo. Irmão e irmã, são seja enganado, a luz tem que vir e os homens
amam mais as trevas do que a luz. E lembre-se de que vida é – é luz. É a vida de Deus em manifestação e os
homens rejeitam-na.
128 Mas vamos como filhos da luz andar em Sua luz, e então o Sangue de Jesus Cristo nos purificará de
toda a injustiça e iremos para casa juntos, de mãos dadas com as outras eras, que agora são sete atrás de nós,
porque a era de Laodicéia está terminada para nós. Estamos na era da Noiva, e a marcha é para a glória.
Tempo e – e eternidade tem se unido. A condução está ocorrendo, e o grande Deus e Salvador, e a forma do
Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, está aqui agora para reclamar a Sua possessão. Estabelecer toda a
igreja em ordem e tirar uma Noiva para fora daqui. Nosso êxodo, irmão e irmã, já tem começado quando
saímos do erro – da igreja, como Israel que saiu do Egito. Podemos estar vagueando por algum tempo, mas
isto é somente a casca fora da virgem néscia. Não se preocupe, há uma Noiva que está indo pela graça de
Deus. E como o profeta disse, se não somos a Noiva, Ela tem que estar aí fora em algum lugar. E pela Sua
graça não ficaremos em seu caminho. Vamos nos levantar neste instante.
129 Pai celestial, estamos agradecidos novamente de termos tido o privilégio de estarmos aqui, em Tua
Presença, oh Deus, e de estar com o Teu povo, a quem amamos, e sabemos que eles nos amam. E possuímos
um amor mútuo por causa desta Palavra, Senhor. Que significa um amor de profeta, um amor de Deus,
filtrando bem embaixo, Senhor, que – que significa que no grande Cosmos de Deus temos – um lugar
Senhor, e isso tem um lugar em nós, e somos juntamente um.
130 E como o profeta disse, quando dissemos: “Eu e o Pai somos um”, este é o tempo em que a casca se
rompe, porque eles – eles simplesmente não entendem essa unidade. Eles entendem outro tipo de unidade,
porém Senhor, nós entendemos o que significa esta unidade, e o profeta nos disse que este é o tempo de
unidade, a união mística, a Noiva do Senhor Jesus Cristo, e todas essas coisas em divina ordem desposada
para Ele, a Srª Jesus, a pequena Noiva, e eu não vos chamo de santos, porque vocês não fizeram isto em
primeiro lugar, e todas essas coisas, o Senhor tem transferido sobre nós e aceitamo-as hoje. Aceitamo-as,
Senhor, com alegria e regozijo.
131 E Senhor, só – apenas para ser honesto Contigo, porque Tu lês o nosso coração e nossas mentes de
qualquer modo, e queremos chegar ao lugar onde absolutamente recebemos isto da maneira que Tu queres
que nós o recebamos, o qual seria cem por cento. Porque Senhor, sabemos que a fé não pode ter qualquer
parte com o incrédulo nesta hora. E não existe mais em uma verdadeira Noiva tal coisa como – como fé
simulada, isso não pode ser hipócrita, não mais do que ser amor hipócrita. Isso tem que ser a verdadeira fé
genuína e a virtude e o conhecimento e a temperança e a bondade fraternal, e todas essas coisas, corretas,
porque sabemos que conhecemos o amor genuíno, que és Tu mesmo.
132 Tu estás aqui porque Tu já tinhas colocado uma pequena medida em nosso coração pelo bendito
Espírito Santo que é esse amor que flui de Si Mesmo. Essa pequena medida, Senhor. E nós – nós sabemos
que se esse pouquinho pode fazer isso, então quanto mais, Senhor, podes Tu fazê-lo, agora que Tu estás aqui
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na forma do Espírito Santo? Este dom maravilhoso dado à igreja, o Filho de Deus na forma do Espírito
Santo, selou-nos completamente, e a autoridade retornou, Senhor, a igreja em divina ordem e recebendo
direto de volta a Éfeso, e agora passado a igreja de Éfeso, direto para o seu clímax. Porque agora, Senhor,
aquilo que foi falado do Teu Espírito e sabedoria e entendimento chega, e aquilo que eles não puderam ter,
nós temos pela graça de Deus, pelo profeta indicado, Senhor, e não por nós mesmos.
133 Então Pai, permanecemos nesta posição e tendo permanecido aí, Senhor, e sabendo que
permanecemos, Pai, e o que deveria fazer dentro de nós, e – e por nós, e como – como uma questão também
para Ti como uma testemunha e um testemunho da graça de Deus. Ajude-nos Senhor, a conservar isso
sempre em mente para que Tu possas receber a estimada preeminência que é estar aqui na terra e sermos
sóbrios e sinceros, como nunca antes, no reino de Deus.
134 Abençoe a cada um, e novamente rogamos, Senhor, por esse vínculo de família o qual é uma luz que
faz uma família. Sim, Senhor, porque pai e mãe são um, e todos os filhos um com o pai e a mãe. E agora
aqui estamos, Senhor, por meio da – por meio do Espírito eterno do Deus vivo, um com o outro, um
Contigo, o Sangue purificando. Ajude-nos, Senhor, agora a entrar dentro disso como nunca antes. Desfaça
todos os nossos pensamentos, Senhor, que é contrário a isto, e desfaça todos os nossos movimentos.
Circuncide o nosso coração, Senhor.
135 Não queremos ser como aquele pregador que verdadeiramente disse: “Meu coração é como uma
cebola”, ele disse, “eu – eu rasgo fora um rebento de incredulidade, e outro rebento aparece”. Senhor Deus,
eu quero – nós esta noite, Senhor – esta manhã, queremos nossos corações circuncidados e todos os rebentos
simplesmente jogados para bem longe agora, mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus. E bem
abaixo da linha, Senhor. Ajude-nos, Senhor, para – para – para imputar um ao outro os motivos genuínos e o
amor de Jesus Cristo, e não olhar para mal entendimentos, e não olhar para pequenas coisas que – que
possam – que podemos interpretar de uma maneira errada. Senhor, rogamos por todas essas suspeitas e
todas essas coisas, Senhor, aquele gênero, e não somente em diferenças, mas diferenças. Certamente Senhor,
sabemos disso. Isso está – isso está bem aqui mesmo, Pai, e não queremos isso em meio àqueles que cremos
que são a Noiva.
136 O que as outras igrejas tem, Senhor, não somos responsáveis por isto, a menos que pudéssemos alertálas, e mostrar alguma luz, e isto seria bom. Mas Senhor, é desta igreja aqui de que estamos falando, porque
esta é onde estamos e não estamos sequer em outra cidade, estamos bem aqui. Então Senhor, estamos
falando sobre nós que se reúne aqui num companheirismo aparentado do Espírito Santo, sem se importar de
que distância estamos. Senhor, nós ficamos a imaginar que nós – que o mundo poderia ter dito isto, mas
sabemos de que é verdade que a caridade começa no lar. Até mesmo o profeta disse isto. Então Senhor Deus
do céu, se qualquer coisa saísse dessa igreja para algum outro, então isso tem que estar bem aqui para sair
desta igreja para alguém mais.
137 Então Pai, estamos rogando pelas Tuas bênçãos sobre nós que é aquela restauração da qual nós já
estamos entrando. Que isso possa chegar ao – o pleno pico, oh Deus, de modo que não exista mais
hipocrisia, não exista mais tensão, mas Senhor, que exista uma perfeita confiança. E Pai, mesmo ao lugar
onde se o casaco é tirado, dê-lhe o sobretudo; onde se vai uma milha, que se vá uma milha mais, seja o que
for isso, Senhor, e sabemos Deus Pai, que no tempo certo Tu colocarás um fim a isto. Apenas ajude-nos a
encomendar a nós mesmo aos Teus cuidados, sabendo que se nós fizermos seja o que for que Tu disseste
então isto é onde terminará, bem ali no plano de Deus.
138 Abençoe a cada um, Senhor, famílias representadas, parentes representados, bem abaixo na linha,
Senhor, até que todos nós das Sete Eras da Igreja e a Noiva unida, coroarmos a Ti Rei do reis, e Senhor dos
senhores. Que privilégio temos, Senhor, nesta era de sabermos que já temos visto a Ti pelo Espírito Santo,
Aquele em Espírito que coroará no corpo. Oh Deus, e esta era não sabe disso. Senhor, perdoe-nos por não
sabermos como deveríamos saber. E ajude-nos a conhecer isto e darmos a Ti o louvor, e toda a glória. No
nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe.
Vamos cantar “Tome Contigo o Nome de Jesus”.
Tradução: Diógenes Dornelles
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Nota de esclarecimento
Em algumas ocasiões o Pr D. Rosendo tem sido questionado por alguns irmãos sobre a possibilidade
de existir alguma divergência de ensino entre o Rev. Lee Vayle e seu associado, o ir. Brian Kocourek. Como
até então nunca havia sido encontrada qualquer divergência doutrinária entre estes dois homens de Deus,
nunca se desejou inquirir a qualquer um deles sobre tal possibilidade. Porém, ao ter acesso à tradução deste
sermão, aonde o ir. Vayle abertamente admite ter discordado do ir. Brian sobre determinada questão
(parágrafo 115), o ir Rosendo a fim de antecipar-se a qualquer dúvida que viesse a surgir sobre esta
declaração, solicitou ao ir. Brian que esclarecesse as circunstâncias que envolveram aquela aparente
divergência. Abaixo segue a resposta enviada pelo ir. Brian via e-mail para o ir. Rosendo e que decidimos
transcrevê-la na sua íntegra, acreditando que isto ajudará ao leitor a fim de dirimir qualquer dúvida.
Ir. Rosendo
Eu havia pregado uma mensagem onde eu chamei o impedimento da Palavra de uma outra forma de
aperto, e eu disse que isto não é o aperto do qual o irmão Branham falou a respeito, mas de outro aperto que
é o que Jesus chamou da Palavra sendo impedida na pessoa. Eu expliquei como que a Vida da Palavra é
sufocada pelos cuidados desta vida. Isso é mais sério do que o aperto pelo governo do qual o irmão
Branham falou.
No entanto, houve um irmão nesta igreja que disse para o irmão Vayle que eu estava dizendo que o
aperto estava ocorrendo agora, e no sermão seguinte do ir. Vayle, ele disse que não concordava com o que o
ir. Brian disse. Quando eu o ouvi dizer isto eu o chamei, conversamos sobre o que eu disse e 14 dias depois
ele corrigiu o que ele falou, e comentou do mal-entendido, onde Brian cometeu o seu erro de que ele deixou
escapar o seu pensamento e que não veio direto de volta a ele.
Eu estava com 33 anos de idade, e pastoreando acerca de apenas 4 anos naquela época.
Sermão do Rev. Lee Vayle “O Aperto” (18/05/1986)
“Agora, a mensagem desta manhã é uma pequena mensagem intitulada ‘O Aperto’. E eu estou certo
de que todos vocês sabem exatamente porque eu irei pregar sobre isto, visto que o irmão Brian [Kocourek]
não se expressou realmente como ele intencionava aqui, e eu não fiz objeção a isto. Mas você entende
que, não somente como pastor aqui, mas como um professor – e eu creio que eu ensino muito corretamente
– se qualquer coisa é dito neste púlpito, e se eu creio que isto necessita de uma correção, esse é o meu
trabalho. Não é uma maneira de se dizer: ‘Bem, eu amo Brian; eu apenas ignorarei isso. Eu amo o irmão
Klassen, eu ignorarei isso. Eu amo uma porção de gente; eu ignorarei isso’. Isso não é razão para termos
um púlpito, irmão e irmã. Não é uma discussão entre irmãos ou qualquer outra coisa. Estamos comendo
torta de cereja; apenas jogamos o caroço fora, por assim dizer.
Mas o irmão Brian não queria dizer exatamente o que se apresentou. O que aconteceu é que ele fez
algo que nenhum pregador está suposto a fazer, que é desconsiderar as suas notas e descer a um atalho,
esperando que depois você volte de onde você saiu. Ele quis se explicar a mim do que ele disse. Bem, você
notará no sermão onde o irmão Branham pregou “Quem é Este Melquisedeque?”. Ele fez um bom
trabalho bem ao longo da linha contando-nos sobre o Livro da Vida, o Livro da Vida do Cordeiro; e
depois, ele se desvia, e ele está indo de volta; porém ele nunca volta. Agora, tenho estado pregando por
cerca de, não sei quantos anos você tem me conhecido aqui. Eu duvido se por cinco vezes eu tenha alguma
vez desviado e perdido o meu pensamento de modo que eu não pudesse voltar.31 Agora, isso não é algo que
tenho me tomado por esperto. É apenas o Senhor me ajudando de modo a tentar ensinar aquilo que ajuda a
vocês pessoas. Mas ele não pretendia dizer exatamente o que ele disse, até onde eu posso realmente saber e
entender dele. Então, o pensamento era assim como se não existisse aperto vindo, mas isso não é o que ele
quis dizer”.
Então você vê aqui que o irmão Vayle também menciona o irmão Branham que fez a mesma coisa. Se
isso é tudo que eles tem contra mim isso é realmente patético. Meus sermões estão todos na internet no
31

Desejo acrescentar aqui uma pequena nota para ajudar meus irmãos pregadores. Geralmente achamos que a inspiração nos vem
quando estamos pregando, porém segundo o irmão Branham e irmão Lee, a inspiração vem a nós quando estamos meditando e
fazendo nossas anotações para o culto. Portanto é perigoso quando na hora de entregar a mensagem deixamos de lado nossas
anotações e começamos a falaz como se estivéssemos seguindo outra trilha, pode acontecer de não conseguirmos voltar para o
tema de antes, desprezando assim a inspiração que recebemos. O irmão Lee nos mostra que o irmão Branham passou por isso, o
mesmo que irmão Brian passou, e ele admite que por umas 5 vezes ele fez o mesmo. (Ir. Rosendo)
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formato escrito e em MP3 e se isso é tudo que uma pessoa pode encontrar de falta, então eu me sinto muito
bem. Ninguém está desejando colocar os seus pensamentos na internet na forma escrita e deitar o seu
pescoço na tábua de cortar.
Se você ouvisse o sermão em sua igreja você saberia que eu nunca disse que estamos naquele aperto
de que o irmão Branham falou, mas de que existe um aperto ou um impedimento da Palavra de que Jesus
falou. Isso é tudo.
Ir. Brian.

Esta mensagem intitulada “Alfa & Ômega” (Alpha & Omega) foi pregada pelo Rev. Lee Vayle, em 4
de Maio de 1986, domingo de manhã, no Grace Fellowship Tabernacle, em Lebanon, Ohio, EUA. Esta
tradução foi feita na íntegra do inglês para o português, em agosto de 2009.
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