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Introdução 
 

Jesus ao nascer recebeu o mesmo nome de Seu Pai, que quer dizer “Senhor Salvador”. Este nome 

indicava o que aquela criança nascida da virgem Maria faria quando se tornasse adulto. Portanto este 

nome mostrava que aquele bebê já possuía um certo destino e propósito. Ele viria ao mundo para ser um 

Salvador, ou pelo menos seria um meio através do qual Deus traria a salvação. Foi por essa razão que as 

Escrituras também O chamavam de “Emanuel”, que neste caso remontava ao cumprimento de um evento 

específico que ocorreria quando Deus mesmo estivesse habitando no corpo de Seu Filho, para dessa 

maneira Se aproximar ainda mais da raça humana decaída. Doravante quem olhasse para aquele Homem 

estaria olhando para o próprio Deus. É por isso que as Escrituras asseveravam que Aquele que nascesse 

de uma virgem, também seria chamado de “Filho”, “Pai” e “Deus” ao mesmo tempo. Não se trataria de 

alguém com uma espécie de dupla personalidade, mas de duas vidas vivendo em um mesmo corpo. 

 

Jesus por ter tido um nascimento peculiar, não era um ser humano comum, embora Ele fizesse parte da 

raça humana pelo fato de ter nascido nela. O anjo que apareceu a Maria disse que aquela criança era na 

verdade Filho do Altíssimo, o que significava que a Sua linhagem não vinha da espécie humana, com suas 

falhas e defeitos, mas do próprio Deus. Havia uma parte da natureza humana que Jesus tomou para Si, 

porém uma outra parte Ele não pôde tomar, o que Lhe permitiu ser justificado em Seu Espírito. A prova 

disso é que todos os demais filhos de Deus precisam nascer de novo pelo Espírito Santo, enquanto que o 

Filho Unigênito não necessitou, do contrário não poderia servir como um sacrifício para os Seus irmãos.  

 

Mas tal como o Filho Unigênito, todos os demais filhos nascidos de novo também são da espécie de 

Deus, pois são uma parte Dele. Sendo assim, cada filho deve expressar com sua vida os mesmos genes da 

Vida que o Filho manifestou quando esteve na terra em forma humana. 

 

Entretanto, a existência deste Filho Unigênito não começou exatamente quando Ele assumiu um corpo de 

carne pelo nascimento virginal, mas muito antes da criação de todas as coisas. Aquele Filho que havia 

nascido em Belém, era igualmente aquele mesmo Logos que saiu de Deus antes da fundação do mundo, o 

qual era uma expressão dos pensamentos que estavam na mente de Deus, o que significa que aquele 

Logos não somente expressou tais pensamentos, mas também o próprio Expressor que habitava com Ele 

no princípio. Portanto o nascimento de Jesus foi uma oportunidade para que Deus também pudesse mudar 

a Sua forma, tornando aquele corpo de carne do Seu Filho também a Sua própria carne, pois todos os 

Seus atributos e características estavam reduzidas corporalmente naquela forma humana que o Pai veio 

assumir desde o Jordão. 

 

Jesus havia Se tornado a Palavra de Deus no sentido de ser a Sua plena manifestação corporalmente, e 

porque Nele Deus pôde cumprir tudo o que havia predito por meio Dela. Exatamente tudo o que Deus 

desejou fazer naquele Filho, Ele o fez em plenitude. Ele era o perfeito Cordeiro de Deus. Nunca houve 

nenhum lugar onde Ele falhasse na Palavra de Seu Pai. Jesus era o Sangue de Deus e o Seu corpo foi feito 

adequadamente para ambos, a fim de promover a propiciação e a remissão dos pecados do homem. E 

graças ao Seu sacrifício, o Filho de Deus pôde redimir aos Seus demais irmãos para levá-los de volta ao 

seu proprietário original e dessa forma, tornar suas próprias vidas adaptadas para o Seu reino. 

 

Diógenes Dornelles 
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Irmão Lee Vayle 

 

  

1 Vamos orar. Pai celestial, nós Te agradecemos por Tua 

bondade e misericórdia para conosco, a qual permanece para 

sempre, e também para sempre permanecemos por causa da 

mesma bondade e misericórdia, mas principalmente porque 

sabemos que somos parte da Tua própria vida e, portanto, somos 

filhos e somos uma espécie de uma raça de Deus. E nós Te 

agradecemos, Senhor, por conhecermos essas coisas 

profundamente secretas, que não eram conhecidas desde antes 

da fundação do mundo. Começando no Jardim, com a besta e 

terminando com o profeta da chuva temporã. Sabendo Senhor 

também que os Selos foram abertos. Embora não conheçamos 

todos os mistérios neles, e os trovões também, que embora 

novamente aí não pudéssemos nomeá-los, mas sabemos que todas as sete mensagens foram completadas e 

agora sabemos que temos realmente a Bíblia completa. Também temos aquela instrução que é necessária 

para nos colocar no Arrebatamento... 
 

2 O irmão Branham disse que tínhamos tudo mas que não sabíamos o que o futuro nos reserva, e 

nem sabíamos perguntar porque não saberíamos perguntar. Não temos profeta nesta hora, mas temos a 

Tua Palavra e temos a boa Bíblia para nos direcionar. Então oramos, Pai, para que aquilo que estiver 

faltando e o que ainda estiver por vir, se Tu fosses tão bondoso para nos revelar nós saberíamos somente 

por Tua graça e misericórdia, e nossos corações estão abertos para receber qualquer luz que Tu puderes 

nos apresentar, para que possamos ser ainda mais dotados com o poder de Deus do alto para que o Teu 

nome seja glorificado. 
 

3 Agora ajude a todos nós, Senhor, a sermos realmente membros, a servir como membros 

individuais e termos vidas individuais, Senhor, ministérios individuais desde o menor até o maior, do 

mais jovem ao mais velho, do... não importa a cor ou o sexo, Senhor, ou a raça, nós entendemos isso. Um 

filho de Deus é um filho de Deus e colocado no corpo de Cristo por Jesus Cristo como um membro em 

particular. Um membro muito particular para Ti e para Ele mesmo Senhor. Então nós oramos para que 

isso não seja uma confusão no Teu corpo, mas que todos avancem em frente como um poderoso exército 

do Senhor Jesus Cristo. Agora Pai, ajude-nos no pequeno estudo desta noite, quão disperso possa ser, eu 

não sei, mas Tu sabes, Senhor, e Tu podes nos ajudar a reunir todas as coisas. Que o nosso coração seja 

abençoado em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Podem se assentar. 
 

4 Não há nenhuma maneira possível de dizer o quanto estou feliz em vê-los, porque não posso lhes 

ver. Mas eu posso dizer, bem, estou feliz de que você esteja aqui, seja você quem for. Eu não consigo ver 

a primeira fila se eu pudesse ver o primeiro lugar. Então eu gostaria de tentar ler esta noite com um pouco 

de dificuldade e com as minhas lentes de aumento até que eu encontre uma habilidade mecânica ou que 

eu seja capacitado pelo Senhor para ter a minha visão. Eu posso realmente... com bastante luz eu posso 

realmente pegar os livros do irmão Branham e os meus olhos não se cansam por cerca de quinze ou vinte 

minutos, de modo que cerca de três vezes por dia eu posso ler quinze a vinte minutos. Mas eu estou 

ansioso por uma pequena ajuda do Senhor e tudo o que Ele nos desse para nos permitir ter uma boa 

visão. Eu acho que agora pela primeira vez na minha vida, eu realmente estou apreciando os meus olhos... 

Sabe, um consultório de um dentista dizia: “Seja fiel aos teus dentes ou eles serão falsos com você”. E 

depois em uma outra placa de dentista dizia: “Você não precisa passar fio dental nos seus dentes... só 
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naqueles que você não quer”. [Risos] E você não precisa abrir os olhos a menos que saiba; arruíne-os se 

você quiser, é o seu privilégio. 
 

5 Agora, por anos os médicos examinaram os meus olhos... pela graça de Deus eu tive uma boa 

visão. Todos eles disseram: “Reverendo Vayle, eu não consigo entender como você pode ver tão bem se 

os seus olhos são tão ruins...”. E eu disse: “Eu oro e Deus é bom”. O Senhor ajudou os meus olhos, mas 

então eu li na Bíblia agora e eu li que Samuel tinha cerca de oitenta anos e ele estava cego, e Ana tinha 

cerca de oitenta anos e ela era cega, e eu li sobre (...?...), conheci David no caminho para casa e disse para 

sua família que ele simplesmente estava quase cego. Então aqui eu estou apenas com cerca de noventa 

anos e eu não estou cego. Então, sabe, tenho muito mais do que alguns desses santos do Antigo 

Testamento, não espiritualmente falando, eu gostaria de me qualificar ao lado de Ana. Agora, você pode 

pensar que é estranho, porque ela é uma senhora e... mas ela não era uma mulher pregadora... [O 

irmão Vayle ri] isso tomou conta do que você sabe. 

Agora, eu não posso ser favorecido novamente para trazer outra mensagem. É impossível para 

mim saber. Então eu vou corrigir alguns pequenos erros no sentido da palavra que eu ou li errado ou eu 

tirei uma conclusão. 
 

6 Agora, uma vez... eu não me lembro... minha mente ficou em branco sobre mim. E eu tinha 

pregado exatamente 100% correto. A pergunta que surgiu... Jesus trouxe o Seu Espírito ou corpo Palavra 

com Ele? E eu disse: “Bem, de acordo... veja, eu não consigo lembrar o que o irmão Branham disse. Mas 

eu disse que de acordo com Filipenses Ele realmente não... mas eu descobri onde o irmão Branham tinha 

dito que Ele não trouxe o Seu Corpo Palavra com Ele... Ele foi para ele... claro... quando Ele morreu. E eu 

tinha pregado isso antes, então isso estava certo. Mas o irmão Branham disse em Apocalipse 10:1 que o 

Anjo poderoso desceu... ele disse que era Jesus e jurando pelo Pai. E quando ele faz isso não há mais 

almas salvas. Bem, isso teria que ser então definitivamente após o... todos os judeus estarem dentro. 

Então eu realmente não sei de alguma pregação que o irmão Branham fez... onde ele está indo em relação 

à cronologia. 
 

7 Ele fala sobre Joseph, então nós olhamos para a citação do outro dia e ele fala sobre Joseph 

levando a sua bíblia e pregando. E ele disse: “Mas é claro que naquele tempo, o Milênio estará em 

curso”. Essa é uma citação, não é irmão John? Eu dei isso ao irmão John, e ele olhou isso;  tenho a citação 

em casa. Agora, você pode fazer com isso o que você quiser fazer com isso. Uma explicação lógica seria 

quando Joe estivesse trabalhando com os livros e não trabalhando no ministério, é bem possível que ele 

nunca esteja no ministério. O irmão Branham também disse que no Milênio ele pregaria o evangelho aos 

pagãos. Eu não faço a menor ideia. 
 

8 O irmão Branham também disse que quando esse pequeno cubículo vier, sabe, a visão da tenda, 

ele disse que a visão desce direto para a Bíblia. E ele disse que conhecia as pessoas que estavam na 

tenda... ele conhecia a mulher que estava tomando os nomes e falando, a mulher que está morta neste 

momento. Mas isso não faz diferença. Ele também disse no sermão que quando você passasse por aquele 

pequeno cubo, lembre-se que você estava em uma cama e você empurrava a sua cama para fora e a 

pessoa dizia... bem, o que aconteceu, eu não sei, mas ele disse que é naquele pequeno cúbico onde você 

recebe a fé de arrebatamento. 
 

9 O irmão Branham disse muitas coisas que não são necessariamente lógicas ou ilógicas; são 

declarações. E o que fazemos com elas é literalmente nada. Fazemos com o que temos. Agora, eu 

permaneço com o irmão Branham com tudo o que eu já ensinei. Eu nunca ensinei maliciosamente. Tenho 

golpeado duramente e eu acho que houve momentos em que eu talvez pensasse que um certo pregador 

estivesse em volta de mim... alguém que fosse inerente. Eu poderia ter sido um pouco malicioso... eu 

concordo com você que eu possa ser sarcástico hoje. Eu continuo orando: “Senhor, guarde a minha 

língua, circuncide-a e, talvez... eles possam cortá-la e não circuncidá-la. [A congregação ri – Trad.] Essa 

pode ser a melhor aposta. Se você pudesse controlar a língua isso seria uma grande coisa, não é 

mesmo? Aqui diz que por tuas palavras você é justificado e por tuas palavras você é condenado. Então eu 

posso ser um pouco malicioso às vezes, eu percebo isso. Mas eu nunca preguei nada desonestamente. Se 

cometi um erro, foi na ignorância, e há um sacrifício pela ignorância. Eu creio com o irmão Branham; ele 

disse: “Eu nunca preguei nada de errado deliberadamente”. E se eu tivesse pregado, eu sei que o erro foi 
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sincero, eu não tive a intenção de cometê-lo e Deus irá me perdoar. Então eu estou limpando tudo. E esses 

são os únicos pontos que eu sei que posso esclarecer com as informações adicionais que eu lhes dei. 
 

10 Mas ele disse que cada visão foi cumprida, exceto aquela única visão e ela desce com a Bíblia. É 

possível que o irmão Branham pudesse voltar e ministrar? Bem, se você estudar sua bíblia e você não ir 

para o espaço ao ler Mateus 17... ou é 16... 17. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para um alto 

monte, Ele Se transfigurou diante deles e Elias e Moisés apareceram. Bem, aquele brilho na glória não era 

a glória da ressurreição. A glória da ressurreição era Jesus como um homem comum da rua, comum, de 

roupas simples e comuns, pelo Mar da Galiléia – suponho que era – e Ele estava fritando alguns peixes e 

assando algum pão. Eles O viram do barco e não O reconheceram. Simplesmente um homem 

comum. Eles só O reconheceram pelo o que Ele fez. Agora, o livro de Lucas diz que a forma de Jesus foi 

mudada, mas isso poderia significar apenas que Ele foi glorificado, apenas em um corpo glorificado em 

vez de um corpo humano comum. Eu não sei. Eu não sou um profeta, então eu não posso lhe dizer. 
 

11 Mas a possibilidade... não somente uma possibilidade, mas a praticabilidade do irmão Branham 

retornando como um homem comum ou que se pareça como um homem comum encontra-se na Bíblia, 

exatamente da maneira que Jesus foi. E Ele foi visto por cerca de quinhentas pessoas ao mesmo 

tempo. Ele estava na terra por cerca de quarenta dias ou mais. O irmão Branham fala desse período de 

tempo e ele não poderia nos dizer muito sobre isso. Agora, eu não estou dizendo a você, você tem que 

crer na visão da tenda. Lembre-se que a irmã Meda me disse, e eu disse a você uma semana antes que o 

irmão Branham morresse, ele disse: “Não se esqueça Meda, eu terei aquela tenda se eu a tiver só para 

uma reunião”. E ela disse: “Irmão Vayle, eu não sei se ele quis dizer uma reunião como uma série ou 

apenas uma noite”. Agora, um grande amigo meu disse que ele conversou com um certo pregador outro 

dia e... – em agosto do ano em que o irmão Branham morreu – ele informou que ele iria morrer. Eu 

também contei a você que eu tive um sonho sobre ele em que ele estava morrendo. Eu não entendi 

isso. Outro amigo meu teve um sonho dele morrendo, ele não entendeu. O irmão Branham teve uma visão 

de si mesmo morrendo, com um buraco em sua garganta... ele pensava que ele seria morto. Ele pensou 

que fosse uma traqueotomia. Deus não disse agora que ele se acidentaria em um carro... naquele tempo. 
 

12 Lembre-se que eu lhes disse que a última vez que eu vi o irmão Branham foi num domingo antes 

que ele fosse ferido na sexta-feira seguinte. Eu vi o olhar em seu rosto e ele sabia que eu percebi que ele 

tinha mudado. Fisicamente mudado e visivelmente mudado (...?...) “Eu estive na montanha” ele disse, “e 

desde então” ele disse, “eu não tenho medo”. O perfeito amor lançou fora o medo. Eu lhe disse que isso 

não está em nenhuma fita; talvez eu seja o único homem que sabe disso. No Hotel Americano de Nova 

York, quando eu entrei, vi uma mudança em seu rosto. Começamos a conversar e ele disse que depois que 

ele acalmou a tempestade e a tempestade desapareceu, então ele andou com Deus e Deus disse: “Dê um 

passeio Comigo”. E ele disse: “Eu ficarei feliz em fazer isso”. Ele disse: “Lee, eu não tenho sentimentos 

de culpa”. 
 

13 Uma pessoa certa vez se referiu a mim como que eu dizendo que o irmão Branham disse que... ou 

que eu disse que o irmão Branham não possuía complexos de culpa. Eu nunca disse isso. Não é 

complexos de culpa... ele nunca teve quaisquer complexos. Mas ele era culpado... ou se sentia culpado 

por certas coisas. Não há um homem vivo que não se sinta culpado por certas coisas. Eu me sinto culpado 

por coisas sobre as quais eu não deveria me sentir culpado e muitas vezes não me sinto culpado por coisas 

das quais eu deveria me sentir culpado. E isso é perfeitamente bíblico. Eu não estou dizendo que seja 

corretamente bíblico o que eu estou dizendo que seja perfeitamente bíblico. Paulo disse que havia coisas 

que eu gostaria de fazer e que eu não faço, e as coisas que eu não queria fazer eu faço. Eu disse: “Oh 

homem, estou preso”. Mas veja que foi antes que os nazarenos houvessem chamado isso de toda 

santificação, mas nós chamamos isso de batismo do Espírito Santo. 
 

14 Agora, esta noite eu estou apenas... Eu nem mesmo tenho um título, mas este é o último da série 

sobre a Divindade. E eu vou falar sobre a Divindade, o Pai e o Filho, e sobre a Sexta-feira Santa. Nós 

apenas seguiremos assim e ficaremos tranquilos. E eu farei uma pequena leitura que eu tenho da minha 

grande impressão aqui, se eu conseguir ler. Vamos ver... Mateus 1, como isso está um pouco desfocado 

para que eu use as minhas lentes de aumento, porque eu tive sorte. [O irmão Lee Vayle usa uma lupa 

grande para poder enxergar – Trad.] Aqui diz nos versículos 18 a 23... 
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15 Certo. Bem, vamos ler um pouco e se eu tiver alguma dificuldade vou fazer John vir até aqui e ler 

para mim. Porque então, se eu tiver dificuldades vou dizer para ele pregar. [O ir. Vayle e a congregação ri 

– Trad.] Sabe... você tem que obedecer aos seus anciãos e você sabe que eu tenho vinte anos depois da 

idade da morte, então eu... Eu não estou exatamente vivendo em glória e eu não estou glorificado e não 

me glorio nisso. [Risos] No entanto você quer buscar a isso. O que eu disse foi... 1 e 18. Tudo bem, 1 e 

18. Eu até mesmo tenho algo aqui que possui uma luz nisso, [O ir. Lee Vayle experimenta ler com uma 

outra lupa um pouco menor, que acende uma luz para iluminar o texto – Trad.] então antes que ela 

termine eu terei algumas coisas que podem ajudar. Eu não creio que isso faz muito bem ou não. Porque 

isso somente são pequeninos espaços. 
 

16 Mateus 1:18-19 

Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, Sua mãe, desposada com José, antes 

de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo... (Agora, esta é a maior impressão que existe 

das bíblias e isso pode estar bastante embaçado. Talvez as novas mudem isso, eu não sei...) ...achou-se ter 

concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não...  

Eu memorizei isso uma vez quando eu tinha uns 20 anos de idade, sabe... eu meio que tenho na 

minha mente isso até hoje, então isso me ajuda a saber algumas palavras que eu vou ler. Se eu cometer 

um erro, bem, eu não creio que haverá um erro muito ruim. 
 

17 Então José, seu marido, como era justo, (e não estava disposto a torná-la um exemplo público, 

estava disposto a deixá-la secretamente. Apenas fazer isso tranquilamente) E, projetando ele isto, eis que 

em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, (observe do que ele chamou-o 

agora... “filho de Davi”, então ele deve ter sido da tribo de Judá) não temas receber a Maria, tua mulher, 

porque o que nela está gerado é do Espírito Santo; e dará à luz um filho e chamarás o Seu nome 

JESUS...  
 

18 Agora você irá notar que eles estão dando a Ele um nome neste ponto em particular e, claro, Jesus 

é o nome de Seu Pai e isso significa... é o mesmo que Josué. É por isso que no livro de Hebreus... em 

algum lugar diz que Jesus não poderia lhes dar um descanso. A palavra deveria ter sido “Josué não 

poderia lhes dar um descanso”, porque Jesus não estava na árvore genealógica naquele tempo... Ele não 

veio na genealogia. E então quando Ele veio na árvore genealógica você perceberá que todas 

as genealogias na verdade cessaram, porque Ele parou de lidar com a nação como um povo e começou a 

lidar com pessoas. Não apenas com uma raça, uma nação, mas com todas as raças e todas as nações. 
 

19 Chamarás o Seu nome JESUS; porque Ele salvará o Seu povo dos seus pecados.  

Agora, a palavra “Josué” é “Jeová Salvador”, Jesus é “o Senhor Salvador”. Então o nome Lhe foi 

dado pelo Anjo absolutamente a pedido de Deus, e este nome indicou o que Ele faria, porque ele lhe disse 

que a Ele foi dado um nome, um nome especial, e não que não houvesse outro de Josué. O Josué que 

estava com Moisés era um grande líder; ele era um homem mais jovem; ele entrou na terra prometida, 

travou grandes batalhas e fez grandes façanhas para Deus, isto é, Deus trabalhou por meio dele. Então o 

Seu nome foi chamado “Jesus” para um propósito. Então esse bebê já tem um destino. 
 

20 Agora, não é difícil para as pessoas entenderem que às vezes os pais ou as mães têm 

intuitivamente ou pelo Espírito de Deus... de alguma forma eles sabem o que os seus filhos fariam. Eu 

conheço um homem que teve vários filhos; ele era um dos mais (...?...) dos homens que eu já ouvi em 

minha vida. Quero dizer, ele era apenas [profetável] e ele tinha um monte de meninos e ensinou a todos 

como beber e ser mulherengo e ser um descrédito para Deus, exceto para um rapaz que ele disse: “Você 

não fará isso porque você será um pregador”. Agora, como esse sujeito sabia que aquele menino ia ser um 

pregador? Como ele sabia que aquele menino iria seguir o irmão Branham? Veja, é difícil, mas neste caso 

não é difícil. Então Ele recebeu um nome apropriado. E o Seu nome era o Seu chamado, Ele nasceu um 

Salvador. 
 

21 Lembra-se de quando o irmão Branham ficou diante daquela grande multidão que disse “Você 

nasceu um líder”? “Você nasceu para liderar estas pessoas”. E o irmão Branham em sua vida fez isso, 

porém ele nunca falava muito sobre isso. O máximo que ele falava era sobre predestinação. Ele dizia: 

“Desde antes da fundação do mundo Deus me convidou para o Seu púlpito e que vocês estariam sentados 

nesses assentos”. E eu creio que é verdade. Eu creio que quando o irmão Branham me viu chegando para 
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a minha visita a ele pela primeira vez em 1953, no mês de agosto, eu não tenho dúvidas de que isso foi 

visto de antemão desde antes da fundação do mundo. 
 

22 Agora, minha mãe certamente não era uma mulher que você chamaria de nascida de novo por 

qualquer extensão da imaginação. Como ela soube que eu seria um pregador? Então veja... leia sua bíblia 

cuidadosamente e veja o nome Dele que foi dado a Ele por Deus. Você descobrirá uma vez em sua vida 

depois que a Nova Jerusalém está na terra, e o Filho dá o Seu reino de volta ao Pai... o Pai Se torna tudo 

em todos. Você descobrirá que Deus é tudo em todos. Você descobrirá que a predestinação é de 

Deus. Sinto muito que o irmão Branham fosse tão gentil com os pentecostais na medida em que ele disse: 

“Sei que vocês não gostam desta palavra „predestinação‟, então eu vou chamá-la de 

„presciência‟.” Bem, está tudo bem também. Mas eu vi um monte de pessoas que conhecem de antemão 

um monte de coisas que não foram conhecidas de antemão. [Risos] Para realmente conhecer de antemão 

uma coisa, ela tem de ser predestinada, porque se você conhece antecipadamente e isso não aconteceu e 

depois acontece e você sabia que ia acontecer... o que fez isso acontecer? Como você fica sob o 

segredo? Então, ou há uma força ou duas forças. 

Certo. É melhor eu continuar andando ou nunca iremos sair daqui. Ficarei tão cansado. Eu não vou 

poder ir para casa. 
 

23 Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que 

diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um Filho, e chamá-Lo-ão pelo nome de Emanuel... 

Agora Ele tem um segundo nome... “Emanuel”... que é “Deus conosco”. Agora, isso agora é 

quanto a espécie e quanto ao caráter. Isso agora irá para o cumprimento de um evento e se o povo pudesse 

ter entendido isso eles teriam sabido que houve um evento importante em que Deus iria realmente, de 

alguma forma, estar relacionado com esta criança concebida pelo Espírito Santo, onde você poderia dizer: 

“Eu estou olhando para Deus... Deus está andando nesta terra”. Você sabe que há um ditado circulando 

agora de que Jesus está andando nesta terra em algum lugar. Ninguém sabe onde Ele está e eu acho que 

essa é a verdade, então ninguém sabe onde Ele está. É melhor você ir à sua Bíblia. Ele está no trono de 

misericórdia e do juízo. Eu creio nisso porque o irmão Branham disse assim. A menos que a cronologia 

esteja fora não se preocupe com isso, Ele está lá porque o Pai está aqui embaixo, assumindo e colocando 

o reinado sob os pés do Filho. 
 

24 Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um Filho, (Veja, observe que é absolutamente um Filho) 

e chamá-Lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é: Deus conosco. 

Agora, se você for lá em Isaías, no capítulo 9... Eu não trouxe o meu Antigo Testamento comigo, 

mas você sabe muito bem o que é. Sabe... então a virgem terá um Filho e Ele será chamado de “Príncipe 

da Paz” e várias palavras, “Deus Todo-Poderoso”, “Pai Eterno”, “Príncipe da Paz”, o governo estará 

sobre os Seus ombros, e o Seu reino não terá fim, e diz para nós sobre o nascimento da criança, que a nós 

um Filho é dado. Agora, aqui diz bem aí que um Filho nasceu e que um Filho nos é dado, tão 

evidentemente quem foi o Pai... e o pai sempre teve precedência sobre a mãe, porque o primeiro menino 

era a força da sua vida. O primeiro menino realmente possuía tudo o que o seu pai tinha. Foi assim que os 

judeus entenderam. Eu... a Bíblia... eu tinha calculado os 50%. 
 

25 Mas de qualquer maneira, haveria uma grande associação entre o Pai e o Filho porque... para nós 

um Filho nos nasceu... a razão pela qual esse Filho nasceu não é através da luxúria da carne, não é devido 

a qualquer grande capacidade de impactar aquela criança com certos genes. Você está olhando para uma 

Pessoa muito estranha... e o que você pode chamar de uma situação embaraçosa... nos diz que uma 

criança nasceu... agora, portanto, tem que haver um pai e uma mãe em algum lugar que estejam em algum 

tipo de segredo. Eles são capazes em virtude de sua capacidade, de antecipar e predestinar, porque a 

criança não é alguém que seja nascida para a pessoa ou pessoas como se tivessem uma propriedade... 

embora elas tivessem. Parece que esta criança é dada ao público, ao povo, para que eles recebam todos os 

benefícios dos quais esta criança é dotada e sejam quais fossem os seus pais, o que eles tivessem a 

oferecer. E disse que o Seu nome se chamaria “Maravilhoso”, o “Príncipe da Paz”, o “Pai Eterno”. Agora 

você está entrando em água quente bem aqui, porque esta criança que nasce e é dada agora está 

embrulhada em um caso múltiplo que quase diria que parece que você está indo a ser gêmeos 

siameses. Uma metade do gêmeo siamês vai ser... bem, como Ele pode ser? Porque a outra metade não 

pode ser como um irmão, porque Ele é o Pai. 
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26 Agora veja... entende para onde estamos nos dirigindo? Aqui atrás em Isaías já foi dito que Aquele 

que nasceu de uma virgem seria chamado de “Filho” e “Deus” e “Pai”, de modo que é muito fácil se você 

quiser crer na Bíblia, e nunca foi provado que a Bíblia estivesse errada. Ela é muito, muito correta. Se há 

um Filho nascido através de uma virgem que cresceria para ser um Salvador, também esse mesmo Filho, 

aquele mesmo corpo, Aquele mesmo que nasceu, terá uma idade sobre Ele que o outro que foi nomeado 

não será da mesma idade. Um seria o Ancião de Dias e um seria um Filho. E então eu acho que o 

cronologista sobre o Pai e o Filho diria que você está olhando para uma dupla personalidade. Não... o 

que você está olhando na verdade é para duas vidas ligadas a uma só Pessoa, para fazer uma obra que a 

mente infinita de Deus, a capacidade infinita de Deus, e o nível infinito de Deus, realizaria. Agora, até 

onde iremos...? 26... não... vamos ver... não... 24 e 25. 
 

27 Que traduzido é: Deus conosco. 

Então tudo bem... há um menino... um jovem Filho que é dado pelo Pai, mas o Pai não O deixa. E 

é estranho dizer que Ele irá morar no mesmo corpo. E é claro que José se casou com ela e essa é uma das 

histórias do nascimento de Jesus Cristo. 
 

28 A próxima que queremos ler é aqui em Marcos 13, perto do 17, não é muito. Então vamos colocá-

los todos juntos na minha própria pequena maneira de fazê-lo. Marcos 1, aqui está o capítulo 1, e aí está o 

13. 

Marcos 1:13 

E ali esteve no deserto... [Há uma falha em sua bíblia e o irmão Vayle não está conseguindo ler – 

Trad.] (o que é essa palavra... o que é essa palavra, John? O deserto o quê? [O irmão John McCrae 

responde: “Quarenta dias tentado por Satanás” – Trad.] Certo.) quarenta dias, tentado por Satanás. 

(Quando Jesus estava lá quarenta dias tentado por Satanás. Meu Livro tem uma região muito profunda e 

assim as palavras correm juntas) E vivia entre as feras, e os anjos O serviam.  

Agora, aqui novamente temos uma introdução que é muito, muito estranha. Aqui está um homem 

no deserto que está vivendo como um homem selvagem, e isso quer dizer que Ele evitou toda a 

sociedade. Ele está lá fora com as feras e, evidentemente, as feras não parecem tirar proveito Dele. Na 

verdade, Ele Se aproveita das feras, porque Ele tomou a pele de algumas feras e Ele está... talvez de uma 

cabra ou algo assim. E Ele está usando um cinto de couro. 

 

29 Marcos 1:14-16 

E veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está 

cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E, andando junto do 

mar da Galiléia, viu Simão Pedro... 

Oh, creio que devo ter dado a Escritura errada aqui para você... esse é Marcos capítulo 1... deixe-

me ter certeza... oh... ooohhh... os meus óculos estão me jogando para um laço... deixe-me levar você bem 

aqui... vamos ver agora... É muito difícil, às vezes algumas dessas coisas aqui... Agora, aqui vamos sair 

para o 27 (...?...) Certo, eu finalmente vou conseguir o que eu quero ler para você... toda a Bíblia é boa 

para se ler... não... eu estou no lugar errado aqui. Eu não sei porque eu estou no lugar errado... mas eu 

estou no lugar errado... isso é o que acontece quando você anota as coisas rapidamente... Certo, vamos 

apenas para João... vamos até o capítulo 1. Lá onde João está batizando. 
 

30 Marcos 1:10-11 

E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, (Esse é o capítulo 1 e o versículo 10) e o Espírito, 

que como pomba descia sobre Ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o Meu Filho amado em 

Quem Me comprazo. 

Agora, nós não identificamos o Pai a partir disto, mas identificamos a Sua fonte. Portanto esta não 

é estritamente uma criatura da terra como as criaturas da terra são conhecidas. Mas Ele faz parte da raça 

humana em virtude do fato de ter nascido nela. Ele é parte do mundo e a voz no céu disse: “Este é o Meu 

Filho amado, em Quem Me comprazo”. Agora, o irmão Branham era um profeta e tinha todo o direito de 

fazer o que ele disse... ele colocou isso... você não pode encontrar isso na Escritura... “Em Quem Me 

comprazo habitar”. Então você deve aceitar o que o irmão Branham disse. 

E logo o Espírito O impeliu para o deserto.  

E assim por diante. Agora, esse é o relato de Mateus... quero dizer, o relato de Marcos. 
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31 E vamos para Lucas aqui. Lucas é longo, mas queremos ler o que Lucas diz. E isso está aqui em 

Lucas 1 e eu acho que vamos começar com o versículo 26, eu acho. Porque eu não quero começar muito 

cedo. 26... 

Lucas 1:26-32 

E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus (Agora, temos de identificar novamente este 

que fala do céu e que possui uma relação com as pessoas na terra e, particularmente, uma relação que tem 

a ver com este Filho.) a uma cidade da Galiléia, (uma cidade) chamada Nazaré, a uma virgem desposada 

com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; (Mais uma vez esse é da tribo de Judá) e o nome 

da virgem era Maria. (É por isso que eles a chamam de “Santa Maria”) E, entrando o anjo aonde ela 

estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu entre as mulheres. (Os 

protestantes alegam que os católicos dizem: “Abençoada seja tu acima das mulheres”. Isso não é o que a 

Bíblia diz... ela é apenas uma entre elas.) E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e 

considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça 

diante de Deus. (Agora, aqui está um mensageiro de Deus e Deus está dizendo: “Maria, você achou graça 

Comigo”. Agora aqui está o que ele também disse... o Anjo repetindo a Palavra de Deus.) E eis que em 

teu ventre conceberás e darás à luz um Filho, e pôr-Lhe-ás o nome de JESUS. (Certamente que dissemos 

que esse é o nome do Salvador. Agora, neste momento aqui e lendo Marcos... “você chamará o Seu nome 

Jesus” e essa é a Sua identificação como uma Pessoa... Quem é essa Pessoa? Essa Pessoa é Jesus. De 

onde Ele veio? Ele vem de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré. Eles O estão identificando.) Este será grande, 

e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus Lhe dará o trono de Davi, Seu pai. 
 

32 Então tudo bem... e Ele será chamado Filho do Altíssimo. Agora você diz: “Como você chama 

aquela coisa ali?” Bem, eu chamo isso de coelho. “Como você chama essa coisa lá?” Eu chamo isso de 

cavalo. “Como você chama aquela coisa ali?” Bem, isso é uma raposa. Bem, ele está declarando a 

linhagem ou espécie. A linhagem de Jesus Cristo é o próprio Deus. E, portanto, Ele é uma espécie. Você 

O encontrará chamado de o Filho Unigênito, que significa “unicamente gerado”... unicamente nascido. E 

você verificará em Hebreus que Ele é um de muitos. Os outros também são unicamente nascidos, mas não 

unicamente nascidos como Ele nasceu... os outros nascem de novo. Jesus não precisou nascer de novo. Se 

Ele tivesse... precisasse nascer de novo, Ele não poderia ter sido o nosso sacrifício. Então Ele nasce 

unicamente e Sua linhagem é o Seu Deus. Seu cognome é Jesus. Então, aqui temos agora... temos um 

jovem Filho nascido através de uma virgem e o Seu nome é Jesus... especialmente chamado porque Ele 

salvará o povo de seu pecado e Sua linhagem e Sua espécie é de Deus. 
 

33 Agora, você tem então este majestoso e maravilhoso Filho vindo através de uma mulher e este é o 

Filho de Deus. Isto é muito intrigante. Agora, observe que toda a mitologia que vem dos escandinavos...  

ou dos sulistas – Deus sabe onde – eles têm os deuses descendo e se associando com mulheres e gerando 

filhos. Esta é uma razão pela qual os judeus não podem crer nem por um minuto que a virgem Maria 

produziu um Filho de Deus. Para eles isso é absoluta blasfêmia, denegrindo o Todo-Poderoso, que seria 

certamente imaculado. E nós sabemos que mesmo o ato certo... Davi chamou isso corretamente... 

“concebido em pecado, formado em iniqüidade”. Agora, para que você obtenha a Sua linhagem aqui ou 

chamá-Lo de Sua espécie... Sua linhagem. 
 

34 Lucas 1:34-43 

E reinará eternamente na casa de Jacó, e o Seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como 

se fará isto, visto que não conheço homem algum? (Agora ela cravou o prego na cabeça, porque ela não 

entende o impacto, e então o fato de que se ela vai ser a mãe deste Personagem muito estranho, ela 

deveria saber de algo. É justo que para ela fosse dito algumas coisas.) E, respondendo o anjo, disse-lhe: 

(Agora, isso vem de Deus) Descerá sobre ti o Espírito Santo... 

Isso agora é... O Espírito Santo é um ofício. O irmão Branham disse isso. O meu próprio 

entendimento e ensino sobre isso... é que isso mostra o relacionamento de Deus com a humanidade, isso 

mostra que Deus está fazendo algo. O Espírito Santo geralmente pertence a uma atividade, se não 

sempre. Então o irmão Branham está muito correto quando disse: “Este é simplesmente um ofício de 

Deus”. Porque Deus é o Espírito Santo, então, em Seu ofício. 
 

35 Descerá sobre ti o Espírito Santo, (Bem, esse é o próprio Deus) e a virtude do Altíssimo te cobrirá 

com a Sua sombra.  
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Então Deus e o Espírito Santo são uma Pessoa. Veja, se alguém crê em uma trindade, eles têm 

uma... tremenda pergunta que eu tenho que fazer ao meu médico. Ele canta uma canção sobre a 

trindade. Ele disse: “Bem... Ele salvou irmãos de algum tipo”. Eu não estou dizendo que os irmãos... 

porque eu não sei... [Risos] mas ele canta algo sobre a trindade. Algum dia eu vou dizer: “Doutor, você 

me surpreende por um homem educado com... e que sabe química, biologia e tudo mais. Como você crê 

que uma criança pode ter dois pais?” Eles não podem responder a isso mais do que o unicista pode 

responder a como Jesus pode ser o Seu próprio Pai... bem, eles dizem que Ele não é... que Ele é o Pai. 

Mas Ele não é. Ele é o Filho do Pai. Eu acho que eles nem mesmo creem na preexistência e do pré-

ministério de Jesus Cristo como alguns. Poucos nesta Mensagem entendem a pré-encarnação. O irmão 

Branham ensinou isso e Jesus orou sobre isso e Deus disse que você pode ter isso de volta e depois um 

tanto. Por que essas pessoas são incrédulas? Em que mensagem elas estão crendo? A Mensagem que 

cremos vem da Bíblia. Veja que é por isso que eu estou tomando o meu tempo ensinando esta noite... da 

Bíblia. E eu não durmo muito bem, por isso estou bastante...?... 
 

36 E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para 

aquela que era chamada estéril; (Eles descreveram sua condição) porque para Deus nada é impossível. 

(Agora, apenas volte um pouco ao passado e pense em Abraão e Sara.) Disse então Maria: Eis aqui a 

serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra... (Agora, se ela não fosse predestinada, você 

acha por um minuto que ela teria dito isso? Deus sabia que ela iria dizer isso, porque ela era um vaso que 

Ele levantou para dar à luz aquela criança.) E, naqueles dias, levantando-se Maria, (O anjo ausentou-se 

dela, uma vez que ela aquiesceu) foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de 

Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou 

no seu ventre; (O irmão Branham disse que veio à vida naquela hora) e Isabel foi cheia do Espírito Santo. 

(Agora, esta é uma mulher... estava falando no Espírito Santo. Isto é o que você chama de fala ungida) E 

exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de 

onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?  
 

37 Agora, ao longo de todo este capítulo de Isaías você verificará que a palavra “Senhor” é 

“Kurios”,
1
 que significa “liderança” e “de grande importância”, mas não é “Theos”... não é “Deus”. Veja 

o que significa. O Espírito Santo não poderia ter dito nenhuma outra palavra. Não poderia dizer que este é 

Deus nascido. Teria que usar “Theos”. Como uma Pessoa não-nascida pode ter uma mãe? Essa é uma boa 

pergunta... não é? Vejo você dizer: “O que veio primeiro: a galinha ou o ovo?” Como você vai conseguir 

ovos sem uma galinha? Veja, as pessoas não são muito inteligentes, são? Mas a nossa sabedoria não é de 

baixo, nossa sabedoria é de cima. E ela disse... 

...que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? 
 

38 Agora vamos ver... Acho que já fomos longe o suficiente. Vamos para João e o primeiro capítulo 

de João, é claro, é muito surpreendente. João 1:1. 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no 

princípio com Deus. 

Então você tem aqui a declaração: “No princípio era a Palavra”, e no mesmo fôlego ele disse: “E a 

Palavra era Deus”. Então no princípio era Deus em uma forma especial, em uma manifestação 

especial. Aqui não diz o que era essa manifestação, mas a palavra “Logos” tem que conter... não é apenas 

uma palavra. Uma palavra expressa uma ideia que é verdadeira, mas o que aconteceria se você dissesse 

“vaca” e não houvesse tal coisa como uma vaca? Portanto, não é uma palavra... algum tipo de jumbo... 

algum mumbo jumbo
2
 que você pode ter feito, como eles fazem nos filmes para entreter crianças 

pequenas. O Logos na verdade não apenas expressa o pensamento, mas deve conter o expressor. Então 

Deus estava Se expressando neste momento em particular. Agora, aqui diz que aquela expressão era 

Deus... porque veio de Deus. Aqui não fala nada sobre criação, de modo algum. “Com Deus”... teve que 

                                                 
1
 Na verdade o irmão Vayle quis dizer “livro de Lucas”, onde a palavra grega para “Senhor”, em Lucas 1:43 é “kurios” – Trad. 

2
 “Mumbo Jumbo”, ou “mumbojumbo”, é uma expressão da Língua Inglesa ou frase que expressa uma situação ou 

acontecimento sem sentido. É frequentemente usada como forma de comédia ao se expressar uma crítica em diversos setores, 

é uma forma não pronunciável de se falar sobre uma crença em algo considerado 'não-existente' ou surreal, como (fantasmas, 

fenômenos sobrenaturais, superstições, crendices etc.), ou sobre rituais de uma religião que o falante não acredita feita numa 

linguagem que ele não entende. (Fonte: Wikipedia) 
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sair de Deus... assim, portanto, Deus estava naquela Coluna de Fogo daquele turbilhão. Seja o que for que 

Ele escolhesse, Ele estava lá. 
 

39 Depois você vai notar que isso vai até o versículo 14 e aqui diz: 

E a Palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a Sua glória, como a glória do unigênito do 

Pai, cheio de graça e de verdade. 

Agora eu vou ler para você uma  tradução bem literal desse versículo 14, porque há muitas 

pessoas que o lêem e eles corrompem a tradução. Eu nunca interpretei mal isso e eu já ensinei. Mas eu 

vou ler uma expressão literal bem complexa. “A Palavra de antes mencionada era a Luz... Ele era a Luz 

verdadeira que iluminou espiritualmente todo homem quando ele entra no universo. No universo Ele 

estava, no universo por meio Dele, Sua agência intermediária veio à existência e a palavra dos 

pecadores não O aprovaram em meio às Suas próprias posses”. (E depois aqui diz:) “E a Palavra ao 

entrar em um novo modo de existência, (aí está o seu Logos) e a Palavra ao entrar em um novo modo de 

existência tornou-se carne e viveu em um tenda (corpo físico) entre nós, e olhamos com cuidadosa 

atenção e percepção espiritual para Sua glória. (Agora ouça) Uma glória tal como a de um Filho 

unicamente gerado do Pai cheio de graça e de verdade. 
 

40 Então quando eles viram este que nasceu de uma virgem, que foi chamado de Salvador – porque 

era isso que Ele iria fazer – eles viram os poderosos milagres que Ele fez. Ele cumpriu cada aspecto do 

profeta que Moisés declarou que viria. E eles olharam para Ele e disseram: “Isso não é maravilhoso? 

Percebe o que Ele está fazendo? Viu como Ele transformou aquela água em vinho? Viu como Ele sentiu 

tanta pena por aquela mulher que ressuscitou o seu filho? Lembra-se do tempo em que Ele transformou os 

dois pães para alimentar cinco mil, e na outra ocasião quando Ele teve grande compaixão por eles e partiu 

aqueles pães... multiplicaram-se bem na frente dos seus olhos e partiram os peixes e alimentaram sete 

mil? E eu ouvi dizer que eles tiveram uma terrível tempestade na Galiléia e Ele simplesmente pôs o pé na 

beira do barco e disse: „Aquieta-te‟, e a coisa simplesmente adormeceu”. O que estou tentando 

dizer? Estou tentando dizer a você que eles deram ao Filho toda a glória pelas obras que Deus estava 

fazendo. 
 

41 Agora, você pode verificar isso aqui em João 14, vamos ver... esta não é a minha bíblia, por isso é 

meio difícil de achar essas coisas... Eu deveria estar achando... Ele disse... João 14:7-9 

Se vós Me conhecêsseis a Mim, também conheceríeis a Meu Pai; e já desde agora o conheceis, e 

O tendes visto. Disse-Lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai... (o que nos basta. Isso será 

suficiente... “basta” significa que é suficiente. Vê?) ...Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e 

não Me tendes conhecido, Filipe? Quem Me vê a Mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 

Bem... isso é verdade, não há nada quanto a isso se você ler a Escritura. Ele diz... “No princípio 

Deus tinha uma certa forma e depois Ele mudou essa forma em carne e quando Jesus foi batizado... Ele 

fez isso depois que Jesus foi batizado, claro que Ele entrou Nele. Mas Ele estava no processo de 

transformar a Sua forma em carne, então este é o Filho... o bebê nascido e dado ao povo de Deus. E no rio 

Jordão... Deus entrou Nele. Agora, a Bíblia diz claramente que Deus possui essa forma. Essa forma se fez 

carne. Essa era a carne de Deus. E Deus tinha todo o direito de tomar posse dela. Então é isso que você vê 

acontecendo. 
 

42 Agora, esta é a razão pela qual estou entrelaçando a Divindade aqui, porque há apenas um 

Evangelho que realmente comprime a verdade em poucas palavras, ouvindo-as e conhecendo-as e 

acreditando no que se lê em vez do que alguém lhe disse... você descobrirá que há somente um Deus e 

descobrirá que os outros três evangelhos que eu li para você detalha o relato de Jesus e os evangelhos 

detalham os relatos do homem... como eu narrei alguns deles para você. 
 

43 E assim, portanto, é fácil para os trinitários acreditar que a Palavra era Jesus e que se fez carne. E é 

muito verdadeiro que a Palavra que Ele era se fez carne. Ele era um Logos... isto é o que as pessoas 

misturam. Mas se você ler João e o ler direito... mas eles não vão ler João direito. Eu tive... ouça-me... 

Tive pessoas... uma ao escrever, outra ao citar e que movem-se disso. Por quê? Porque o irmão Branham 

muitas e muitas vezes usou a verdade absoluta de que Jesus era um Logos... Ele tinha que ser. Você e eu 

somos um Logos. Você estava nos pensamentos de Deus e um pensamento se expressa e deve conter uma 

realidade do que deve ser expresso... absolutamente. 
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44 Como o irmão Branham disse: “Senhora Jesus... Pequenos Messias”. Ele falou sobre não somente 

o irmão Branham, mas os profetas... indo para a linhagem lá atrás como Adão, filho de Deus. Fala sobre 

Jesus, o Filho de Deus. Fala sobre nós, os nascidos de Deus. Essa palavra “filhos” é mal 

interpretada. “Filhos” não é “filhos”, são os nascidos. Saindo de Deus. Você era uma parte de Deus. Você 

é uma espécie de Deus. Você está na linhagem de Deus. Mas veja, os trinitários tomam isso e algumas 

das pessoas que dizem crer nesta Mensagem torcem isso também. Porque o irmão Branham dizia que 

Jesus é a Palavra... bem, se Ele não é a Palavra... o que Ele é? Mas qual Palavra? Ah, sim... qual Palavra... 

tudo que foi falado Dele foi cumprido Nele cem por cento, como em cada profeta que era parte da 

Palavra, mas Jesus foi toda Ela. 
 

45 É algo como a plenitude da Divindade... eles me dizem que alguém tinha três copos... Eu 

realmente não posso acreditar nisso porque isso é muito terrível de se acreditar. Eles disseram que este é 

Deus, este é o Filho, e essa é a Igreja. E estes dois copos vazios, este é um copo cheio... Deus derramou 

em Cristo tudo o que Ele era e então vamos jogar o copo fora; Cristo Se derramou na Igreja e tudo o que 

Ele era, então vamos jogar isso fora. Bem, isso não é maravilhoso? Você já parou para pensar que o irmão 

Branham falou sobre Deus Se fazendo tão pequeno quanto um espermatozoide? O mesmo Deus... 

espermatozoide. 
 

46 Onde está o seu pensamento, onde está o seu raciocínio, onde está o Espírito Santo? A plenitude 

da Divindade corporalmente é simplesmente uma declaração de Deus habitando em Jesus Cristo e usando 

os Seus poderes, e o que Ele queria fazer naquela Pessoa em particular Ele o fez em plenitude. Mas Ele 

manteve a Sua própria soberania. O Filho não podia dizer nada que quisesse dizer, Ele não podia fazer 

nada que quisesse fazer; Ele tinha que dizer e fazer o que o Pai dizia. E então veja bem aqui... você não 

pode entender. Ele disse: “Você está olhando para o Pai” e ele disse ao irmão Branham: “O que foi isso 

afinal quando Jesus disse: „Aquele que vê a Mim vê o Pai‟?” Ele disse: “Você está olhando para Mim 

não é está? É a mesma coisa”. 
 

47 Ele disse: “Não é William Branham que diz essas coisas que acontecem tão perfeitamente. Não é 

William Branham que ressuscita o morto, não é William Branham que cura o enfermo”. É Deus no 

profeta. “Oh, isso é demais”. É agora... então como você disse que tem o Espírito Santo? Bem, isso é bom 

para você porque você é maravilhoso. [Risos] Aaahh... veja, eu não quero ser um sarcástico... mas você 

entende que eu não posso fazer qualquer coisa avançar até que eles cheguem na parte mais engraçada. E 

eu não estou querendo dizer em fazer isso... é apenas a verdade. 
 

48 Que direito você tem de falar... como eu digo muitas vezes... Eu fiz um desafio a todo o mundo... 

muito bem, onde quer que eu vá... muitas vezes... olhe só... Tenho um prego pendurado aqui... venha até 

aqui e diga: “Prego pendurado, seja melhor. Assim Diz o Senhor, o prego pendurado irá embora”. Um 

pequeno prego pendurado. Eu vi o irmão Branham ressuscitar os mortos... dois em uma fila. Não, não, 

não. Mas veja... é tão estranho para as pessoas acreditarem em Deus. É tão estranho para as pessoas... elas 

são um povo estranho e peculiar. O povo de Deus é um povo peculiar. Isso não significa que eles sejam 

malucos. A palavra “peculiar” no grego é um círculo com um ponto nele. Há algum grego aqui esta 

noite? Veja, eu não consigo ver. John não está aqui. Mas isso está certo... Eu tenho isso correto nos 

estudos gregos. “Peculiar”... você está cercado por Deus. [“Amém”] Veja... eles não têm medo de dizer 

que Deus está no profeta, eles não têm medo de citar o profeta, eles não têm medo de citar Deus. 
 

49 Nós somos crentes. Crentes em Deus. Por quê? Através da Palavra. É por isso que Ele é a 

Palavra. Mas veja... se Deus não cumprisse a Sua própria Palavra, Ele não poderia ser a 

Palavra. [“Amém”] Porque quando você fala sobre a Palavra... não está expressando a palavra “vaca”, 

“cavalo”, “porco”, “cão”. Aí está a realidade. E quando... agora ouça... deixe-me dizer a você uma coisa... 

você lê na Escritura... foi em João 14 talvez... Eu acho que... João 14:6... Eu não sei. “Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida”... não é nada disso... “Eu sou o caminho, a realidade e a vida”. Sim, a realidade... Eu 

sou real. Isso é o que a realidade é, e é isso que você diz... e Paulo teve a mesma visão. Ele disse: “Agora 

olhe”... ele disse: “Olhe para as coisas ao seu redor... deixe-as crescer... ponha seus olhos no homem 

interior... (ele disse), que é onde o poder está”. E Paulo poderia apenas se isolar como o irmão Branham... 

o mundo vai embora... e o mundo foi embora... e apenas Deus assume. Ele disse: “Ora, nós olhamos para 
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as coisas que são eternas”.
3
 Não olhe para as coisas que estão perecendo. O povo de Deus pode fazer 

isso. Elas são pessoas peculiares, elas não são malucas, elas são chamadas de loucas, e elas fazem de 

certo modo coisas loucas. 
 

50 Eu lhe falei sobre uma amiga minha... ela é falecida agora... e ela... uma pequena idosa em 

Calgary, seu nome era Sra... oh, eu esqueci de qualquer maneira. Uma pequena dama inglesa... e um dia 

ela ouviu uma voz que continuava dizendo: “McLeod, McLeod, McLeod, McLeod”, assim. Uma pequena 

cidade cerca de cento e cinquenta quilômetros ao sul de Calgary. E então ela disse: “Bem... é melhor eu ir 

para McCloud”. Então ela saiu do trem e uma voz na sua cabeça disse: “Pão, pão, pão”, Oh, ela disse: 

“Meu Deus, é melhor eu sair e comprar um pouco de pão”. Então ela comprou pão e ela saiu da loja e ela 

continuou caminhando e andando e então Deus disse: “Pare aqui, vá ali em cima, abra a porta”, e lá está 

uma mulher que estava morrendo de fome na cama e ela tinha um garotinho debaixo do seu queixo para 

segurar a cabeça... 
 

[Fim do primeiro lado da fita – Ed.] 
 

51 Agora, encontre para mim alguém que faça isso. Eu acho que é uma pessoa estranha. Essa pessoa 

pode se trancar ou se afastar. Como eu que me sentei lá com 3500 pessoas e indelevelmente em minha 

mente vi o ministério de William Branham: “Se você alguma vez for ouvir alguém, esse é o homem que 

você deve ouvir”. Disse: “Se você alguma vez for ouvir alguém”. Em outras palavras, eu tinha uma 

escolha. Veja... Deus lhe dá uma escolha... mas a escolha é a escolha Dele. [“Amém”] “Vinde pois e 

arrazoemos”. Ele disse que temos algo a raciocinar... “Eu vou lhe dizer as minhas razões. [Risos] Há um 

mediador entre Deus e o homem, mas Deus é esse”. Ele diz: “Ei, Eu vou mediar você”. Você diz: “Só um 

minuto agora... um mediador entre duas pessoas... Ele fica aqui e Ele faz as duas pessoas juntas”. Bem, 

ele disse: “Isso é o que Eu... Eu o convenço de seus pecados... então Eu pego você”. (...?...) Ele é um 

pescador... Deus... Ele é amável, não é? Ele é uma Pessoa muito amável. 
 

52 Agora, vamos apenas aqui para... oh, eu acho que eu tenho escrito aqui 1 João. Temos que falar 

sobre João aqui. Você sabe que ele é o único que realmente traz essas coisas juntas. Os outros elogiam 

Jesus e assim eles deveriam elogiá-Lo, mas quando O elogiam eles fazem as pessoas que lêem a Bíblia... 

fazem Dele uma segunda pessoa na Divindade e Ele não é uma segunda pessoa na Divindade, Ele é o 

Unigênito, o primeiro gerado do Deus Todo-Poderoso. E não havia nada de onde formá-Lo, não havia 

outra pessoa lá, não havia nada lá, quando aquela Luz se formou, que era aquele Logos, que era o Filho e 

a única diferença entre Deus e o Seu Pai é que os filhos têm começos. Você sabe que Deus nunca teve um 

aniversário, mas Jesus teve, que era a... que foi a parte humana Dele. Temos uma parte de nós que nunca 

teve um aniversário qualquer, mas tivemos um nascimento, nós éramos uma parte de Deus... que 

simplesmente veio de Deus. Veja que Jesus contornou o Seu corpo... nós viemos direto de Deus. Pouca 

diferença. Certo. 
 

53 De qualquer maneira vamos para João... oh este é Tiago... Tiago 10... oh, (...?...) não posso 

encontrar João para encontrar Apocalipse. Bem, Apocalipse é um bom livro, mas aqui está João. 

1 João 1:1 

O que era desde o princípio... (Agora, esse é o mesmo princípio de João 1:1) O que era desde o 

princípio (O que era desde o...? Princípio. Deus no princípio, Deus. Agora ele disse...) O que era desde o 

princípio, o que ouvimos (era Deus), o que vimos (era Deus) com os nossos olhos, o que temos 

contemplado (era Deus), e as nossas mãos tocaram (É assim que diz aqui?) ...o que vimos com os nossos 

olhos... (Sim) e (este Deus que temos) as nossas mãos tocaram (e isto é assim) da Palavra da Vida. 
 

54 Esse que é o Logos, é do próprio Deus que estou falando. E, ao mesmo tempo eles trataram com o 

Filho. O irmão Branham disse que eles... os apóstolos... eles podiam dizer: “Nós comíamos com Ele... 

dormíamos com Ele... pescávamos com Ele... apertamos as mãos... nos abraçávamos... choramos... depois 

da ressurreição... a mesma coisa...”, mas Ele não era Deus depois da ressurreição. Deus Lhe deu a Sua 

própria posição agora. Pois Ele Se manifestou. Ahhh... É disso que vem o Logos. 
 

55 1 João1:2 

                                                 
3
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 Porque a vida foi manifestada, (Deus foi manifestado) e nós a vimos, (Ele manifestado) e 

testificamos dela, (De que Ele foi manifestado) e vos anunciamos (a manifestação) a vida eterna, que 

estava com o Pai, e nos foi manifestada. 

Agora João O traz à humanidade. João leva-O até a humanidade. E é disso que nós 

gostamos. Agora, eu não quero ter que ler Lucas novamente, mas a questão é... como então Deus Se fez 

carne? Ele Se tornou carne através do... e o irmão Branham descreveu isto... pela criação de um 

espermatozoide e um óvulo, que foi implantado no ventre de Maria pelo próprio Deus... como o 

irmão Branham disse, que Se envolveu e ele também usou um outro termo que eu esqueço 

agora. Mostrando que ele estava dizendo que Deus literalmente imprimiu aquela substância física que Ele 

criou dotando-a com a Sua própria Vida. Dessa forma aquela criatura teria o Seu sangue. Está 

certo? Bem... o sangue vem do pai. A vida vem do pai que é onde o sangue começa. Então Ele estaria 

lá. Agora, é para isso que estamos olhando... 
 

56 Apocalipse 3, se eu puder alguma vez encontrá-lo... não, esse é o capítulo 2... e para nós... 

versículo 14... 

E ao (mensageiro) da igreja (dos laodiceianos) que está em Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, 

(Isso vem de Isaías) a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 

Eu contei a vocês como foi quando o papai Bosworth tinha cerca de 87 anos, creio eu, e fui visitá-

lo em seu aniversário, o último aniversário que ele teve... Eu queria lhe dar um pequeno presente em 

dinheiro e lhe fiz um bolo de aniversário e eu consegui um padeiro que colocasse... “Testemunhas Fiéis e 

Verdadeiras”... e o padeiro me surpreendeu escrevendo... “Uma Testemunha Fiel e Verdadeira”. Veja, o 

Espírito de Deus se apossou daquele homem, seja ele salvo ou não, e o fez escrever “Uma Testemunha 

Fiel e Verdadeira”, porque Jesus é a única testemunha fiel e verdadeira. Então eu cometi um erro... mas 

vê como Deus corrige erros? Oh, isso é... Eu achava que aquilo estava bonito... Eu fiquei tão grato por 

isso... por Deus fazer isso por mim. E eu conheço o papai Bosworth... se ele soubesse disso ele teria 

ficado feliz. E ele estava feliz em encontrar Uma Testemunha Fiel e Verdadeira, porque se tivesse sido 

“Testemunhas Fiéis e Verdadeiras”... ele poderia ter dito a mim: “Bem, irmão Vayle, eu não posso aceitar 

esse bolo até que você raspe isso fora”. Veja, papai Bosworth era esse tipo de homem. 
 

57 A propósito, o irmão Branham estava com alguns de seus amigos e lhes perguntou... Ele 

disse: “Quem vocês diriam que teve uma vida bem sucedida?” E eles disseram: “Bem, nós diríamos que 

você teve uma”. “Não”, ele disse, “Papai Bosworth”. E se você o conhecesse saberia porque o irmão 

Branham disse isso. Quando ele estava com o seu irmão evangelizando, eles o chamavam de “Joy Bringer 

Bosworth”, “The Joy Bringers”. Papai sempre estava contando uma pequena piada que era linda... inócua, 

inofensiva... nada mundano, nada estranho, nada... era... bem, ele fazia uma pequena pergunta como: 

“Qual é a cidade que mais cresce no mundo?”. “Nova York!”. “Não, não, não... Dublin, porque é sempre 

em duplicação”. [A congregação ri – Trad.] Assim era o papai Bosworth, então ele contava a piada duas 

vezes. [Risos] É assim que o irmão Branham conseguiu dizer a ele... a piada duas vezes. [O ir. Vayle ri] 

Oh, eles eram simplesmente pessoas maravilhosas. Filhos de Deus. 
 

58 Sabe, será um grande momento quando todos os filhos de Deus se reunirem porque há... não há 

nada além de grandes momentos. Sabe, você não tem esses grilhões; você não tem estes pássaros... 

pensamentos de cérebro de passarinho que funcionam através de seu cérebro de passarinho. Você não vai 

precisar que o seu cérebro seja batizado com o Espírito Santo, porque é tudo que o Espírito Santo vê. 
 

59 E ele disse: Conheço as tuas obras... não disse... aqui. “O princípio da criação de Deus”. Agora, 

esse é o momento em que Deus começa a Se criar em carne humana, embora tudo começou beeeeemm lá 

atrás. Tudo começou no princípio, porque esse era o Seu plano. Seu plano era ir do Logos original para o 

Logos de carne, porque Logos é simplesmente um termo para uma multidão de coisas. No nosso caso 

aqui lidamos com a Palavra. Certo. Então foi quando Deus começou e começou por Maria através de um 

ventre virgem. Começou por Deus criando e iniciando um processo pelo qual o Seu próprio Sangue 

estaria lá. Sem dúvida, Ele imprimiu os Seus genes. 
 

60 Agora, pare e pense um minuto... se você for à Bíblia, que eu sei, você tem e você olhou para a 

Palavra de Deus muitas e muitas vezes. Lá você descobriu que Deus fala de Seus olhos, Ele fala de Seus 

ouvidos, Ele fala de Sua alma, Ele fala de Seus pés, Ele fala de Suas mãos, Ele fala de Seu dedo, Ele 

fala... e Moisés viu Suas costas e era a parte detrás de um homem. O irmão Branham disse: “Costas 
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ensanguentadas”. Será que ele realmente... agora, o irmão Branham sendo um profeta poderia dizer como 

essas coisas acontecem. Agora olhe... vamos entender este plano... Moisés era um historiador e Moisés 

disse coisas que ele não tinha como saber, a não ser que Deus lhe tivesse dito e Deus o tivesse dado de 

forma abreviada. Deus deu ao irmão Branham a oportunidade... escolheu-o para ser um como Moisés e 

como Paulo com uma Coluna de Fogo... Ele falou-lhe face a face e Ele disse-lhe coisas que não eram 

conhecidas desde antes da fundação do mundo. Ele deu todas essas informações. 

E aqueles quarenta dias na terra... Eu procuro por mais informação. Confiando que essa seja uma 

afirmação verdadeira, se cair no padrão de Jesus Cristo. Veja, eu não sei sobre essas coisas... Eu não estou 

a par delas, eu só sei um pouco sobre a visão e de como ela desce até a Bíblia. 
 

61 Agora, se você gosta, podemos ir até Filipenses... Filipenses fica bem no meio aqui. Queremos ir 

para... Filipenses 2 eu acho... que capítulo eu cheguei aqui? ...oh que coisa, isso está apenas de certo 

modo preso no meio. E eles fazem esses livros tão pobres que têm palavras ocultas no meio que eu não 

posso ver através do meio. Somente uns dois versículos aqui... capítulo 2 ... sim, e começando no 5... 

Filipenses 2:5-8 

De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em 

forma de Deus, não teve por (um prêmio a ser agarrado e mantido. Aqui não diz “roubo” no original. Um 

prêmio a ser agarrado e mantido.) mas esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-Se 

semelhante aos homens; (Aqui diz feito semelhante aos homens, vê?) E, achado na forma de homem, 

humilhou-Se a Si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.  
 

62 Agora, o irmão Branham explicou muito bem que esta era uma das máscaras que Deus usou em 

Seu grande drama. E ele diz a você que Jesus era... tinha um existência pré-encarnada. E evidentemente 

conduziu na adoração de Deus ou teve alguma grande parte na adoração a Deus porque o irmão Branham 

disse que Ele assumiu a forma de Miguel... ele era Miguel. E conduziu na adoração a Deus. Contudo, 

Deus Lhe deu um posto de grande importância. E então Ele não manteve aquela posição de importância... 

Ele Se fez carne... a carne de Deus... Ele Se tornou o que Deus queria que Ele fosse. Ele queria tê-Lo 

como essa Pessoa de carne. 
 

63 Agora, aqui em Hebreus, no segundo capítulo... agora eu... você percebeu que eu usei as palavras 

que foram usadas... feito na forma como um homem. O que ele está sugerindo... dando a você aqui é a 

melhor linguagem que ele poderia usar para lhe fazer saber que embora Jesus fosse um Homem... Ele não 

era um homem como nós. Ele simplesmente não é... Ele não era e Ele não é. Mas Ele tinha essa 

forma. Como eu disse, Deus tinha olhos, Ele tinha ouvidos, Ele tinha nariz, etc. Ele disse: “Façamos o 

homem à Nossa imagem. E por que eles fazem dizer: “Tu não terás qualquer imagem ou fará qualquer 

imagem”? ...porque Deus teve a Sua própria imagem. A imagem de Deus é Cristo, então “Façamos o 

homem à Nossa imagem”. Jesus era a imagem de Deus. E isso se converteu para ser Adão um homem 

com olhos, ouvidos, nariz e características como você e eu, mas perfeito e, evidentemente, os órgãos e 

talvez os nossos genes e algumas dessas coisas foram torcidas e tornadas grosseiras por meio da intrusão 

da semente da serpente, porque o último homem perfeito nesta terra... geneticamente perfeito foi 

Noé. Não havia mais ninguém. 
 

64 Certo, aqui em Hebreus... oh, esse é o capítulo errado... agora estamos chegando lá... Hebreus 2, 

veja se eu posso encontrar o que eu quero... sim, Hebreu 2:14. 

E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele (isto é, Jesus) participou das 

mesmas coisas... 

Agora, ele não diz que Ele participou. A versão real diz que Ele tomou uma parte disso. Havia 

uma parte que Ele poderia tomar e havia uma parte que Ele não podia tomar. Então Ele não era como 

você e eu. E eu não sei se poderia dizer que Ele era como Adão, ou como aqueles primeiros filhos de 

Deus. Eu não posso dizer isso porque eu não creio que isso seja verdade. Eu não sei se o irmão Branham 

fez algum comentário; se ele estivesse aqui nós lhe perguntaríamos, mas nós não temos como saber. 
 

65 ...Para que pela morte aniquilasse (ou reduzisse o seu poder a nada) o que tinha o império da 

morte, isto é, o diabo. 

Assim, portanto, reduzir a Satanás tinha algo a ver com o corpo que Jesus tinha. Agora, aquele 

corpo era absolutamente humano, tanto quanto as pessoas podiam ver, mas havia uma parte desse corpo 
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que não era como o corpo de qualquer outro corpo, mas era na verdade... e observe isso agora... o Filho 

Unigênito, que nasce unicamente. Então com um nascimento único... há mudanças. 
 

66 Mas graças a Deus, um dia teremos um corpo como o Seu. Eles serão transformados... não haverá 

semente da serpente. O irmão Branham disse que “Deus criaria novamente, mas não pelo sexo, mas pela 

criação ao produzir da poeira, dos gases” e ele disse o que eles foram e traria isso aqui na terra. E eu 

quero que você saiba que eu concordo... Eu acabei de ler outro dia uma declaração do irmão Branham, da 

qual tenho refletido em minha própria mente sem nunca saber que ele havia feito tal declaração, mas o 

fato é que você sabe que você é apenas um mortal para este período de tempo, mas os meus pensamentos 

foram: “Temos apenas alguns anos, seja para o que for que Deus queira para nós ou o que levaremos de 

Deus ou como seremos como filhos de Deus. Como você trataria sua esposa, como você tratará o seu 

marido, como você tratará os seus filhos e como eles te tratarão”. Uma análise cuidadosa da 

semeadura. Semear a fim de colher, e regar o que você semear. Estou com 80 anos de idade, tenho quase 

90 anos, só me faltam seis meses e estarei com 90 anos. Vinte anos se passaram e eu olho para trás e eu 

gostaria que alguém tivesse dito para mim, mesmo quando eu tinha 30 anos, embora eu soubesse que 

Salomão havia dito: “Lembra-te agora do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que os dias maus 

cheguem e que tu dirás: „Não tenho prazer neles‟.”. Em outras palavras, eu não fiz valer a pena. Eu olho 

para trás e digo... Salomão olhou para trás e disse: “Onde os dias se foram? O que aconteceu comigo? Por 

que eu não usei o meu tempo?”. Veja como Jesus usou o Seu tempo. Veja como o papai Bosworth usou o 

seu tempo. Veja como Paulo usou o seu tempo. Veja como Moisés usou. Todas essas pessoas eram 

seguidores de Deus, eles eram soldados da Palavra de Deus. Nada significava para eles a não ser a 

Palavra de Deus, tudo o mais era vazio, eles simplesmente diziam: “Bem, não importa, aconteça o que 

acontecer, não importa, estou olhando para o Deus Todo-Poderoso”. 
 

67 Tudo bem, então aqui estamos nessa Pessoa única, agora, essa Pessoa única é perfeita porque Ele 

é... você tinha que ter um cordeiro perfeito, e Ele era o Cordeiro de Deus. Então Ele era perfeito em cada 

detalhe. Não havia nenhum lugar em que Ele alguma vez falhasse na Palavra de Deus, nunca Se 

comportou mal, em nenhum momento Ele deixou de cumpri a Palavra de Deus. Ele é a nossa Sexta-feira 

Santa desta noite. Ele é o que foi crucificado. 

Agora, vamos somente para Atos 20 e 28. Eu estou chegando... tenho o 21... Eu vi aqui o 20... 

tudo bem... não, tenho o 29... 
 

68 Atos 20:28 

Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, 

para apascentardes a igreja de Deus, que Ele (Deus) resgatou com Seu próprio Sangue.  

Aí está você. Jesus era o Sangue de Deus. Ele tinha que ser... assim é como o irmão Branham 

poderia receber de Deus a revelação... de como Deus tomou aquele espermatozoide e o óvulo... e criou 

isto... e poderia produzir a perfeição, e ao mesmo tempo a Jesus foi dado uma escolha... o diabo veio a Ele 

e disse: “Por que não faz isto? Por que não faz aquilo? Por que não faz as outras coisas?”. E Deus estava 

com Ele de modo que Deus sentiu na carne porque Ele tinha sentimentos... Ele, assim como o Filho foi 

tentado em todas as coisas. É exatamente por isso que Deus pode ser paciente com os nossos sentimentos; 

é exatamente por isso que Deus pode nos amar; é exatamente por isso que Deus pode dizer: “Eu sei que o 

teu corpo é poeira”. Embora um homem justo caia sete vezes, Deus o levantará. É por isso que Deus 

poderia dizer que Davi era um homem segundo Seu próprio coração... apenas uma coisa contra ele... o 

crime de Urias. “Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cometerás adultério. Não matarás”. 

Todavia era um homem segundo o coração de Deus. 
 

69 Como você acha que Deus Se sentiu quando todo o poder e juízo... porque Ele era Deus... quando 

eles O rasgaram? Ora, Jesus podia quando Deus O deixou, digo, porque Ele tinha aquele corpo, assim é 

como Deus poderia morrer... Ele morreu na carne. Porque não há como... Deus é eterno... Deus não 

nasceu... de jeito nenhum. Mas Ele deixou o Seu Filho no Jardim do Getsêmani. Deus poderia virar a 

outra face, Deus poderia perdoar, colocar todas essas palavras através da boca de Jesus... exatamente. E 

então, na cruz, Ele disse: “Pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem”. Aí tem você o quadro... o 

que eu queria desenhar esta noite, porque eu queria simplesmente combinar os dois pensamentos... há um 

só Deus. E a principal razão pela qual as pessoas creem que há dois deuses... por causa dos evangelhos... 

os três evangelhos justamente elogiaram Jesus. E os quatro evangelhos dizem corretamente como todos os 
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milagres e as coisas foram feitas. Eles contam as coisas boas, eles contam as coisas ruins, mas foi João 

quem tornou isso muito, muito preciso. E é muito preciso. Há um só Deus. 
 

70 Agora, veja um corpo... Jesus disse: “Tu Me preparaste”. Claro que você não pode achar isso na 

Bíblia... O irmão Branham, creio que disse que isso veio de Isaías. Os escritores dizem que veio de muitos 

lugares. E deram o nome de vários livros... especialmente a partir da lei... onde descrevia o cordeiro, e 

coisas assim. Mas tome a palavra “preparado”... ele realmente significa “adequado”. Adequado... “você 

fez um corpo que seja adequado”... e isso é exatamente correto. Você fez um... ele era adequado para 

Deus... era adequado para o homem... era adequado para a propiciação... para a morte na cruz, era muito 

apropriado. Era tão adequado que a Bíblia diz a respeito disso... séculos antes... “Tu não deixarás a Minha 

alma no inferno, nem permitirás que o Teu Santo veja a corrupção”.
4
 E Ele disse: “Destrua este templo e 

Eu o levantarei dentro de três dias”.
5
 E Ele fez exatamente assim. E quando Ele apareceu... mesmo assim 

eles não acreditaram. Porém Ele não apareceu para muitos. 
 

71 E quando Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos é dito... Eu acho que por Josefo... que o povo 

tentou matá-lo para se livrar do seu testemunho. Mas Jesus não morreu em vão; Deus não desceu até aqui 

em carne humana, exatamente em carne humana, mas na imagem... sob a forma de, e tomou sobre Si 

mesmo como era da semente de Abraão a linhagem de Davi. Nos deu um Salvador. E esse Salvador agora 

é nosso mediador porque Ele não mudou. Se Ele perdoou a mulher adultera há dois mil anos atrás... Ele 

faz a mesma coisa hoje. Se Ele perdoou um ladrão na cruz – sem dúvida que foi um assassino ou algo 

assim – Ele perdoa um assassino hoje. Se Ele multiplicou os pães e os peixes sob as condições certas, Ele 

faria a mesma coisa novamente. Eu disse que vi os mortos ressuscitados em duas ocasiões. Eu vi muitos 

outros milagres... eram tão fantásticos ver as pessoas que estavam curvadas e tão aleijadas e de repente, 

simplesmente eretas. Ver um caso de câncer  no estômago simplesmente desinchar e a pessoa se levantar 

e caminhar. Ver o cego enxergar. Ver os surdos ouvirem, os mudos falarem, simplesmente caso após caso 

e após caso. Milhares de milagres reais pelo poder de Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, 

Ele não mudou. Mas o que Ele fez lá há dois mil anos atrás foi para a nossa redenção, e tornar possível 

para que pudéssemos ser redimidos de volta para Ele, porque “resgatar” significa “comprar de volta”... 

significa que você foi tirado do lugar original e do proprietário original e agora você voltará novamente. E 

o proprietário original agora tem o direito de fazer o que Ele quiser fazer por você e com você. E isso é o 

Milênio se aproximando. 
 

72 Agora, no Milênio, no meu entendimento, você não irá andar por lá se parecendo como anjo com 

halos e roupas brancas que brilham como no monte da Transfiguração. Porque Jesus nunca fez isso na 

ressurreição, e eu acho que seria meio difícil plantar figueiras e vinhas e construir edifícios com esse tipo 

de... bem, isso pode não ser, mas eu acho que pode ser. E lembre-se... Filipe nem sequer foi transfigurado 

quando foi apanhado e vivificado pelo poder vivificante de Deus e erguido a duzentos e quarenta 

quilômetros de distância. 
 

73 Portanto, nesta Sexta-feira Santa, temos muito a agradecer... na verdade, é uma redenção em que 

você pode confiar. Fomos redimidos não com ouro e prata... vamos andar por ruas de ouro, mas pelo 

precioso Sangue de Jesus Cristo. E “precioso” significa algo que é muito, muito caro, e quando é 

realmente precioso também significa que é muito escasso. Porque diz que a Palavra de Deus era preciosa 

naqueles dias... era escassa... era uma escassez. E eu quero dizer a você que a Palavra de Deus hoje é 

muito preciosa... é preciosa de duas maneiras. É escassa e é muito rara e há pouquíssimas pessoas que A 

tem. Eles não A querem... Eu não entendo por que... como um ser humano... como um filho de Deus eu 

entendo, porque não era para eles. Era para você e para mim. E é por isso que o Sangue de Jesus Cristo 

foi derramado... foi derramado pelas ovelhas... as ovelhas que se extraviaram. 
 

74 Jesus deu uma parábola. Ele disse que havia um homem que tinha uma centena de ovelhas; Ele 

disse que uma se desviou, e ele saiu e ele finalmente a pegou, e ele a colocou em seus ombros e trouxe 

para casa, e ele disse a todos os seus amigos: “Saí e alegrem comigo. Encontrei a ovelha perdida”. E ele 

disse que estava se alegrando por uma ovelha perdida que encontrou entre mais de noventa e nove 

pessoas justas que não precisavam de arrependimento. Apenas uma em cada cem. Quantos estavam em 
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Israel quando 7000 não tinham dobrado o joelho? Quantas pessoas deixaram o Egito? Somente dois entre 

mais de vinte... par de milhőes restaram... todo o resto morreu. 
 

75 Mas temos um Salvador esta noite que é mais do que... quando você olha para a verdade... é mais 

do que simplesmente repetir que Deus deu o Seu Filho Unigênito ao mundo... o Seu próprio povo... Sua 

própria possessão, porque Ele os criou... Ele os fez. Eles não O quiseram. Mas a todos quantos O 

receberam, deu-lhes a vida eterna. Mas por que eles não vieram? Eles não vieram porque não podiam 

receber a luz. Todo mundo fala de Jesus esta noite, de ter morrido na Sexta-Feira Santa, mas quantas 

pessoas podem receber o que eu acabei de dizer, que tipo de Salvador Ele era? De como Ele foi 

concebido. Como Ele veio a este mundo. O que Ele era realmente? Quem era Ele? Qual é a Sua 

genealogia? Qual o nome Dele? Ele disse: “Eu vim em nome de Meu Pai e vocês não Me recebem... se 

um homem vier em seu próprio nome vocês o receberão”. O anticristo... ele está chegando muito em 

breve... ele poderia estar vivo bem nesta terra agora. Eu não sei, não tenho certeza sobre isso, eu não 

poderia dizer. Mas eu posso dizer isto... esta é uma sexta-feira que sabemos que Jesus morreu. Como 

sabemos que Ele morreu na sexta-feira? Porque Ele Se levantou no primeiro da semana. 
 

76 E o irmão Branham... ele pergunta... bem, agora, se aqui diz, como Jonas esteve por três dias e três 

noites no ventre da baleia, assim o Filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. E o 

irmão Branham disse “dentro”, e isso é absolutamente correto, porque na genealogia,
6
 uma parte do dia é 

contada como o dia inteiro. Uma parte da semana é chamada de uma semana inteira. E uma parte do ano é 

chamada de um ano inteiro. Como é que as pessoas não entendem a septuagésima semana, de Jesus, o 

Messias, que foi cortado? Só restam três anos e meio. Bem, eles disseram porque no meio da semana... 

agora a aliança está quebrada... que três e meio representa uma semana inteira... eles não entendem. Mas 

veja, o irmão Branham explicou que era mais fácil dizer “dentro”. 
 

77 E assim temos a nossa mensagem desta noite... eu terminei. À medida que participamos da ceia do 

Senhor esta noite, lembre-se de que você está tomando os emblemas de algo que é um milhão de vezes 

mais sagrado do que qualquer um poderia imaginar... o valor de uma alma redimida. O fato de que esse 

Sangue foi a única maneira pela qual Deus poderia selar você em Seu reino. Porque se um homem é 

verdadeiramente coberto pelo Sangue que dispersa o pecado até que não haja nenhuma evidência, como 

pode ele ser um pecador? Agora, ele se torna um homem justo e Deus pode lhe dar o Espírito 

Santo. Pense como foi quando Deus estava em Cristo reconciliando o mundo... não diz que Cristo 

reconciliou o mundo... aqui diz que Deus reconciliou o mundo. A Bíblia diz: “Portanto, tendo sido 

justificados pela fé, temos paz com Deus”.
7
 Aqui não diz que estou em paz com Deus. Diz que Deus está 

em paz comigo. Eu não posso incomodá-Lo... Eu não posso fazê-Lo fazer as coisas de pesar ou raiva 

contra mim... Ele me vê através do Sangue... Ele apenas ouve a minha voz... e o irmão Branham disse que 

quando você ora em nome de Jesus, então Jesus toma a sua oração, e então Ele a dá ao Pai, e agora temos 

os três de mãos dadas. 
 

78 Veja... isto é o que a morte, a Sexta-Feira Santa, a crucificação significa, porque estamos olhando 

para Alguém muito além do que alguma vez imaginamos. Aprendendo mais do que já 

aprendemos. Apreciando mais do que já apreciamos. Entendendo mais do que jamais entendemos. E 

assim, crescendo como nunca antes crescemos. E assim, sendo adaptados para o reino de Deus. Como 

você é adaptado pelo reino de Deus? Somente Deus pode adaptar você. Ele disse: “Eis que um corpo foi 

preparado para Mim... um que seja adequado... um que Eu possa estar unido. Um que vai ser 

satisfatório”. Quanto mais então é Deus por meio de Jesus Cristo habitando Nele e assim provando por 

nós todos aqueles elementos de [vida] em que fomos postos... Portanto, Ele é capaz de nos ajudar e Ele 

ajuda... e Ele nos compreende e Ele nos perdoa. E é por isso que Ele diz para que se examinem a si 

mesmo. Eu acho que se auto examinar é mais do que apenas olhar para nós mesmos e dizer: “Bem, eu fiz 

isso e eu tenho que fazer isso certo e eu fiz isso e eu fiz isso certo”, e eu acho que isso é mais do que eu 

penso que estar olhando para cima e saber mais sobre Deus... mais sobre o teu relacionamento... mais 

sobre a constância que você tem Nele... mais dessa realidade, porque “Eu sou o caminho, a realidade e a 

vida”. Quem você acha que falou isso? Creio que Deus falou isso através do Filho. 
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79 Então enquanto você toma a comunhão esta noite e eu tomo a comunhão, vamos entender que o 

Sangue representado pelo vinho só poderia vir através de um corpo partido e pensar que é um corpo tão 

maravilhosamente adequado que abrigava as duas glórias do céu, e ainda assim esse corpo foi partido e 

Ele foi feito pecado por nós para que pudéssemos conhecer a justiça de Deus. Ele disse que nos tornamos 

a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. O corpo partido nos deu aquele Sangue derramado... o Sangue 

derramado nos deu o Espírito Santo. E isso é o que Deus tem feito por nós. 
 

80 E agora a única coisa que resta é o que o irmão Branham disse e o que Paulo disse. Paulo disse em 

Gálatas 2 e 20... “Fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim... e a vida que 

agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus O qual me amou e Se entregou a Si mesmo por 

mim”. E Paulo disse: “Eu aprendi a sair do caminho. Eu aprendi a deixar Deus assumir. Eu aprendi a 

deixá-Lo ter o Seu caminho na minha vida”... e ele fez. E aí... e nós, em certa medida, temos isso. Mas 

irmão e irmã, eu acho que todo o culto de comunhão deve nos dar uma compreensão mais profunda e um 

desejo mais profundo de continuar com o Senhor Jesus Cristo. Sei que com a minha visão não tão boa 

como deveria ser, e eu sei que com os problemas que tenho na minha idade – que veio há cerca de três 

anos... foi a primeira vez... cerca de três anos que eu estive aqui – sei que o maior conforto que tenho é ler 

os sermões do irmão Branham. Nessa época o mundo é um mundo diferente. É um lugar diferente... é 

uma vida diferente. Tudo é diferente. E é isso que a Palavra de Deus faz. Isso é o que Deus faz através da 

Sua Palavra... porque Ele nunca falha. Vamos nos levantar neste momento. 
 

81 Pai celestial, nós Te agradecemos por Tu estar conosco esta noite e nós Te louvamos, Senhor, por 

Tu nos dar força e nos dar a capacidade de poder conferir alguns pensamentos que queríamos 

compartilhar com as pessoas. E oramos, Senhor, por esta comunhão que será tomada esta noite e que será 

mais real do que jamais foi ao entender que este único... este que realmente era mais do que a imagem de 

Deus no sentido de que Deus... Tu mesmo Senhor, habitou nesse corpo... Tu o imprimiu e Jesus Se tornou 

o Sangue de Deus. Como Paulo disse que Tu deste o Teu Sangue pela Igreja. E assim parece, 

Senhor; como seres humanos entendemos que é o Teu Espírito... simplesmente não entendemos suficiente 

as profundidades que o irmão Branham nos ensinou e o que é dito na Tua Palavra aqui por Paulo. Oramos 

para que Tu nos ajude esta noite para entendermos que isso é mais do que um símbolo, isso é olhar para a 

realidade e essa realidade é a nossa, de que fomos purificados pelo Sangue do Senhor Teu Deus. Nós 

fomos purificados e não somente isso, mas cheios do Espírito que estava motivando esse corpo, e esse 

Espírito, Senhor, que conhecemos, não perdeu a Sua motivação... não perdeu o Seu poder, e que Tu, 

Senhor, que está lidando conosco diariamente, nos ajuda a crer como nunca antes a sairmos do caminho, 

Senhor, e deixá-Lo ter o Seu direito de passagem. 
 

82 Perdoa-nos agora, Pai, por qualquer dos nossos pecados em que temos sido rudes ou onde temos 

sido desprezíveis. De qualquer forma, não nos submetemos como deveríamos ter nos submetido. Onde 

não louvamos quando poderíamos louvar a Deus. Nós apenas Te pedimos, Pai, para que nos purifique de 

todas essas coisas para que toda a alegria que perdemos de Tua Salvação, para que nossos corações 

possam se alegrar e se regozijar em Ti e que possamos Te servir servindo os outros e amando-Te amando 

os outros, e cumprindo a Tua vontade, porque esta é a única vez que temos que fazê-lo como esses dias 

são curtos, assim nos consagramos a Ti, Senhor, enquanto nos reunimos à Tua mesa, em nome de Jesus 

Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém. 

 

[O culto de comunhão prossegue – Ed.] 
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