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Pensamentos do Último Dia

INTRODUÇÃO

Este foi o último sermão oficialmente pregado pelo irmão Vayle em seu tabernáculo, em Saint 
Ohio. Ele já estava com a idade de 95 anos e sentiu por 
transmitir uma mensagem para a Noiva de Cristo. Sem mais condições de ler a bí
limitada visão, ele apenas faz algumas considerações sobre alguns temas específicos.
 
O primeiro assunto que o irmão Lee Vayle resolve tratar diz respeito às diferenças das datas da
nuvem que surgiu no Arizona, as quais 
visitação celestial dos sete anjos ao irmão Branham enquanto ele caçava javalina. Até então
estavam pensando que a nuvem havia sido fotografada durante os dias da temporada de caça. Porém a 
verdade é que a abertura daquela temporada havia começado no dia 1 de março de 1963, enquanto 
nuvem foi vista publicamente no dia anterior, 
Arizona naquela ocasião. 
 
Primeiramente ele havia ido até Houston, no Texas, no dia 4 de março para interceder em favor de um 
enteado de Ted Kiperman que havia se envolvido em um crime cuja pena seria capital. De alguma 
maneira, o irmão Branham conseguiu reverter aquela pena. Somente alguns dias depois disso é
irmão Branham recebeu um convite de alguns irmãos para se reunir a eles em uma caçada. A temporada 
terminava no dia 10 de março e ele deveria se apressar se caso ainda desejasse participar dela. Ele obteve 
a sua inscrição e a partir do dia 6, ele de
 
No dia 8 de março, enquanto o irmão Branham 
som forte como de um trovão, e imediatamente foi tomado por sete anjos que o levaram até uma nuvem. 
Todos os que caçaram com ele, embora estivessem em diferentes lugares,
trovão, mas somente o irmão Branham viu os anjos, exatamente como Paulo no caminho para Damasco, 
que pôde ver a Coluna de Fogo, enquanto os demais que lhe acompanhavam ou
lhe falava. 
 
Mais tarde ao tomar conhecimento da foto da nuvem que se formou dias antes àquele encontro celestial, o 
irmão Branham, sem se recordar mais das datas, afirmou que ele havia estado naquele mesmo lugar, dias 
antes ou depois que aquelas fotos haviam sido tiradas. Contudo, quando o Senhor lhe mostrou que, numa 
determinada posição, a foto da nuvem mostrava a silhueta do rosto de Jesus, só então ele havia 
compreendido que aquela nuvem havia sido formada pelos mesmos anjos que o visitariam
depois. Isso mais uma vez confirmava um axioma seu, de que Deus sempre faz algo no céu antes que Ele 
revele algo na terra. Doravante, não se preocupando mais em repetir os mesmos detalhes como da 
primeira vez, ele tratou de explicar que aqueles 
tivessem ocorrido em dias diferentes. Porém da forma humilde 
posteriores relatos daqueles dias, sem dar novamente os mesmos detalhes como de antes,
erroneamente interpretavam que os dois eventos haviam ocorrido em um 
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oficialmente pregado pelo irmão Vayle em seu tabernáculo, em Saint 

Ohio. Ele já estava com a idade de 95 anos e sentiu por uma última vez, a necessidade e a obrigação de 
transmitir uma mensagem para a Noiva de Cristo. Sem mais condições de ler a bí
limitada visão, ele apenas faz algumas considerações sobre alguns temas específicos. 

O primeiro assunto que o irmão Lee Vayle resolve tratar diz respeito às diferenças das datas da
as quais foram tiradas no pôr-do-sol do dia 28 de fevereiro de 1963, e da 

visitação celestial dos sete anjos ao irmão Branham enquanto ele caçava javalina. Até então
estavam pensando que a nuvem havia sido fotografada durante os dias da temporada de caça. Porém a 
erdade é que a abertura daquela temporada havia começado no dia 1 de março de 1963, enquanto 

no dia anterior, e o irmão Branham ainda não se encontrava no deserto do 

té Houston, no Texas, no dia 4 de março para interceder em favor de um 
enteado de Ted Kiperman que havia se envolvido em um crime cuja pena seria capital. De alguma 
maneira, o irmão Branham conseguiu reverter aquela pena. Somente alguns dias depois disso é
irmão Branham recebeu um convite de alguns irmãos para se reunir a eles em uma caçada. A temporada 
terminava no dia 10 de março e ele deveria se apressar se caso ainda desejasse participar dela. Ele obteve 

ele deu início aos seus preparativos. 

o irmão Branham estava caçando sozinho pela parte da manhã, ouviu um 
som forte como de um trovão, e imediatamente foi tomado por sete anjos que o levaram até uma nuvem. 

, embora estivessem em diferentes lugares, ouviram o som ensurdecedor do 
trovão, mas somente o irmão Branham viu os anjos, exatamente como Paulo no caminho para Damasco, 
que pôde ver a Coluna de Fogo, enquanto os demais que lhe acompanhavam ouviram apena

Mais tarde ao tomar conhecimento da foto da nuvem que se formou dias antes àquele encontro celestial, o 
irmão Branham, sem se recordar mais das datas, afirmou que ele havia estado naquele mesmo lugar, dias 

as fotos haviam sido tiradas. Contudo, quando o Senhor lhe mostrou que, numa 
determinada posição, a foto da nuvem mostrava a silhueta do rosto de Jesus, só então ele havia 
compreendido que aquela nuvem havia sido formada pelos mesmos anjos que o visitariam
depois. Isso mais uma vez confirmava um axioma seu, de que Deus sempre faz algo no céu antes que Ele 
revele algo na terra. Doravante, não se preocupando mais em repetir os mesmos detalhes como da 
primeira vez, ele tratou de explicar que aqueles eventos eram todos de uma mesma natureza, ainda que 
tivessem ocorrido em dias diferentes. Porém da forma humilde e resumida como ele fazia os 

sem dar novamente os mesmos detalhes como de antes,
interpretavam que os dois eventos haviam ocorrido em um mesmo dia. 

 
 

oficialmente pregado pelo irmão Vayle em seu tabernáculo, em Saint Paris, 
a necessidade e a obrigação de 

transmitir uma mensagem para a Noiva de Cristo. Sem mais condições de ler a bíblia devido a sua 

O primeiro assunto que o irmão Lee Vayle resolve tratar diz respeito às diferenças das datas das fotos da 
sol do dia 28 de fevereiro de 1963, e da 

visitação celestial dos sete anjos ao irmão Branham enquanto ele caçava javalina. Até então, muitos 
estavam pensando que a nuvem havia sido fotografada durante os dias da temporada de caça. Porém a 
erdade é que a abertura daquela temporada havia começado no dia 1 de março de 1963, enquanto que a 

não se encontrava no deserto do 

té Houston, no Texas, no dia 4 de março para interceder em favor de um 
enteado de Ted Kiperman que havia se envolvido em um crime cuja pena seria capital. De alguma 
maneira, o irmão Branham conseguiu reverter aquela pena. Somente alguns dias depois disso é que o 
irmão Branham recebeu um convite de alguns irmãos para se reunir a eles em uma caçada. A temporada 
terminava no dia 10 de março e ele deveria se apressar se caso ainda desejasse participar dela. Ele obteve 

pela parte da manhã, ouviu um 
som forte como de um trovão, e imediatamente foi tomado por sete anjos que o levaram até uma nuvem. 

o som ensurdecedor do 
trovão, mas somente o irmão Branham viu os anjos, exatamente como Paulo no caminho para Damasco, 

viram apenas a Voz que 

Mais tarde ao tomar conhecimento da foto da nuvem que se formou dias antes àquele encontro celestial, o 
irmão Branham, sem se recordar mais das datas, afirmou que ele havia estado naquele mesmo lugar, dias 

as fotos haviam sido tiradas. Contudo, quando o Senhor lhe mostrou que, numa 
determinada posição, a foto da nuvem mostrava a silhueta do rosto de Jesus, só então ele havia 
compreendido que aquela nuvem havia sido formada pelos mesmos anjos que o visitariam oito dias 
depois. Isso mais uma vez confirmava um axioma seu, de que Deus sempre faz algo no céu antes que Ele 
revele algo na terra. Doravante, não se preocupando mais em repetir os mesmos detalhes como da 

eventos eram todos de uma mesma natureza, ainda que 
como ele fazia os seus 

sem dar novamente os mesmos detalhes como de antes, todos 
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Quando alguns denominacionais entenderam corretamente que eram eventos ocorridos em dias diferentes, 
trataram maliciosamente de especular que o irmão Branham havia mentido para forçar um sinal a mais 
para o seu ministério, desconhecendo completamente que havia uma fita gravada onde o irmão Branham 
afirmava que ele não estava presente no local quando a nuvem foi fotografada. Para desvalorizar ainda 
mais as críticas dos incrédulos, existem inúmeras fitas onde o irmão Branham afirmava que o seu 
encontro com os anjos havia sido pela parte da manhã, o que demonstra que se ele quisesse realmente 
mentir, deveria ter dito que esse encontro teria ocorrido ao entardecer, para assim coincidir com o horário 
em que as fotos foram tiradas. Porém mesmo assim, alguns crentes da Mensagem aceitaram aquele falso 
arrazoamento e acabaram abandonando a fé restaurada por não ter tido as respostas que lhes explicassem 
sobre isso. 
 
Outro tema abordado pelo irmão Vayle neste seu último sermão, foi sobre o padrão de ouro e prata que 
eram usados nos tempos bíblicos para se fazer transações comerciais. Esse padrão já era usado nos dias de 
Abraão onde os comerciantes pesavam os siclos de ouro e usavam como moeda de troca, visando obter ao 
mesmo tempo algum lucro. Esse foi o princípio do mercado livre conhecido depois como “capitalismo”. 
Portanto o sistema capitalista pertence desde os tempos bíblicos. Porém a forma como esse sistema veio 
sendo usado por diferentes nações, em especial na América, tem feito com que aquele país ficasse 
endividado, correndo o risco de entrar em colapso a qualquer momento, tudo por causa da ganância dos 
que procuraram tirar vantagem em praticamente tudo, fruto da cobiça, que também é um pecado de 
idolatria. 
 
O terceiro assunto discutido aqui diz respeito ao ministério da ressurreição promovido pelo nosso Senhor 
Jesus Cristo, que é apresentado por Paulo em suas epístolas como o primogênito dentre os mortos. 
Durante o Seu ministério terreno, Jesus provou no final da era dos judeus de que Ele era o seu Messias 
profetizado, porém eles O rejeitaram completamente ao ponto de crucificá-Lo. Por causa disso, ao 
ressuscitar, Jesus demonstrou provas infalíveis da Sua ressurreição, porém não mais para Israel, mas 
somente em privado para um grupo pequeno da Sua Igreja. William Branham possuía um ministério 
paralelo ao do Senhor Jesus. No final dessa era gentílica, o Espírito Santo por meio de seu ministério, deu 
provas infalíveis para todas as nações de que Cristo continuava vivo em meio à Sua Igreja por meio de 
sinais messiânicos, porém os próprios que se diziam cristãos rejeitaram a Cristo e Sua Mensagem deste 
tempo do fim. Sendo assim, como ocorreu no alfa, esse mesmo ministério da ressurreição deveria se 
manifestar outra vez agora no ômega por meio do irmão Branham, devendo revelar-se, porém, somente 
em privado para a Noiva de Cristo, despertando na Igreja a sua fé para o Arrebatamento. 
 
O irmão Lee Vayle encerra essa sua palestra tratando de discorrer sobre a antiga aliança que Deus fez a 
Abraão, conforme registrado em Gênesis 15, onde Deus na forma da Coluna de Fogo, passou em meio a 
animais sacrificados e partidos ao meio, exatamente como os pactos eram feitos entre os homens naqueles 
tempos, prometendo-lhe que a Sua promessa de que a sua descendência se multiplicaria sobre a terra seria 
cumprida. Aquela aliança era um tipo da aliança eterna que Cristo faria ao ter o Seu Sangue derramado e 
Seu corpo partido na cruz. Ele morreu por cada indivíduo que O recebesse, e assim, cada um dos eleitos 
deve agora individualmente apresentar-se a Ele para vindicar para si mesmo aquela promessa de 
redenção. 
 
E assim, o irmão Lee Vayle se despede da sua igreja e não volta mais a ministrar a Palavra, até a sua 
partida, ocorrida três anos depois. 
 
 
 

Diógenes Dornelles 
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A Nuvem; O Padrão de Ouro; A Prova Infalível; O Sangue da Eterna Aliança 
 

2 de agosto de 2009 
 

Irmão Lee Vayle 
 

[Não é possível captar as primeiras palavras, pois a bateria ou a conexão do microfone ou os dois estão 
ruins –Ed.] 
 

1 [Risos] ...Como eu pensei que viria esta noite, eu sabia que tinha que me decidir... Esta coisa 
[microfone] está tão ruim quanto meu próprio aparelho funcional. Quando eu soube que me decidi a vir, 
sabe o que aconteceu? A primeira coisa foi que eu me senti muito abatido e tonto, cujas tonturas 
normalmente não fazem parte de minhas sensações; mas eu pensei: “Bem, eu tenho que vir mais cedo ou 
mais tarde”, e mais cedo do que depois, para estar com vocês, sabendo que esta é a última vez que eu me 
sinto obrigado, até que algo muito importante apareça e eu possa sentir outra obrigação. 

 

2 Então, você nem faz ideia, eu fui até o meu armário para pegar um terno, e pensei que eu tinha um 
par de calças que eu gostava e que me encaixavam muito bem. Bem, elas estavam cerca de duas 
polegadas curtas demais na cintura. [Risos] Então, embora eu tenha ido e comprado este terno, e foi... Eu 
conseguia entrar nas calças e colocar um par de suspensórios, e eu conseguia ter duas polegadas de sobra, 
ou uma polegada e meia. Então, eu tentei entrar nelas, e eu não conseguia entrar. [Risos] Então, quando 
eu fui colocá-las, estou quase a estrangular o meu abdômen. Depois eu peguei uma camisa, e é uma 
daquelas camisas loucas que eles... Eu acho que alguém teve alguma coisa contra alguém e projetou a 
camisa, [Risos] porque é como um pano de esmeril. Então eu tenho este patife com o qual lutar. 
 

3 Então, eu tenho muitos comentários, não bíblica [O ir. Lee Vayle ri] ou socialmente, mas com o 
modus operandi, cujo modo eu tentei operar. Isso simplesmente não funciona. Mas mesmo assim... 
Agora, olhando ao redor, você percebe que a minha visão tem falhado ainda mais do que quando eu estive 
aqui anteriormente, de modo que alguns de vocês, os mais jovens, com quem eu não sou muito familiar... 
porque vocês eram apenas bebês até pouco tempo. Vocês podem sentar-se à minha frente na minha casa à 
mesa, e eu honestamente não os reconheço. E os mais velhos eu reconheço com bastante prontidão, mas 
aí outra vez, existe a possibilidade de que isso seja difícil. 
 

4 Agora, além da perda de quase tudo, exceto de um aumento da cintura e de um armário de roupa 
cada vez mais insustentável na medida de minha capacidade de caber, ou da sua capacidade de eu caber, 
sabe, as coisas continuam. E eu percebo que o tempo está se esgotando para mim ou para todos, de que as 
coisas estão chegando a um fim ruim. Além disso, sabe, à medida que se envelhece, você quebra as leis 
que você precisa para se confirmar em sua vida mais do que nunca, e que é beber muita água. 
 

5 Agora, quando eu era criança, eu costumava subir e descer tantas milhas que usava galões de 
água. Mas você fica velho, você fica preguiçoso e indiferente, e isso se reflete sobre a fleuma. Então, aqui 
estou eu limpando a garganta e tudo mais, do qual estou falando esta noite. Então, estou dando desculpas 
para mim, e ainda assim não é desculpa. Eu quero que você saiba que, se há alguma coisa irregular, isso 
aumenta com a velhice, e você só precisa ser um pouco mais sociável, um pouco mais inclinado para não 
necessariamente ser prestativo ou respeitoso, mas apenas perceber isso: “Ei, se o Senhor se demorasse, 
como fez nos dias de Noé, quase chegamos a cinquenta dos cento e vinte”. Então, tenha bom ânimo. A 
sua vez está chegando. [O ir. Vayle e a congregação riem] 
 

6 Então, sabe, estou apenas tentando ser prestativo para que você saiba que a sua geração 
precisa estar um pouco discernindo quando isso chega a você; porque se você ainda não está lá, acredite 
em mim, você estará. E ainda mais porque, quando eu era criança, nós tínhamos uma boa água para se 
beber; tivemos um bom solo; nossa comida era boa. Nós não tivemos todas essas coisas miseráveis, sabe, 
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correntes no ar, rádio e todas essas frequências. Bem, nós não tivemos o ELF1 e todas essas coisas que 
fazem de você uma estação de recebimento por cerca de mil e quinhentas vibrações desnecessárias que 
produzem câncer e tudo o mais, sabe. 

Mas você está no tempo do fim. O irmão Branham disse: “Não há mais nada na terra”. Bem, o ar 
está poluído, a água está poluída e o solo está poluído. Então, para onde nós vamos? 
 

7 Bem, para não ser necessariamente triste e levar você ao ponto onde você pensasse: “Que coisa, 
que coisa, o que está acontecendo? Não resta mais nada neste mundo”; mas, como o irmão Branham 
dizia: “A igreja é purificada; Israel é purificado; o mundo é purificado. Está tudo acabado”. Nada pode ser 
feito para restaurar esta terra, porque a população é grande demais. Esta terra não era para sustentar sete 
bilhões de pessoas, nem pode sustentar quatro bilhões de pessoas, tanto quanto eu posso calcular na 
condição atual. Não resta mais nada a não ser o suicídio. E antes desse tempo, você está bem ciente de 
que haverá fome e guerra civil. Se a fome traz a guerra civil, ou a guerra civil traz a fome, você pode ter 
certeza de que isso está bem perto ao virar a esquina. 
 

8 Agora, isso me leva ao ponto onde você está aqui em Saint Paris... Você está no lugar onde este é 
simplesmente o lugar mais abandonado em que já estive em minha vida. [Risos] Você nem sequer 
consegue andar sessenta milhas e obter uma boa refeição. Estamos em um tipo de desolação sem 
saída. Mas, sabe, isso irá funcionar para o seu bem, porque quem irá entrar nesta área para derramar o seu 
sangue, para tomar o que você tem, se você tiver alguma coisa? Então, você percebe que você foi 
conduzido aqui por Deus; e, portanto, não se trata apenas de suportar; mas, sabe, “alegre-se”. A Bíblia 
disse: “Deixem as árvores baterem palmas e tudo o que tem respiração, que louvem ao Senhor”,2 e a 
Bíblia – estritamente nos Salmos e em todos – nos diz para dançar. 
 

9 Agora, sabe, dançar é simplesmente algo que quase não nos entretém aqui. Agora, o 
irmão Branham falou sobre a primeira vez em que ele se envolveu um pouco com a situação da dança 
bíblica. Agora, a dança é bíblica, se você fizer isso com as Escrituras; mas com certeza não está certo se 
você a fizer com injustiça. Então, ele estava sentado na plataforma; creio que foi numa véspera de Ano 
Novo. E assim, ele não sabia, tenho certeza, quem havia convidado quem para vir à sua pequena igreja 
batista e fazer um especial. Então ele estava sentado na cadeira, e o especial foi anunciado. E apareceu 
uma senhora com duas outras mulheres, creio que precisamente mais jovens, e elas eram de certo modo 
jovens. E esta senhora sentou-se ao piano, e essa outra moça carregava uma tábua de lavar roupas com 
dedais, que ela tinha em seus dedos. Dedais. Sabem o que é um dedal quando vocês 
costuram? Certo. Elas fizeram um ruído tremendo em uma tábua de lavar. 
 

10 Eu não sei se você sabe muito sobre uma tábua de lavar. [Risos] Bem, existem dois tipos: uma é 
de metal e uma é feita de vidro. Nós tínhamos as duas. E eu e minha esposa casamos jovens... Eu 
trabalhava com a tábua de lavar roupas com ela para ajudá-la, tudo o que eu pudesse. E de qualquer 
maneira, esta senhora entrou, e ela sentou ao piano e o irmão Branham disse que ela ficou branca ao redor 
de sua boca. E ela sentou-se lá, e ela começou a tocar. E, se ela tivesse três teclados, ou três níveis, ela 
teria tocado todos eles. E então a senhora começou a bater forte na tábua de lavar e raspando para cima e 
para baixo. E essa outra moça começou a cantar, e logo ela estava dançando. 
 

11 E ele disse: “Isso não pode acontecer comigo. Eu sou um batista em uma igreja batista”. E assim, 
essa garota realmente entrou no espírito, e logo ele estava ali dançando – não com ela – mas dançando. 
Então, isso aconteceu outra vez, quando ele esteve em uma reunião, e eles estavam tocando alguns hinos 
animados do evangelho que o irmão Branham certamente não era contra. E em pouco tempo eles estavam 
dançando, e em pouco tempo ele estava sapateando os seus pés, e em pouco tempo ele estava dançando 
também. 
 

12 Deixe-me dizer-lhe sobre dançar no espírito. Eu não sei se alguma vez eu dancei no espírito, mas 
eu vou lhe dizer uma coisa: quando eu pastoreei a minha primeira igrejinha, e eu era um pentecostal 
entusiasmado, independente, é claro, porque eles me expulsaram. Eles não gostavam de mim. [O ir. Vayle 

                                                
1 ELF, “Extremely Low Frequency”, emissão de freqüência muito baixa, emissão de radiação eletromagnética em baixa 
freqüência de aparelhos elétricos. 
2 Salmo 150:6 
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e toda a congregação ri] Eu realmente não sabia o porquê, porque mais tarde eu conheci a minha esposa e 
ela gostava de mim. [Risos] Eu não consegui entender por que alguém mais não gostava. Na verdade, ela 
costumava recitar uma pequena poesia sobre “Todo mundo ama alguém”, ou algo assim, e “Eu estou 
apaixonada por você”. Então, todo o mundo deveria me amar, porque ela me amava. Bem, eu não me 
importaria quanto o mundo me amar, desde que ela certamente amasse. 
 

13 Bem, nunca tivemos ninguém no órgão. Nós não tínhamos guitarra; nós não tínhamos um kazoo;  
nós não tínhamos nem um pente com um pedaço de papel de seda sobre ele. Quando ficávamos felizes, de 
repente nos levantávamos e, a primeira coisa, nós simplesmente dançávamos uma espécie de valsa, sabe, 
de forma sublime, no meio do ar. Eu não posso dizer que isso fosse no espírito, mas eu desafiaria 
qualquer um a dizer que não era. Então, sabe, há muito a ser dito acerca de desprendimento. Mas como 
uma pessoa disse: “Eu não me importo com o quão alto você pula, desde que você caminhe direito 
quando descer”. 
 

14 Mas sabe, é bom ter uma boa atmosfera, e se nós cantamos alto ou queremos dançar ou o que quer 
que façamos, eu sempre acho bom vir aqui. Eu geralmente tenho medo de vir aqui, porque é uma pressão 
nervosa; mas uma vez que eu entro no prédio, tudo é muito bom. E agora que eu estou aqui, tenho uma 
cadeira atrás de mim. E, se eu cair, não fique nervoso. Isso é apenas a velhice, e é apenas um passo para 
cair até a última queda, sabe. [O ir. Vayle ri] Você sabe como é. 

Mas, de qualquer forma, vamos inclinar nossas cabeças em oração. 
 

15 Pai celestial, nos aproximamos de Ti esta noite, Senhor, sabendo que estamos muito enfermos 
fisicamente, e realmente muito enfermos de uma maneira, espiritualmente, a menos que Tu nos ajude, e 
estamos dependendo de Tua ajuda para nos ajudar a dizer o que Tu queres que digamos e a nos guiar para 
a Verdade e a este culto de lava-pés e comunhão. Oramos para que o Teu Nome seja glorificado até o fim, 
então, para que nossa atenção esteja fixada em Ti e na Palavra e na nossa força proveniente de Ti. 
 

16 E, quando terminarmos esta noite, oramos, Senhor, para que a semana que está à nossa frente e as 
semanas que estão à nossa frente, todo o tempo que nos for permitido sobre a Terra, que aumentemos na 
nossa compreensão e na revelação de Ti e da Tua Presença, e de como devemos andar com sobriedade e 
firmeza diante de Ti para o nosso testemunho, mas de sempre sermos muito, muito cuidadosos, então, 
para não darmos um sonido incerto, mas que as nossas vidas dêem sonidos muito certos, se nascemos de 
novo, e nós somos os Teus embaixadores, somos epístolas, somos embaixadores para um mundo perdido 
e moribundo. E eles agora não têm outros meios de se comunicar Contigo e de Ti compreender, de saber a 
verdade, exceto através do Teu povo que é uma luz fixada sobre uma colina que não pode ficar escondida. 
Então, Senhor, com toda a gravidade, com sinceridade e no poder do Espírito Santo, que possamos viver 
diante de Ti como deveríamos. No Nome de Jesus, oramos. Amém. 
 

17 Agora, você entende que não há como eu poder fazer notas. Tenho cerca de quatro rabiscos 
enormes aqui que eu espero que eu consiga ler, e tenho certeza de que posso. E eu não tenho um assunto 
definido, mas quero apenas falar sobre algumas coisas que eu pensei sobre o último momento. E eu não 
posso dizer que elas sejam muito revolucionárias em qualquer conceito, mas que talvez possam ser 
esclarecedoras, como um pouco de luz.  
 

A Nuvem de Tucson 
 
18 Agora, eu vou abordar algo aqui que eu duvido muito se alguém neste edifício tenha tido alguma 
informação a respeito, ou qualquer das pessoas que obtém o CD ou DVD ou seja o que for. E aqui você 
tem essa foto da Nuvem. Agora, há algo interessante sobre isso que eu descobri apenas há pouco tempo 
que me deixou perplexo. E eu sei que embora na verdade isso não confunda a outros, eles não têm 
nenhuma concepção quanto à resposta que deve ser dada, se alguém trouxer o assunto desta foto da 
Nuvem, que estava na revista Look e também na revista Science, com muito mais detalhes e mais fotos. 
 

19 Agora, vamos voltar para um jovem na Flórida, e ele de alguma maneira recebeu o entendimento 
de que o irmão Branham – agora, isto é depois que o irmão Branham faleceu – era um profeta ungido e 
infalível. E ele se casou com uma garota com o nome de Nedre. Eu chegarei ao nome dela depois de um 
tempo. E ele começou a enviar fitas do irmão Branham para todos e para quem quisesse ou que entrassem 
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em contato com ele. E, claro, ele era muito zeloso, e ele começou a enviar fitas para outros ministros que 
acreditavam no irmão Branham e trouxe mensagens sobre o ministério do fim dos tempos. 
 

20 Bem, pouco tempo depois da morte do irmão Branham, alguns pregadores da Igreja de Cristo, até 
onde eu entendo, começaram a investigar se o irmão Branham esteve realmente no primeiro dia da 
inauguração da temporada de caça à javalina no Arizona, e aquela Nuvem apareceu nessa ocasião.3 Bem, 
para a grande satisfação deles, descobriram que o irmão Branham não estava no Arizona na época em que 
a foto foi tirada. 
 

21 Agora, você se lembra que o irmão Branham, fita após fita, referia-se a essa Nuvem, uma nuvem 
de anjos, 26 milhas de diâmetro, 31 milhas de comprimento, e cerca de 26 milhas acima da terra, onde 
não há umidade. E ele disse: “No dia da abertura da temporada de caça à javalina, uma visão passou a 
acontecer”. E você se lembra o que era a visão: ele estava se abaixando, tirando uma espécie de 
carrapicho de suas calças, e houve um trovão. Ele disse que isso abalou tudo e ele foi pego nessa nuvem 
de anjos. E, como ele diz, ele estava parado ali, e houve um trovão. Ele disse: “Isso parecia abalar tudo”. 
E ele ergueu os olhos, e havia esse ponto que veio da eternidade. E mais rápido do que a velocidade do 
pensamento, lá estavam sete anjos que o pegaram e o levaram naquela nuvem. 
 

22 Bem, o fato real da questão é que o irmão Branham estava em Houston, no Texas, naquela época, 
comparecendo perante um juiz, pedindo pela vida de um jovem, que, de acordo com a lei, deveria ter sido 
tirado da terra pela insensível matança que ele cometeu a um casal quando estava com uma jovem, que 
presumo eu, era sua esposa. E o irmão Branham virou a sentença. E este jovem era o enteado 
de Kipperman, o homem que tirou essa foto, [Coluna de Fogo – Trad.] que era literalmente, como ele se 
retratou, era um inimigo do irmão Branham e o que o irmão Branham representava. E ele disse: “Apenas 
pense”, disse ele, “o homem contra quem eu fui, veio e salvou a vida do meu filho”. 

 

23 Agora, isso foi dois dias antes da abertura da temporada de caça à javalina. Então, agora, eu 
perguntei a Gene Norman sobre isso, e ele simplesmente balançou a cabeça e não sabia de nada. E eu não 
quis conversar com aqueles de quem nos referimos quanto à seita da deidade.4 Então, uma vez eu 
conversei com George Smith, e tudo que George Smith pôde me dizer era que o irmão Branham estava de 
fato em Houston. Ele não estava no Arizona, e essa foto foi tirada dois dias antes que o irmão Branham 
fosse apanhado naquela nuvem.5 
 

24 Agora... Oh, talvez há três meses atrás, quando a irmã Lois estava lendo para mim, o irmão 
Branham, de uma maneira fraca, baixou a voz e falou sobre aquela nuvem de anjos. E ele disse sobre a 
foto, ele disse que ela foi tirada alguns dias antes ou depois. Agora, por que o resto das pessoas não 
captaram isso? Eu esperei por quantos anos? Iniciando quarenta e quatro longos anos, e ninguém teve a 
resposta, e ela está ali mesmo na fita. Está bem ali na impressão. Ele disse: “Essa foto, tirada alguns dias 
antes ou depois do dia da abertura da caça à javalina no Arizona”.6 
 

25 Agora, a foto na revista Look e na revista Science, essa nuvem foi para o norte, e sem dúvida, por 
causa do que aconteceria depois disso, daquele grande terremoto. Agora, o irmão Branham disse: “A 
nuvem dos anjos que o levaram...” – e ele mostrou à Rebekah exatamente onde ele estava – “Essa nuvem 
de anjos”, disse ele, “mergulhou para o sul sobre o México”. 

 

26 E a questão então é: por que você acha que a nuvem de anjos veio dois dias antes? Bem, aí está 
esse axioma que o irmão Branham estabeleceu quando ele estava pregando, de que Deus faz nos céus... 
Ele mostra no céu antes que Ele faça isso na Terra. Então, pode haver algo nesse sentido no sentido 
relacionado a esta foto. 
 

                                                
3 Na verdade a nuvem foi fotografada em 28 de fevereiro de 1963, ou seja, um dia antes do início da temporada de caça - NT. 
4 A “seita da deidade”, a qual o ir. Vayle se refere diz respeito a Fred Sothmann, outro que esteve com o profeta no dia da 
caçada, e que depois começou a pregar que William Branham era o próprio Jesus Cristo. Ou seja, o seu testemunho deveria 
estar tão cheio de erros, que Vayle preferiu nem conferir – NT. 
5 Correção: o encontro que o irmão Branham teve com os anjos foi no dia 8 de março, ou seja, 8 dias depois da nuvem ter sido 
fotografada – NT. 
6 Mensagem “Vem e Segue-Me” (01/06/1963). 
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27 Mas, se você já se deparou com alguém, e os que estão confusos, enganados, incrédulos, ou até 
mesmo que fazem do irmão Branham um mentiroso, eu quero que você saiba que eu não lutei por 
quarenta e quatro anos. Não, não. Eu simplesmente esperei, e não me incomodei, porque o irmão 
Branham era um profeta vindicado. 
 

28 Então se você cruzar com alguém, especialmente com a Igreja de Cristo, e eles são venenosos, e 
eles são venenosos na medida em que nós tivemos aqui há algum tempo atrás. Você os conheceu. O nome 
deles era Mayor, e ele é um homem muito bonito, e ela é uma mulher muito bonita. E eles tinham uma 
menina muito bonita; ah, eu não sei, eu acho que nem tinha quatro anos de idade. E ela nasceu aqui em 
Ohio, e ela estava nos contando sobre a sua vida, o qual não era nada agradável. Ela foi criada na Igreja 
de Cristo e casou-se com um homem da Igreja de Cristo, e ele batia nela implacavelmente. Ela foi ao 
ministro da Igreja de Cristo para que ele pudesse conversar com o seu marido para que ele não abusasse 
mais dela. E você sabe o que foi que ele disse a ela? “Ele tem direito de fazer com você o que ele 
quiser; e, se ele quiser bater em você, ele pode fazer isso”. E, graças a Deus, ela tinha muitos nervos para 
sair. [“Amém”] Você já ouviu falar de alguém tão horrível, entrar no púlpito, chamar-se ministro de 
Cristo e dizer para alguém bater em outra pessoa, uma pessoa inocente? Como no mundo você pode 
comparecer perante os seus companheiros e não ser condenado por seus pares a um lugar pior do que o 
purgatório? Eu fiquei horrorizado; mas essa é a Igreja de Cristo. Tudo bem. 
 

29 Então, assim você tem uma visão... Então você não está fora daqui ainda. Você pode provar 
exatamente o que eu falei esta noite. Você diz: “Bem, o seu assim chamado profeta foi um mentiroso”. 
Não, ele não foi. [“Amém”] Está correto nos livros, e está correto nas fitas. Ele absolutamente não 
mentiu. 
 

30  Agora, voltamos para o jovem da Flórida. Quando ele ouviu sobre esse relato e ninguém tinha as 
respostas, ele teve um colapso nervoso. Ele achou que o irmão Branham mentiu. Ele deixou a Mensagem 
e jogou fora todas as fitas e os livros e acabou se divorciando de sua esposa, tudo porque ninguém poderia 
lhe dar a resposta. Talvez seja a única ilustração trágica por causa da ignorância. Se você não sabia antes, 
agora você sabe! 
 

O Padrão de Ouro e Prata 
 
31 Agora, vamos entrar em outra coisa, porque isso é relevante, não necessariamente algo que você 
vai ouvir o tempo todo no púlpito, porque até mesmo eu não sou dado a isso. Agora, há muito tempo 
atrás, eu mencionei que o padrão do ouro estava na Bíblia, e eu levei você ao primeiro capítulo ou algo 
assim de Gênesis. E, onde diz quando Adão e Eva foram tirados do Jardim do Éden, e disse que o ouro 
de Ofir estava lá – um ouro muito fino. E você pode tomar isso e ir direto para a Escritura, e você vai ao 
tempo de Abraão. E no tempo de Abraão, eles estavam lidando com mercadorias, e havia um peso 
chamado siclo. Agora, você poderia pesar o ouro em xéquel,7 porque era um peso, como uma libra ou seis 
onças ou seja lá o que fosse. Agora, você poderia pesar os nabos, ou você poderia colocar o valor de um 
cavalo, ou de um camelo ou uma ovelha ou um boi ou qualquer coisa. O xéquel era um peso, e eles 
costumavam ser tratados em ouro e prata. E você se lembra quando Abraão negociou pelo túmulo de Sara 
– eu acho que o sujeito tinha uma caverna –. Ele disse: “Se você quer saber, e você realmente quer pagar 
por isso”, disse ele, “é conforme os comerciantes, aquela caverna que você deseja”. E eu não posso citar 
isso; digamos “seis xéquels de ouro”. 
 

32 Então, diante do povo, Abraão derramou seis xéquels. Agora, aquele ouro provavelmente era bem 
refinado. Quão bem? Bem, teria que ser bem refinado. Como eles fizeram isso além de bater, eu não 
sei. Eu tenho uma ideia de que o ouro estava em pequenos pedaços que você poderia medir. E assim, eles 
mediam o peso do valor daquela terra. Agora, você notará por todo o caminho na história de Abraão – e 
eu suponho que isso vai até Jacó e os seus filhos, quando eles foram ao Egito – e ele disse: “Agora, leve 
dinheiro com você”. Bem, tinha que ser xéquels, e tinha que ser universal, porque aquela área lá não é 

                                                
7 O shekel, também grafado sheqel, shequel ou, na sua forma aportuguesada, xéquel (em hebraico: שקל; plural: shekels, 
sheqels, sheqalim, em hebraico: שקלים ), ou siclo em português, refere-se a uma das mais antigas unidades de peso, utilizada 
posteriormente como nome da moeda corrente do povo israelita. (Fonte: Wikipedia) 
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muito grande. O irmão Branham disse: “Abraão poderia ter feito trezentas milhas”. Bem, trezentas 
milhas, o que é isso? Entre no carro e você já foi embora. Sabe, não é uma grande distância. 

 

33 Então, de qualquer forma, agora, obtenha este ponto. Ele disse: “De acordo com os comerciantes”. 
Agora, os comerciantes compravam e vendiam. Então se os comerciantes tivessem que pagar mais por 
causa da escassez, eles pagavam mais, de modo que você ganhava menos por seu dólar do que quando os 
comerciantes podiam sair e ganhar muito por menos dinheiro. Agora, isso é o que você chama de 
“capitalismo”. O capitalismo, o mercado livre, o padrão de ouro e prata está na Bíblia. Agora, você pode 
balançar a sua cabeça e fazer o que quiser quanto a isso, mas é absolutamente a verdade. O capitalismo, o 
mercado livre, um padrão, está na Bíblia. 
 

34 Agora, vamos parar e pensar só por um segundo. Então, se você for um incrédulo, eu quero apenas 
jogar algo em você. Tenho certeza de que foi o irmão Hickerson que estava com o irmão Branham um 
dia, e eles estavam saindo, e ele disse: “Sabe, além de Tucson, há uma montanha de ouro puro. Eu não 
vou lhe dizer onde está, mas há ouro suficiente para sustentar a Noiva durante todo o Milênio”. 

 

35 O que você vai fazer com isso? Oh, você está apenas por aí, colhendo as margaridas, andando por 
aí... [O ir. Vayle faz um som despreocupado e risonho – Ed.] Eu acho que você tem outro pensamento 
vindo. O irmão Branham disse, e eu não posso citá-lo exatamente, mas vou dizer isso com minhas 
próprias palavras: “O Milênio é assim, mas numa ordem muito maior”. Vamos usar o verdadeiro 
capitalismo quando tivermos o ouro? Bem, o irmão Branham disse: “Há ouro suficiente para fazer a 
Noiva”. 
 

36 Bem, ele quis dizer que as senhoras queriam anéis de ouro em seus dedos? Eu realmente não 
penso assim. Agora, voltemos ao século XXI. Os libertarianistas na América não são 
“libertinos”. Libertino é um homem ou uma mulher que nos move em grande medida, se aproxima como 
uma borboleta; ele simplesmente não se encaixa na sociedade, porque ele não se encaixará. Ele não é 
confiável. 
 

37 Agora, os libertarianistas, eles acreditam no capitalismo, o padrão de ouro e prata; eles acreditam 
na constituição. Agora, no meu conhecimento – ou não no meu conhecimento, porque eu não tenho 
nenhum, mas apenas instintivamente – eu não me lembro de quem fosse libertarianista que já teve votos 
suficientes para estar na Câmara dos Deputados ou estar no Senado. Agora, eu não estou dizendo que 
alguém não esteja lá, porque eu não sou qualificado, mas eu não sei se alguém está lá. 
 

38 Agora, há um homem em Chicago, eu esqueci o seu nome, porque não é tão relevante. Mas ele 
tem sido libertarianista por quarenta anos. Creio que ele é um advogado, e todos os anos ele escrevia um 
livro. E em um livro ele trouxe as leis da Constituição e onde as pessoas estão erradas em nosso 
governo. Ele é um grande defensor da troca do dinheiro padrão de ouro e prata e ele é um crente no 
capitalismo. Agora, este ano ele escreveu um livro, e é chamado de “A Falência do Capitalismo”,8 e você 
sabe qual é o tema? Ele disse: “O capitalismo falhou por causa da ganância”. G-A-N-Â-N-C-I-A, 
[“Amém”] ganância. Você se lembra do que eu falei sobre o CEO? Eles agiram como se o dinheiro fosse 
deles; [“Isso mesmo”] eles fizeram o que quiseram; eles não eram mais mordomos. Eles eram 
ladrões; eles eram cúmplices; eles nos levaram à destruição. 
 

39 Agora, eu nunca fui um parceiro político do presidente Clinton, mas o presidente Clinton foi o 
único homem no século XXI que levantou sua voz com sanidade e disse: “Devemos tributar os ricos e 
pagar a dívida nacional”. Ele disse: “Não diga que eu sou contra os ricos, e apenas taxar os ricos. Eu sou 
rico; mas, se quisermos salvar este país, paguem a dívida nacional...” 
 

40 Agora, volte às suas memórias, há vinte e cinco anos atrás. Eu preguei dois sermões, e neles eu 
mencionei o que um economista disse: “Levante os impostos sobre o rendimento em geral, dos ricos e 
pobres, quatro por cento. Isso paga a dívida”. Ninguém ouviu uma palavra; ninguém disse uma palavra 
sequer. Vários anos depois, outro economista disse... – E eu poderia conseguir isso. Eu não tenho certeza 
sobre esses números. Era onze por cento, e eu acho que está certo, ou dezessete por cento – “Pague a 

                                                
8 “The Failure of Capitalism”, livro escrito por Richard Posner e publicado pela primeira vez apenas três meses antes dessa 
mensagem – N.T. 
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dívida nacional. Faça algo!” E você sabe o que o nosso governo disse? Eles ouviram desta vez. Eles 
disseram: “Não, isso nos dá um sentimento de grande satisfação de que as nações nos confiem e comprem 
os nossos títulos”. 
 

41 Você pode acreditar nisso: o seu e o meu governo ousariam dizer isso? Agora, onde estamos 
hoje? Se a China derrubar os nossos títulos – e não importa – estamos perdidos. O irmão Branham disse 
no seu dia que levaria quarenta gerações para vencer os impostos, ou seja, a dívida que acumulou naquele 
ponto. Estamos perdidos – certamente. Estamos acabados por causa da ganância. 
 

42 Agora, eu quero que você e eu examinemos os nossos corações esta noite. Somos 
gananciosos? Agora, o apóstolo Paulo disse: “Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse: ‘Não 
cobiçarás’.”9 E Paulo disse que a cobiça era o pecado de idolatria. Agora, todo mundo, talvez, tenha uma 
experiência muito boa na boca dele ou dela quando Paulo disse: “A lei disse: ‘Não cobiçarás’.” 
 

43 Bem, você diz: “Agora, Paulo era um sujeito decente”. Eu quero lhe dizer que ele era mais do que 
isso. “Como você sabe que ele era?”. Ele cobiçou a esposa do vizinho ou a filha do vizinho? Ele cobiçou 
os camelos de alguém? Ele cobiçou a casa de outra pessoa? Ele cobiçou o status de outra pessoa? A 
cobiça é idolatria. Agora, examinem os seus corações esta noite. Você está em idolatria? Agora, sabemos 
que a trindade é uma idolatria; sabemos que a unicidade está na idolatria, porque eles fazem de um 
homem “Deus”. E se você adorar um homem, você é um idólatra. Agora, é isso que vai precipitar a 
grande diferença entre a trindade e a unicidade, que é entre os judeus e Roma, porque o anticristo vai 
dizer “Adora-me”, e eles dizem: “Adorar um homem? Ho, ho, ho. Oh, não, nós não fazemos isso”. E é aí 
que a gordura queima no fogo. Mas as pessoas da unicidade, eu não penso... Eu não sei se há um milhão 
deles na América. Pode haver muitos ou mais. Eles estão na idolatria. Então a trindade acusa a unicidade, 
e a unicidade acusa a trindade, e ambos estão na idolatria. [“Amém”] Agora, podemos ser assim se 
formos gananciosos, se formos avarentos. Isso não é uma coisa muito boa. 
 

A Prova Infalível 
 
44 Agora eu irei para onde você está realmente interessado agora, porque isso é algo que eu estive 
buscando em minha mente por algum tempo, porque isso tem a ver com o irmão Branham voltando e 
fazendo algo. 
 

45 Agora, houve aqueles que, logo após o irmão Branham ter partido, foram referidos como aqueles 
que acreditavam no “ministério do retorno”. Agora, eu estive em contato com um maravilhoso amigo meu 
em Saskatchewan, e eu não sei se eu já conheci esse pensamento ou não. Mas eu ligava para ele e ele 
ligava para mim. O nome dele era Chris Thorson; o nome de sua esposa era Audrey. Minha esposa e eu 
freqüentemente íamos visitá-los quando estávamos no Canadá; pregávamos em sua igreja, morávamos em 
sua casa... Oh, um povo tão precioso como você gostaria de conhecer. 
 

46 Bem, quando meu ministério começou a diminuir por causa dos problemas com minha saúde, nós 
telefonávamos um para o outro e, invariavelmente ele falava sobre o ministério do retorno, e – enquanto 
estiver aqui eu devo ser tão honesto quanto posso ser em sua memória, porque ele partiu – eu 
argumentava que o irmão Branham não poderia voltar no ministério do retorno como eles criam, porque a 
Bíblia dizia: “Ainda que alguém tenha ressuscitado dentre os mortos, eles não crerão”. 
E ele bateu o martelo para o seu lado e disse: “Bem, Billy Paul disse que o irmão Branham falou: ‘Para 
obter o Arrebatamento, você tinha que crer na infalibilidade do irmão Branham; você tinha que crer na 
tenda; você tinha que crer na Califórnia indo por água abaixo”. 
 

47 Eu disse: “Bem, não há nenhum problema quanto a isso. Mas eu não vou dizer que vou 
acompanhar você, no que você não somente indica, mas você é muito forte em sua afirmação de que o 
irmão Branham estará de volta aqui nesta imensa tenda e que irá perante o mundo”. Veja, eu cria assim 
quando o irmão Branham morreu, e eu cri muito. E um dia eu estava, penso eu, no jardim, (sim) 
caminhando por ali, e eu acho que estava me inclinando e, como uma Voz, disse: “Ainda que alguém 
tenha ressuscitado, eles não crerão”. Livro fechado. Agora, o irmão Branham tem que voltar e ele disse: 

                                                
9 Romanos 7:7 
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“Bem, o que você acha disso?”. Eu vou lhe dizer isso: se ele não voltar, não olhe para mim. Eu 
simplesmente encerrei a porta sobre isso. 
 

48 Agora, depois de conversar com o irmão Hickerson e o irmão Collins... Ele veio me visitar algum 
tempo atrás... uma fabulosa e tremenda, uma tremenda e fabulosa visita. Eu lhe digo, eu acho que poderia 
engatar o meu pequeno cãozinho e... em patins, e sairíamos da cidade um pouco, se ele voltasse a visitar-
me novamente ou se pudéssemos encontrar algum lugar. Foi uma tremenda, tremenda visita. E 
conversando com esses homens, e entendendo eu que o irmão Branham voltaria e que o seu ministério – 
na minha opinião, naquele momento – era um paralelo exato do Senhor Jesus Cristo, onde isso se 
encaixava? Porque Jesus não apareceu ao mundo, e quando Ele apareceu aos apóstolos, oh, rapaz, aquilo 
foi realmente peculiar, porque nem sequer O reconheciam. Ninguém reconheceu. Maria 
reconheceu. Quando Ele disse: “Maria”, imediatamente os seus olhos foram abertos, e ela O viu, e Ele 
logo foi embora. E assim foi. 
 

49 E então, agora, eu não me exponho só porque eu quero pessoalmente saber. Se eu souber de algo 
que eu possa transmitir a você, então, por isso estou aqui esta noite. Eu quero transmitir isso para 
você. Então, estou pensando nisso e penso comigo mesmo: “Eu não posso pregar nada com confiança, a 
menos que eu tenha uma Escritura para isso”. Então eu digo: “Onde está a Escritura? Onde está a 
Escritura?” Há alguma coisa? E de repente, na minha mente, se formaram as palavras: “provas infalíveis”. 
 

50 Eu disse: “Espere um pouco. Isso tem a ver com a Ressurreição”. [“Isso mesmo”] Então eu desci 
as escadas, e eu disse: “Lois, traga a concordância – eu imaginei que soubesse onde isso estava – e 
procure por ‘provas infalíveis’.” Consiga a palavra “infalível”, porque isso vai ser difícil, talvez uma vez 
no grego, talvez duas ou três vezes. Quem sabe? Minha memória não é muito boa. Então ela conseguiu a 
concordância, no livro de Atos, e ali diz: “Com muitas provas infalíveis da Ressurreição”. Você ouviu o 
que eu disse? “Muitas provas infalíveis da ressurreição”. 
 

51 Agora, você vai tomar um choque e uma boa surpresa: Jesus Cristo nunca provou Sua ressurreição 
para ninguém além da Noiva. [“Amém”] Para todo mundo só o que Ele provou é de que Ele era o 
Messias. É isso mesmo? [“Isso mesmo”] O Messias. Toda vez, procure na Escritura e olhe lá atrás para 
Moisés, e você verá que Moisés falou Dele. O irmão Branham, durante todos os anos do seu ministério, 
ele sempre dizia: “O sinal do Messias”, e ele chamou isso de “sinal messiânico”. Eu acho que 
é “messiânico”, se você quiser obter as palavras apropriadas. Eu não vou discutir sobre isso, mas “o sinal 
do Messias”, “o sinal do Messias”, “o sinal do Messias”, “o sinal do Messias”. Certo? [“Isso mesmo”] 
Você não o ouviu dizer: “O sinal da ressurreição”. 
 

52 Agora ouça atentamente: o irmão Branham disse que Jesus apareceu no final da história de Israel: 
a septuagésima semana de Daniel. A visão veio a Daniel, e Deus disse: “Há quatrocentos e noventa anos 
para Israel”. Bang, acabou, se foi, terminou, não mais! Certo? [“Isso mesmo”] Se você crê na 
Bíblia... Bem, se você não crê na Bíblia, para mim está tudo bem. 
 

53 “Oh, Israel tem um ótimo futuro”. Prove isso. Deixe sua Bíblia provar isso. Consiga tudo o que o 
irmão Branham disse. Prove isso. O Messias chegou ao fim, na primeira semana da septuagésima semana, 
que eram sete anos restantes nesta terra. Jesus veio, e por três anos e meio Ele provou que Ele era o 
Messias, Ele provou que Ele era o Messias. Você está ouvindo? [“Amém”] Ele provou que Ele era o 
Messias. E o irmão Branham disse: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se Ele está 
vivo, Ele lhe dará o sinal da Ressurreição”? Ele disse isso? De jeito nenhum! Ele disse: “O sinal do 
Messias”. O sinal do Messias. No final da era, Jesus apareceu em carne e deu o sinal do Messias ao fim 
dos gentios? Hã? Vá até o seu livro de Romanos, “na plenitude dos gentios...”? Qual é a outra 
palavra? Plenitude? Tempos! Os tempos dos gentios. São todos os gentios, todas as nações; eles estão 
cumpridos. Não há mais tempo. Desculpe, acabou. A plenitude dos gentios... Os gentios são realmente... 
bem, nações. É isso que é. 
 

54 Então a plenitude é a Igreja sendo constituída, e a Noiva sendo constituída, porque o irmão 
Branham disse: “Pegue um pedaço de pano...”. Você que já esteve na loja de tecidos JoAnn e você que 
esteve aqui e você que esteve ali. E eles pegam o pano e eles vão “sacudir, sacudir, sacudir, sacudir, 
sacudir, sacudir”. Quinze metros, e há mais vinte; trinta metros para ir. Você vai “cortar” com as tesouras, 
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cortar, levar isso para casa, e você estende isso e tira o seu modelo, e você vai “recortar, recortar, 
recortar”. O modelo é o vestido; o restante é o que sobra. Cinco sábias, cinco virgens néscias. Eles são 
virgens, não são diferentes. Não, não, nenhuma diferença, exceto o pré-conhecimento, a predestinação, a 
eleição. 

 

55 Agora, como em Adão, todos morreram. Como em Adão, todos morreram. Agora, olhe; se eu falar 
aqui, não fique alarmado, porque na verdade eu não consigo ler a minha Bíblia. Como em Adão, todos 
morreram. De maneira idêntica, todos – da mesma maneira todos – são vivificados em Cristo Jesus. 

 

56 Agora, o irmão John já ensinou a você, porque eu tenho certeza de que ele me disse que ele tinha, 
quando Jesus deu aos discípulos as parábolas, Ele disse que havia um homem, ele era um bom fazendeiro, 
um bom amigo. Ele tinha um bom pedaço de terra. Ele foi ao mercado, e ele comprou uma semente muito 
boa – nada de sementes de erva daninha; sem joio – e ele as plantou. Bem, dentro de cerca de uma 
semana ou mais, os criados entraram e disseram: “Mestre, você não plantou boa semente?”. 

Ele disse: “Absolutamente”. 
“Bem, de onde vieram essas ervas daninhas?” 
“Ohhh”, ele disse, “um inimigo fez isso”. 
“Bem, vamos simplesmente arrancá-las!” 
“Oh, não, não, não, não. Espere até a hora da colheita, [“Amém”] e então você os junta todos em 

fardos. Queime-os e coloque o trigo no celeiro”. 
Então eles disseram: “Mestre, conte-nos o que significa essa parábola”. 
Ele disse: “O semeador da boa semente é o Filho do homem. Eu fiz isso”. 
O que você acha disso? “Bem”, você diz, “Ele foi um pouquinho estúpido”. Oh, não, você não 

entende. Ele estava lá com o Pai. 
 

57 Agora, vamos entender isso claramente: se estivéssemos em Deus – e foi assim que o irmão 
Branham disse – e a Escritura já diz em Efésios: “Nós estávamos em Cristo”, e Ele era O Filho do homem 
de pé ali, então aquele Filho do homem, que significa “profeta”, ou “manifesto em carne”, Ele era aquele 
Filho de Deus, que depois transferiu toda a semente para Adão para produzir todos os filhos de Deus. 
Agora, o que aconteceu? Adão pecou, todos morreram. E Jesus disse: “Eu tenho que trazê-los de 
volta. Tenho que morrer por eles. Adão os matou. Ele não deveria ter feito isso, mas Eu sou 
responsável. Eu os colocarei lá”. 

 

58 Agora, se você tivesse dinheiro e o desse a um consultor financeiro, e se esse consultor financeiro 
o colocasse no lugar errado, esse consultor financeiro é responsável. É claro que sabemos que a 
responsabilidade não vai a lugar algum com a raça humana. Estamos falando de Deus e do Seu Filho. O 
Filho disse: “Eu os coloquei lá, Eu vou trazê-los de volta”. E essa é exatamente a verdade. 
 

59 Agora, vamos entender isso: no final da era dos gentios, o irmão Branham... Agora lembre-se; o 
fim dos judeus, certo? O fim do Rei Messias dos judeus. Agora, se Ele é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente, Ele deve vir no final da era dos gentios. Ele veio? Absolutamente, absolutamente. O irmão 
Branham disse: “Se Ele está vivo” – Agora, isso é o que ele disse – “Ele fará o sinal do Messias, como 
Ele fez com Israel”. 

 

60 “Por quê? Que nos importa a mínima sobre o sinal do Messias? Nós somos cristãos, 
aleluia! Milhões agora vivos nunca morrerão. Nós estamos saindo daqui”. “Ah”, disseram os batistas, 
“se você acha que gritar e cantar é algum sinal, venha e faça-nos uma visita. Vamos ensinar a você como 
gritar e cantar”. Os pentecostais disseram: “Bem, nós falamos em línguas, e nós dançamos no 
espírito. Aleluia!”. Israel disse: “Glória a Deus, nós somos escribas e fariseus, e temos as pessoas mais 
bem instruídas. Estivemos nessa coisa há séculos e séculos. Temos o sangue azul. Somos a 
aristocracia. Nós somos”. Eles disseram: “Agora, se Ele é o Messias, Ele veria até nós”. E a igreja 
unicista disse: – E eu soube isso de um pregador unicista – “William Branham não é um profeta. Se ele 
fosse um profeta, ele deveria ter vindo até nós”. 
 

61 Agora, deixe-me dizer-lhe algo aqui. Eu conheci dois mórmons. Ela se chamava Dra. Munn. Eu 
não sei se ela está em qualquer lugar, exceto na internet. Tenho certeza. Mas ela é uma mórmon 
firme. Ele era um mórmon, e eles vieram até a minha casa. Agora, o Livro de Profecia Mórmon disse que 
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William Branham estaria aqui no tempo do fim. Eles conheceram William Branham. Eles o 
procuraram? Ho, ho! Aposte a sua vida que eles não o procuraram. Eu sei o que eles disseram em seus 
corações porque eles provaram isso pelas suas vidas: “Ora, se ele é o profeta, ele virá até nós!” 
 

62 Foi o que os escribas e os fariseus disseram. [“Sim”] Isso é o que as denominações dizem: “Bem, 
se William Branham fosse ‘aquele’ profeta, ele teria que vir até nós. Ele teria que ser ‘Elohim’ mesmo 
com alguém, porque nós estamos aqui! E Ele deve vir até aqui!”. E essa foi a verdade. Ele veio aos Seus, 
e os Seus não O receberam. 
 

63 Então, no tempo do fim, por milhares e milhares de vezes de vindicação, o irmão Branham 
provado pelo sinal do Messias no final da era dos gentios. No final da era dos gentios você não vai a lugar 
nenhum. Você terminou... Está tudo acabado. A igreja é purificada, Israel é purificado, a terra é 
purificada. Tudo se foi. Agora você pode berrar e pode gritar. Você pode se arrepender; você pode 
morder o prego. Você não vai mudar nada. É inexorável. É como os buracos negros dos quais eles falam 
no universo. Simplesmente suga tudo. 

Então, você está entendendo? Ele apareceu no final dos tempos de Israel; eles têm três anos e meio 
para seguir. Isso é tudo. Ele apareceu no final dos tempos dos gentios, na plenitude dos gentios, o último 
filho treinado – a Noiva se foi. 
 

64 Agora, nós chegaremos para onde eu estou indo. Quero uma prova bíblica de Deus. Por muitas 
provas infalíveis, Ele provou que Ele estava vivo. Agora, a prova de Sua ressurreição era separada da 
prova de que Ele era o Messias. É isso mesmo? [“Sim”] Bem, é pegar ou largar. Posso ler a minha 
Bíblia; você pode ler a sua Bíblia. Paulo diz a mesma coisa: “Muitas provas infalíveis da Sua 
ressurreição”. Não diz do “Messias”. [“Amém”] 
 

65 Agora, olhe; os eleitos de Deus... E não foram apenas os doze apóstolos. Lembre-se, Maria e 
Marta, elas creram; Maria Madalena com certeza acreditava Nele; a esposa e a mãe de Pedro certamente 
acreditavam Nele; Nicodemos, Jairo. Ele apareceu a quinhentos que Paulo conheceu, e todos os 
discípulos, e Ele mostrou que Ele estava vivo. Ele disse: “Olhe para as Minhas mãos; olhe para o Livro de 
Apocalipse: ‘O que estava morto está vivo’.” 
 

66 No final da era dos gentios, Ele provou ser o Messias. Está correto. No final da era judaica, Ele 
provou ser o Messias. Agora, quando os judeus estavam terminados, Ele não voltou e provou a Si mesmo 
na Ressurreição; isso foi só para o Eleito – um grupo mínimo. Ele já provou a Si mesmo aos gentios que 
Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele não é Deus o Filho; Ele é o Filho de Deus. Ele não é Deus; Ele é o Filho 
de Deus. Há duas Pessoas; um é Deus, e um é um Homem, que é o Filho de Deus. E o irmão Branham 
detalhou com muito, muito cuidado. Você não pode perder isso. Eu entreguei dezenove sermões aqui 
neste púlpito, porque um homem do só-Jesus escreveu um livro, e ele tomou todos os parágrafos do irmão 
Branham. E eu tomei os mesmos parágrafos, e li mais. E eu os coloquei em contexto, e mostrei que Jesus 
não é Deus. [“Amém”] 
 

67 O irmão Branham chegou ao fim dos tempos e ele disse: “O Elias desta hora é o próprio Deus, 
mas vem por meio de um homem”. Em outras palavras, ele disse: “Foi o Espírito Santo, e vem por um 
homem”. Assim, portanto, sabemos que o Elias desta hora é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, 
manifestado em carne humana, mostrando que Ele é o Messias. Não diz “a prova da ressurreição’, embora 
o irmão Branham tenha de trazer isso, como fez Paulo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele 
está vivo. Agora, o irmão Branham dizia: “Se Ele estiver vivo, Ele Se mostrará pelo mesmo sinal de que 
Ele é o Messias”. Não diz, como em Romanos, “de acordo com a Ressurreição”. Ele é o Filho de 
Deus. Esse é o Espírito Santo. 
 

68 Então, no tempo do fim você tem o mesmo sinal do Messias. Ele foi aceito ou rejeitado? Ele foi 
aceito ou rejeitado pelos judeus? Ele foi rejeitado. Então, agora, com os gentios, de acordo com os 
hebreus, eles crucificaram para si mesmos... Eles não podem matá-Lo novamente, mas eles crucificam 
para si mesmos, o Filho de Deus novamente, e agora não resta mais nada a não ser juízo. 
 

69 Então quando Jesus surgiu dentre os mortos, houve múltiplos sinais da Ressurreição. E, na minha 
opinião, porque não pode haver outra posição, porque não há mais iluminação ou esclarecimento, por 
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aquelas muitas provas infalíveis para esses quarenta dias, Ele Se mostrou vivo, Ele mostrou o sinal da 
Ressurreição. 
 

70 Então quando o irmão Branham aparece, o sinal do Messias está terminado. Você tem tido 
isso; você O crucificou; está terminado; aí está o juízo; Hebreus 6. Leia isso cuidadosamente. Pegue os 
sermões do irmão Branham quando ele fala sobre isso. Você vai ver isso bem ali. O fogo vem; o joio é 
queimado. Mas agora, eu estou ansioso para o irmão Branham vir na Ressurreição. Até quando? Não me 
pergunte quais serão os sinais e o que ele fará. Não me pergunte. Eu estou apenas dizendo o que eu creio, 
e eu não posso ir mais longe. Mas eu posso dizer-lhe isso: Noé não estava sentado por aí roendo as unhas 
ou tendo churrascos. Ele estava lá fora pregando por cento e vinte anos. [“Amém”] Agora, o que 
aconteceu naquele tempo? Não me pergunte, mas hoje temos rádio, temos televisão, temos 
computadores; eles podem dobrar a luz. Eles estão fazendo isso, por todo o mundo em um círculo. 
 

71 O que o irmão Branham faz? Teria ele aquela tenda? A discussão é: é uma tenda ou o quê? Bem, 
ele chamou isso de tenda e eu contei a você o que Meda me disse pouco antes que ele partisse: 
“Agora, Meda, ouça-me; eu terei aquela tenda, se for apenas para uma reunião”. Ela disse: “Irmão Vayle, 
eu não sei se ele quis dizer uma única reunião ou uma série”; estou apenas parafraseando o que ela 
disse. E, como eu me lembro... Agora, eu espero que não esteja deixando isso misturado, mas eu entendo 
que o irmão Branham disse à Wilbur Collins... Eu o chamo de “Wilbur”, porque o irmão Branham 
chamava assim, e numericamente ele nunca deveria ter sido chamado de “Willard”. Esse é um nome 
“ruim”. Ele deveria ter ouvido o irmão Branham. Agora, eu não quero dizer para livrar-se do 
irmão Collins. Ele é o meu amado amigo. Mas eu apenas digo que numericamente, o irmão Collins 
deveria ter ouvido, assim como eu deveria ter ouvido, e eu não fiz isso. Hehe, oh irmão. Mas “Wilbur” é 
um nome muito melhor. Mas ele disse a Wilbur Collins: “É ASSIM DIZ O SENHOR”. 
 

72 Eu conversei com Allan Mosley, e ele é astuto, assim como o seu irmão, Evan. E ele foi até o 
irmão Branham, pressionou-o e disse: “Isso estará na Ressurreição?”. Ele disse: “Sim, estará na 
Ressurreição”. Muitas provas infalíveis da Ressurreição. [“Amém”] Irmão e irmã, isso faz o meu coração 
se alegrar. [“Amém”] E, se eu fosse um velho pentecostal – bem, agora estou muito velho – eu pularia 
sobre os corrimões e sairia gritando pelo corredor. “Muitas provas infalíveis da Sua Ressurreição!”. 
 

73 O que isso irá fazer? Isso dará fé à Noiva. [“Amém”] Oh, rapaz, ela irá decolar como um foguete 
espacial, assim como o irmão Branham viu aquele ponto da eternidade. Mais rápido que isso, desde a 
eternidade! Mais rápido do que isso. [“Amém”] Ah, se você quer uma experiência de ônibus espacial, 
fique para a ressurreição. [“Amém”] Agora eu estou falando para você. Ouça, eu não estou citando uma 
fábula. Não estou falando sobre Esopo ou os irmãos Grimm. Olhe aqui. Aqui está, [“Amém”] bem aqui 
em Efésios. Tudo bem. 

Eu deveria me despedir por agora, porque você já tem o suficiente. Mas isso é para o ministério 
chegando. Tudo bem. 
 

O Sangue da Eterna Aliança 
 
74 Agora, isso será para concluir, e então o irmão John poderá ler 1 Coríntios e falar sobre a Ceia do 
Senhor. Mas eu só quero falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Agora, no Livro de Gênesis, Deus falou 
bastante com Abraão. Uma vez ele falou a Abraão: “Abraão, Eu faço aliança contigo por toda a Minha 
Semente; em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Em todo o mundo, onde estiver a semente de 
Adão, eles são Meus Filhos, e Eu estou fazendo uma aliança com você para que todos sejam trazidos”. 
 

75 Então, Abraão... eu esqueci o que ele pegou, o irmão John pode ler isso para você, ou ler isso para 
si mesmo, em Gênesis. Eu acho que ele pegou um carneiro, talvez outra coisa, e algumas rolas comuns, 
cortou-as em dois, e durante todo o dia, eles expulsavam as aves. Isso é o que um bom pastor 
faz. Ele espanta os urubus. E muitas pessoas dizem: “Oh, eu não gosto do que esse pastor disse esta 
manhã”. 
 

76 Você não pode tomar um açoite? Bem, há algo de errado com você. Eu levei muitos golpes; eu 
não sei o quão bem isso me fez, mas isso me fez algum bem. [O ir. Lee Vayle ri] Eu poderia contar 
algumas histórias; eu vou poupar você. [Risos] Eu vou poupar você. De qualquer forma, ele espantou os 
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urubus e tudo mais, e as moscas e coisas tais. E o sol caiu, e um profundo, profundo sono e escuridão. O 
irmão Branham disse: “Ele foi ao inferno”. Ele teve aquela – porque essa é uma aliança – aquela bola de 
fogo atravessando. Leia isso em algum momento. Deixe sua mente acompanhar. Eu não posso deixar a 
minha acompanhar desta vez, porque eu não consigo ler; mas, se eu conseguisse uma impressão 
suficientemente grande, eu poderei absorver isso. Eu terei um bom tempo. 

Veja, isso estava prevendo Jesus, o Filho de Deus, que iria ao inferno, e que Ele sofreria. 
 

77 Agora, a Escritura fala sobre o “Sangue da Eterna Aliança”. Essa aliança foi lá atrás em Gênesis, e 
foi selada pelo sangue de muitas coisas diferentes. Tenho certeza de que havia até uma pomba lá, mas o 
sangue foi derramado, e Deus aceitou aquele sacrifício, e estava subindo nas chamas. 
 

78 Agora, Paulo diz – e o irmão Branham cita isso muitas e muitas vezes – “Em tua Semente”, 
singular, não “sementes”, como sendo muitos, singular, “serão benditas todas as nações”. E, claro, ele 
estava falando sobre Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem que morreu pelos pecados do mundo 
inteiro. 
 

79 Agora, eu mencionei isso antes, e quero chamar a sua atenção, de que este é o Sangue da 
aliança. Vê você a perfeição? Qual foi a aliança? Lá atrás, oh, talvez Gênesis 18, ou seja lá o que fosse, eu 
não sei, centenas e centenas de anos, Deus fez uma aliança, e foi selado naquele momento pelo sangue de 
touros e cabras, ansioso para quando essa aliança se tornasse eterna, o “Sangue da Eterna Aliança”. Deus 
fez uma aliança através de Jesus Cristo para a Sua Semente; nenhuma pessoa se perdeu; cada um retorna 
a Deus em um estado... Oh, eu sei que queremos usar a palavra “glorificado”. Em algum momento eu 
falarei sobre isso. 
 

80 Bem, sejamos francos. Vamos para o Monte da Transfiguração. Jesus foi transfigurado diante 
deles. Ele estava em roupas brilhantes. Ele estava como Moisés e Elias, oh, tão superiores aos anjos e aos 
arcanjos e querubins e serafins e os quatro seres viventes; muito, muito além. Mas, quando a visão... Era 
uma visão. Lembre-se, foi uma visão. Isso é o que era. Quando isso se levantou, Ele estava lá como um 
ser humano novamente. 
 

81 Agora, quando Jesus surgiu na Ressurreição, Ele não estava todo branco e glorificado. Não! Ele 
era um Homem. Diga-me: quando Ele deixou aquele sepulcro, onde foi que Ele conseguiu Suas 
roupas? Agora elas não eram brancas e brilhantes. Eram roupas humanas. Vê? Agora, o que eu estou 
tentando dizer é: não ponha os teus olhos em algo superior que você não tem o direito de olhar. Quando 
você conseguirá aquele corpo “brilhante”? Eu não sei se você vai querer. Eu acho que sim, mas poderia 
ser na Cidade eterna. Nós seremos imortais, mas não devemos nos deixar levar pensando em algo fora da 
Escritura. 
 

82 De qualquer forma, é o “Sangue da Eterna Aliança”. Então, quando você fala sobre sangue 
derramado, você tem que olhar para esta Palavra, para ver o que foi essa aliança – o que é seu por esse 
Sangue. Uma aliança eterna. Não importa o que o homem diga, não importa o que você diga, vá por esta 
Palavra. É isso que eu amo no irmão Branham. Ele era tão meticuloso. Eu queria ser. Ele disse para mim 
um dia: “Isso está na Bíblia? Sim, é isso”. E isso está em suas fitas. “Está na Bíblia? É isso!”. Oh, irmão, 
eu sou apenas um bebê de cabeça calva ao lado disso. 

 

83 Agora chegamos lá. Isso está na Bíblia: aliança eterna. Seja o que for que Ele disser que é Dele, 
entregue a Ele. O que Ele disser que é seu, aceite. E espere até que a parte da aliança seja ratificada para 
você, e aí chegará um momento. Eu lhe disse muitas vezes como eu costumava receber cura. Oh, rapaz, 
agora eu não consigo ler. Que coisa terrível. Quando eu estive doente, eu simplesmente peguei o livro do 
“Papai” Bosworth, “Cristo, o Curador”, e o li. Leia-o. “É isso”, e fui embora, “eu estou curado”. 
[“Amém”] Não há problema! E o irmão Branham contou tudo sobre isso. Ele disse: “Quando lhe foi 
revelado que você está curado, você está curado”. 
 

84 Lembro-me da primeira vez que fui curado. Agora era... Era esse pulso? Esse pulso – o pulso 
esquerdo, penso eu. Devo ter quebrado algo aí. Oh, era como uma dor de dente. Agora, à noite, para 
descansar, eu apertava-o debaixo do meu corpo e ficava ali. Não me movia até a manhã seguinte; eu 
conseguia dormir. Bem, minha irmã ficou curada. Oh, eu estava tão feliz. O Senhor era tão real, e então, o 
que eu disse: “Amanhã de manhã, não haverá qualquer dor”. Eu estendi o meu pulso; na manhã seguinte: 



Pensamentos do Último Dia – Lee Vayle 

16 

curado. Ah, esse é o truque. Isso é fácil. Então, eu costumava comer muitos doces e muitas coisas 
doces. Oh, isso é terrível. Você enche o seu corpo com muco, sua cabeça e a cavidade nasal. Então aqui 
estava eu, doente. Eu disse: “Bem, isso é fácil. Basta ir para a cama, e na manhã seguinte está curado”. 
Fui para a cama. Sem cura mais do que nada. Não foi revelado a mim. 
 

85 Você tem que assumir a sua posição no lugar onde a revelação está, e isso está neste 
livro. [“Amém”] Leia o “Cristo, o Curador” do “Papai” Bosworth. Não há nenhum livro como este. Não 
me interessa se Tommy Lee Osborne, AB Simpson... Oh, eu não me importo quem escreveu. Estou 
apenas lhe dizendo isso da minha experiência. Ouça e acredite em mim. Não procure outro livro além do 
irmão Bosworth. Agora, o irmão McRae conseguirá para você, se você não conseguiu. Alguém 
conseguirá isso para você. E leia-o e leia-o com fé. E, quando você fizer isso, não se arrepie... Deus não é 
o deus do arrepio. Uma mulher me puxou na Flórida. Ela disse: “Oh irmão, agora Ele é o deus dos 
arrepios”. Eu não aceito isso. Ele não é o deus dos arrepios. Ele não é o deus de alguma sensação, embora 
isso possa acontecer. Olhe, eu não estou degradando isso. Mas Ele é o Deus que aceita a sua fé, e a sua fé 
não é uma sensação. Isto é um entendimento da obra realizada, e é a aliança eterna. 
 

86 Agora, porque esta é uma noite em que você toma a comunhão e lava-pés, eu quero lhe fazer uma 
pergunta: há algum marido e mulher aqui esta noite, que vieram a Cristo juntos, de modo que seus 
pecados foram perdoados juntos, mesmo que vocês pudessem ir ao altar ao mesmo tempo? Vocês oraram 
como um em casamento, porque vocês são uma só carne. Vocês receberam a sua salvação? Não, vocês 
não receberam. De jeito nenhum. Você veio como um indivíduo. É isso mesmo? 
 

87 Então voltemos ao Sangue de Jesus Cristo. Se você veio como um indivíduo para esse Sangue, 
Jesus derramou o Seu Sangue por você como indivíduo. Agora, entenda o terrível horror do que estou lhe 
dizendo. Nos últimos dias da humanidade, poderia haver cinquenta bilhões de pessoas em pé nesta 
terra. E cada um teve uma oportunidade como indivíduo, cinquenta bilhões de indivíduos, para vir a Jesus 
Cristo, e Ele derramou o Seu Sangue por cada um individualmente, porque você vem a Ele 
individualmente. Você se pergunta agora por que Ele disse: “Pai, afaste de Mim este cálice, se 
possível”.10 Você obteve a sua cura ao mesmo tempo em que sua esposa foi curada? Não. Você veio a Ele 
como um indivíduo. É por isso que Ele disse: “Todos os Meus ossos Me contemplam”.11 Eles arrancaram 
a carne de Seus ossos, então a caixa torácica se destacou aqui. Ele tomou chicotadas individualmente por 
cinquenta bilhões de pessoas. 
 

88 Agora, pense nisso quando você for tomar a Ceia do Senhor. No Pentecostes, Ele tinha o 
suficiente do Espírito Santo, porque Deus mesmo desceu, e cada indivíduo que recebeu o batismo com o 
Espírito Santo, o renascimento, foi selado e posicionado no corpo do Senhor Jesus Cristo. Foi por 
cinquenta bilhões, mas nunca chegaram cinquenta bilhões. Mas estava lá. Cinquenta bilhões nunca 
vieram para a cura; cinquenta bilhões nunca vieram para a salvação – o batismo – mas estava lá. 

 

89 Agora, o irmão Branham disse – como eu mencionei a aliança, porque eu não consigo ler para 
você, mas você pode ler isso – ele disse que desceu ao inferno. Jesus Cristo desceu ao inferno por 
cinquenta bilhões de pessoas, e está comprovado, porque Ele falou aos espíritos em prisão, as almas 
daquelas pessoas nos dias de Noé. Em outras palavras, Ele os viu, porque esse era o momento do dilúvio, 
quando, de acordo com o que eu li, havia naquela ocasião cinco bilhões e meio de pessoas. Agora, hoje 
temos sete bilhões”. Cinco bilhões e meio contornaram aquela arca. [“Amém”] Sete bilhões estão 
ignorando Aquele que disse: “Eu sou o Messias. Estou provando isso manifestando-Me na carne desse 
homem”. E era científico, porque a ciência diz: quando é uma e outra vez, sem um erro, isso é 
ciência. [“Amém”] A ciência tirou a Sua foto. Está ali. Agora, a ciência sabe, está na fita, mil vezes mil 
vezes mil nunca falharam. Ele é o Filho de Deus. 
 

90 Agora, irmão e irmã, eu vou encerrar com isso, mas não deixe isso passar por você. Se não fosse 
por vindicação, eu ficaria tão confuso com o que está acontecendo no mundo da ciência. Eu fiquei 
satisfeito por receber uma transcrição da net pelo irmão Don Shearer, onde os astrônomos estão olhando 
para o espaço, e eles estão dizendo ao mundo: “Não ouça a NASA e o governo, porque eles estão 
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acalmando você em um sono do qual você nunca se levantará, a menos que você se desperte agora”. Mas 
eles estão simplesmente brincando com as pessoas. 
 

91 Eu não me importo com o que a ciência lhe diz; não me importo com o que alguém lhe disser, se 
você não entender e defender a vida esta noite e crer que Jesus derramou o Seu Sangue por você como 
indivíduo. E eu sou um indivíduo. Se Ele não suportasse Suas chicotadas, como um indivíduo... Eles 
rasgaram a Sua carne. 
 

92 Irmão e irmã, estou falando com você. Eu não sou especialmente ungido. Quisera Deus que eu 
fosse. Mas eu não posso colocar o que não tenho. Eu não posso dar-lhe de outra maneira a não ser por 
meio do discurso. Somente Deus pode tornar isso real para você e para mim esta noite do que estou 
falando – no que já cremos: vindicação. Não deixe isso partir, [“Amém”] não importa o que qualquer um 
lance sobre você. 
 

93 “Oh, nós escavamos um mastodonte”. Não me interessa se você desenterrar um carro de vagão! 
“De onde vêm esses dinossauros?” Quem se importa de onde eles vieram? [“Isso mesmo”] “Oh, há 
cidades sob o Atlântico e o Pacífico; e, se derrubarmos o suficiente, chegamos à cidade em cima da 
cidade, e há milhares de anos, e eles tinham uma civilização. E ali, na América do Sul, há um túnel 
pelos Andes, e aqui está uma grande pista de pouso”. 
 

94 Eu li tudo isso! Eu não dou a mínima! Tudo irá perecer! [“Amém”] O irmão Branham está 
voltando [“Amém”] por causa do Sangue, por causa do batismo com o Espírito Santo, por causa da sua 
posição como o Elias desta hora em carne, o Espírito Santo manifestando-Se através dele. Ele irá provar 
isso! Ele tem que fazer isso! Esqueça esses sujeitos! Está tudo bem ler. Leia para sua diversão. Ouça para 
sua diversão. E então, fique de pé e diga: “Bem, não é legal? Para eles é, mas isso não é para mim. Estou 
selado pelo Espírito Santo”. [“Amém”] 
 

95 Eu estou perto de gritar agora e, se eu soltar um grito, me perdoe, [Risos] porque, irmão e irmã, há 
algo além disso que você e eu não sabemos nada a respeito, [“Amém”] e não podemos saber até 
chegarmos. Enquanto isso, somos como os apóstolos: “Quando Ele está voltando?” Ore para que Ele 
volte. Não seja como os apóstolos, e diga: “Bem, bem. Sabe, nós pensamos que Ele fosse aquele, e nós 
pensamos que Ele fosse aquele, e que se parecia como aquele...” Irmão, é assim. É assim. [“Amém”] 
 

96 Esta pode ser a última vez que eu venha até você. Eu espero em Deus que seja, porque eu estou 
cansado de ficar por aqui. Eu sei que as pessoas oram por mim: “Senhor, continue com o irmão Vayle”. 
Por que você não ora por você mesmo? [Risos] Eu não preciso de suas orações para dizer: “Fique por 
aqui”. Isso é o que Deus tem em Sua mente; na sua mente ou na minha mente. Eu estou aqui porque estou 
aqui. Mas estou aprendendo; e, se me demorar tanto tempo para aprender o que acabei de aprender no 
último momento, você não precisa se preocupar. Estarei aqui por mais cento e vinte anos. [Risos] Não 
estou brincando com você; eu estou apenas aprendendo. Noventa e cinco anos, 28 de setembro, estou 
apenas tentando aprender. Tentando manter a minha língua entre os meus dentes, tentando manter os 
meus ouvidos nos canais certos, como o hino... tantos hinos na Bíblia. Tentando não saltar em 
conclusões. Tentando chegar para onde devemos começar: pronto para ouvir, tardio para falar. [“Amém”] 
 

97 Como a Palavra diz: “Lembre-se, mantenha suas poucas palavras, porque você está na terra e Deus 
está no céu”.12 E não recebemos nada simplesmente recitando. Se for esse o caso, compre uma roda de 
oração, atire isso ao vento. E irmão e irmã, estamos muito além disso, um milhão de milhas. Mas eu 
espero em Deus que não sejamos apenas crianças pequenas, brincando na feira-livre. Eu espero que 
estejamos muito além disso. Não comece a cantar: “Há uma terra além do rio”; tem que haver uma 
ressurreição. É o meu entendimento. 
 

98 E ouça, eu estou dizendo isso do meu coração, porque eu me abri diante de Deus. Eu disse: 
“Senhor, Tu sabes que eu não posso pregar nada de verdade sem a Escritura, porque eu não posso ajudar a 
mim mesmo”. Olhe, você não está olhando para um mestre, isso e aquilo. Só estou lhe dizendo que eu não 
posso ajudar a mim mesmo. Mas Ele me deu a resposta: “provas infalíveis”. Temos uma prova infalível 
no momento em que haverá uma ressurreição. [“Amém”] E teremos provas infalíveis lá de que há uma 
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ressurreição. Quanto tempo vai levar? Eu não sei! Honestamente, eu não sei. Eu não digo que não me 
importo, porque eu me importo. 
 

99 Oh, eu simplesmente amo estar tão saturado com a Sua Presença, com o Seu conhecimento, com o 
Seu amor [“Amém”] e a Sua bondade. Eu sei que somos... Não posso evitar isso, e você não pode evitar 
isso. Esta é a bondade fraterna, como Banks Wood dizia: “Anzóis nos cotovelos”. O irmão Branham 
disse: “Não é amor fraterno, é bondade fraternal”, esta última Era da Igreja, antes que o Amor, o Amor 
transcendente do Senhor Jesus Cristo, mas está bem aí, esperando um pouco de maturidade. 

 

100 Agora, eu não posso continuar para sempre; mas lembre-se disso, o irmão Branham disse: 
“Quando o aperto vier, a Noiva se reunirá”. Agora, olhe; não espere por esse tempo. Não espere que a 
igreja em Cincinnati venha aqui, ou de nós irmos para lá; ou aquela na 42, nós irmos até lá, eles chegam 
aqui ou nós vamos para outro lugar. Olhe, isso estará aqui mesmo. Quão bem você está se dando com os 
seus irmãos e irmãs? 
 

101 Agora, é melhor pensar sobre isso antes de tomar a comunhão. Agora olhe; você deve tomar a 
comunhão. Você deve entender isso. Você deve entender isso. Então, abra o seu coração esta noite para o 
perdão e amor real, e não importa o que alguém faça, apenas deixe isso passar. Eu aprendi isso nos 
últimos anos. Veja, eu não posso fazer mais nada. Eu estou preso. Se você viesse à minha casa 
e me fizesse uma sujeira, o que eu vou fazer quanto a isso? Se você viesse e tirasse tudo o que eu tenho, o 
que eu vou fazer quanto a isso? Se você tirasse a minha vida, o que eu vou fazer quanto a isso? Não 
espere até você ter noventa anos. Não espere mais um dia. Deixe o seu coração aberto, a sua mente 
aberta. O que acontecer com você, está tudo bem. Lembre-se de uma coisa: eles não podem tirar a tua 
redenção. Eles não podem tirar isso. Então, eles podem tirar sua vida. “Não temas aquele que destrói o 
corpo, mas tema Aquele que pode pegar e destruir o corpo e a alma no inferno”.13 
 

102 Eu continuo com o irmão Branham em minha mente. Veja, eu não andei com Jesus nesta terra. Eu 
andei com o Seu Elias. E eu o vi, e seja o que for que viesse, era isso. Ele passou por ele. Ele não 
incomodou. Ele apenas deixou isso vir, e assim foi. E ele foi vitorioso. Então, é assim que você e eu 
queremos ser. Vamos orar. 
 

103 Pai celestial, Tu sabes que estamos aqui esta noite, e é seriamente grave, quer queiramos contar da 
mesma maneira ou não. E não é apenas uma questão de palavras, embora as palavras tenham sido 
ditas. Eu dei o que estava no meu coração para dar, sobre este último dia e Tu sabes, Senhor, que eu não 
sou um hipócrita, tentando dizer às pessoas algo que eu não conheço, mas sabemos que há algo lá. Eu 
ouvi pessoalmente o que o irmão Branham disse, quando ele falou: “A Noiva não tem tido um verdadeiro 
avivamento”. Então, no meu pensamento, ela terá um. E ele disse que a Noiva se reuniria, seria 
conduzida. Eu sei disso. Eu oro para que nos juntemos em amor e compreensão e façamos tudo certo; e 
não anular isso, e não esperar por algo amanhã que não esteja lá, mas que sejamos sinceros e justos, e 
conheçamos em nossos corações assim como Jesus teve um ministério de ressurreição. Isso está aí na 
Palavra, tanto quanto eu sei que Tu revelaste ao meu coração e à minha mente que o irmão Branham 
estará aqui em um ministério de ressurreição. Eu sei que as pessoas chamam de “ministério do retorno”, e 
eu sei, Senhor, que eles chamam de “novo ministério”, mas eu sei na Bíblia que é “o ministério da 
ressurreição”. 
 

104 E assim, nós olhamos para isso, e nós deixamos isso aí para a Sua honra e glória, e eu rogo, Pai, 
que se eu disser qualquer coisa em um espírito errado, ou dissesse algo errado em si mesmo, que Tu trarás 
isso à minha mente ou à mente das pessoas, e será corrigido, porque isso, tanto quanto eu sei, poderia ser, 
e se destina, até onde eu sei, a ser a última vez que eu entrarei no púlpito. Eu não digo isso, Senhor, que 
Tu tens dado uma revelação, mas eu creio que fiz o que Tu querias que eu fizesse, e coloquei tudo em 
Tuas mãos e para o Teu louvor ou Tua consideração. E, se isso estiver certo, será selado; se houver algo 
errado, isso tomará o caminho para baixo e voltará aos seus elementos. 
 

105 E assim, nos encomendamos a Ti, e cremos na outra parte deste serviço, onde as pessoas 
mantenham os seus corações corretos diante de Ti, antes que elas venham e se reúnam e lavem os pés, 
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como evidência de humildade e servilismo, exatamente por amor e unicidade. Em nome de 
Jesus Cristo nosso Senhor, nós oramos. Amém. 

 
Tradução: Diógenes Dornelles 
 

 

“Eu creio definitivamente que uma comissão foi dada a mim por Deus e reiterada pelo 
profeta, de que era para eu esmiuçar o que ele disse e trazer isto para o povo. Para explicar 
ele e a sua mensagem e o seu ministério para as pessoas. Tenho feito isso por toda a minha 

vida. Essa é a única coisa que eu sabia como fazer”. 
Lee Vayle  
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