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O Arrebatamento – Parte 15 
 

Como, em Que Condições, e Para Quem; Elias Primeiro, Depois o Reino 
 

31 de dezembro de 1983 
 

Irmão Lee Vayle 
 

1 Vamos orar. Pai celestial, estamos novamente muito, muito gratos e apreciamos o fato de que Tu 

nos permitiu reunirmos, e ainda mais Senhor, sabendo que Tu estás aqui e que Tu estás próximo daqueles 

que Te invocam, especialmente aqueles em Espírito e em Verdade, e cremos, Senhor, no que tem sido 

revelado a nós pelo Teu Espírito, através do Espírito que habita em nós tornando isto um Espírito, que é a 

revelação de Ti mesmo, da Tua Presença, e somos gratos, portanto, por termos uma comunhão especial 

Contigo esta noite com base nesse entendimento aproximado. Nós cremos nisto. 
 

2 Cremos Senhor que Tu estás aqui, como nos foi ensinado por um profeta abundantemente 

vindicado. Aceitamos toda esta Mensagem. Nós não entendemos tudo, mas A aceitamos. E estamos aqui 

esta noite, Senhor, com fé em Ti de que Tu simplesmente continua aumentando o conhecimento de Ti 

mesmo em nossas vidas e da revelação, especialmente da compreensão da Presença Daquele que veio, e 

de como Ele veio, e de tudo que envolve a isto e no que estamos envolvidos. Todas estas coisas, Senhor, 

nós apreciamos. Nós Te agradecemos por nos ajudar. Encomendamos a nós mesmos a Ti para esta hora 

da noite. Em Nome de Jesus eu oro. Amém. Podem se assentar. (...) 
 

3 Agora, esta noite vamos voltar a estudar a doutrina da captura da Noiva, que é, naturalmente, o 

Arrebatamento. E essa vai ser a mensagem de número quinze, pelo menos, sobre este assunto. E nós 

tentaremos recapitular esta noite o que eu sinto que devemos recapitular, e depois nós esperançosamente 

voltaremos à página 22, onde paramos no dia 20 de novembro.
1
 Isso é o que eu gostaria de fazer, mas eu 

não vou fazer isso. Apenas fazer um resumo com mais alguns pensamentos apresentados nessa área em 

especial. 
 

4 Agora, para começar o nosso resumo, vamos para a página 6 de “O Arrebatamento”, e onde lemos 

o que o irmão Branham leu, que é o Salmo 27:1-5. 

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; 

de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, 

para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu 

coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao 

Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar 

a formosura do Senhor, e inquirir no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu 

pavilhão; no oculto do Seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha.  
 

5 Agora, isso foi o que o irmão Branham usou como fundamento, que é idêntico ao que Paulo usou 

em 1 Tessalonicenses 5, onde ele está continuando o seu tratado sobre o tempo da ressurreição daqueles 

que dormiram, em conjunto com aqueles que ainda estão vivos e que juntos são transformados e 

arrebatados nos ares. E então ele diz exatamente acerca disso: 

Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva; porque vós 

mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; (Agora, isso significa 

problemas.) Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, (Agora ele está falando acerca desse ladrão 

de noite) então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de 

modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda 

como um ladrão; porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; (...) nós não somos da noite nem das 

trevas. 
 

6 Agora observe que a diferença entre os dois é que, um está na luz e o outro não está na luz, e isso 

vai fazer a diferença. Evidentemente que a tua compreensão e o teu conhecimento naquele dia e hora irão 

fazer a diferença; se você entrar em problemas, ou se você sair de problemas.  
 

                                                 
1
 Nessa data mencionada foi pregado “O Arrebatamento Nº 11” – N.T. 
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7 Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, 

dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos 

sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação; porque 

Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que 

morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. 
 

8 Agora observe aqui que ele menciona essa salvação que você adquire por estar na luz, e o seu 

arrebatamento não tem nada a ver com a sua salvação no reino da justificação, santificação, e até mesmo 

do renascimento, mas isso tem a ver com o fim dos tempos. É uma parte significativa da salvação que é 

contínua, até que você seja realmente levado na morte e entre em uma ressurreição, ou você está neste 

ponto em particular. 
 

9 Então você pode ver no fundamento do irmão Branham aqui, que a Noiva não irá passar pela 

Grande Tribulação. Isso é o que ele está dizendo. Mas você irá notar aqui a Escritura que permite você 

saber – como o profeta permitiu – que há um aperto se aproximando, e os inimigos, evidentemente, não 

são necessariamente inimigos pessoais. 
 

10 Vamos ser francos, não há nenhum de vocês aqui, mas isso é muito bem aceito, exceto para o que 

você crê. Jesus foi bem aceito, exceto pelo o que Ele acreditava. E não me diga que Paulo não teria sido 

aceito. Ele era uma pessoa brilhante. Ele tinha capacidades maravilhosas relacionadas ao seu próprio ser 

pessoal. O que eles não suportavam era no que ele acreditava. E assim, portanto, eles deixam você por 

causa do que você crê. Agora, se você está desconfortável, eu diria: “Seria melhor você mudar a sua 

religião”, porque você mudará de qualquer maneira. [Risos] Porque ou você terá que ser um filho da luz e 

sair daqui, ou se você não for um filho da luz você ficará aqui. Agora, isso é evidente a partir da Escritura. 

Tudo bem. 
 

11 Agora vamos ler na página 6, e nós tomaremos o parágrafo 30. 

Agora, hoje, falando sobre este tema, e agora alguns de vocês podem discordar, das - das 

avenidas que eu tomo. Porém quantos aqui crêem que a Bíblia ensina que haverá um Arrebatamento da 

Igreja? Sim, senhor. Isso mesmo, exatamente, um Arrebatamento da Igreja. Quer seja você metodista, 

batista, presbiteriano, ou o que for, pentecostal, haverá um Arrebatamento. 
 

12 Agora, o irmão Branham faz aqui uma declaração para nunca ser esquecida. E ele disse: “As 

minhas avenidas que eu tomo sobre este assunto serão diferentes das suas”. Agora vamos considerar. Se 

eu tomar uma avenida na qual eu me assegure do Arrebatamento, que avenida foi tomada por todos os 

que são fundamentalistas? Bem, é muito simples, você é o que eles chamam de nascer de novo, e se você 

é um batista você nasce de novo quando você crê, e se você é um pentecostal você nasce de novo quando 

você é cheio do Espírito Santo, e você diz: “Isso é o que irá fazer isso”. Agora, evidentemente que de 

acordo com William Branham, não é isso que irá fazê-lo, [“Isso mesmo”] porque as avenidas que ele 

toma, significa que a sua abordagem e a compreensão do que essa doutrina envolve, será radicalmente 

diferente do que os outros crêem. 
 

13 Então quando ele faz essa declaração ele continua no parágrafo 31; ele os deixa saber – embora 

antes mesmo que ele lance sobre o assunto – de que ele não entra em sensacionalismo. E ele diz: 

E penso que, ao falar, (Agora ele irá entrar nessas avenidas) eu simplesmente não tento me pôr 

aqui de pé para dizer algo que ache que agradaria as pessoas. Eu nunca fui culpado disso. Eu quero me 

pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer, que eu pense que seria de ajuda para vocês, algo 

que iria favorecer sua experiência com Deus, se você é cristão; e se não é cristão, o deixe tão 

envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. E esse é o propósito porque sempre tenho 

tentado alinhar os meus pensamentos como o Senhor me dirija. 

14 Agora, o irmão Branham dizia: “Eu não tenho pensamentos de delírio ou delirantes”. Ele disse: 

“Sou uma pessoa racional”. E ele não era dado ao sensacionalismo, mas este ensinamento que ele vai 

ensinar será categórica e definitivamente sensacional quando você pensa quão diferente será do que lhe 

foi ensinado. Agora, quanto a materialização de Apocalipse 10:7, William Branham afirma que o 

Arrebatamento difere do resto do ensinamento dos estudiosos ou da interpretação de outros estudiosos, 

como foi com “Casamento e Divórcio”, e que poderia causar problemas reais. 
 

15 No parágrafo 32 ele disse: 
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Somos advertidos de como a doutrina destes últimos dias será escarnecida... 

E ele também diz aqui, do qual eu estava até mesmo pensando mais do que neste ponto, quando 

ele diz que “Se Satanás se apossasse disso, ele causaria dano”. Agora ele está deixando você saber aqui 

que esta mensagem sobre o Arrebatamento causará problemas reais, e isso realmente deixará uma brecha 

para o diabo vir e causar estragos na igreja, por causa das pessoas, é claro, por não acreditarem nisso. 

16 Agora, ele prova que os problemas se levantarão, indo para 2 Pedro 3, lendo: 

Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas 

próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da Sua (Presença)? (Da Sua Vinda. Chame 

do que quiser) Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio 

da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela Palavra de Deus já desde a antiguidade 

existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas 

pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. 

Ele faz questão de nos dizer muito, muito seguramente de que esta Escritura em 2 Pedro, 

independentemente do que os estudiosos possam pensar, absolutamente lida com o Arrebatamento, 

embora, é claro, outros possam discordar. 

17 E ele diz isso no parágrafo 33: 

Agora nós vemos que, a razão por que este tema é tão enfocado, é porque o profeta aqui disse que 

nestes últimos dias estes zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito, a razão por 

que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isto, porque 

a Bíblia disse assim. 

18 E então ele vai para 2 Timóteo 3:1-9. Então é para onde nós vamos. 

Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. (Agora observe que esses 

tempos perigosos virão. Agora aqui diz:) Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 

presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, (Agora, esse vai ser 

um tempo perigoso. Em outras palavras, as pessoas estarão em grande perigo, e a Noiva estaria em perigo 

por causa de pessoas dessa ordem.) Sem afeto natural, irreconciliáveis... (Você se pergunta hoje: por que 

a palavra de um homem não vale nada? A palavra do homem não vale nada. Nem sequer é digna de uma 

boa falsificação... [Risos]) ...irreconciliáveis, caluniadores... (Falam mentiras sobre você. O que não 

significa nada. Chamam-se “cristãos”. Ora, nós poderíamos citar algumas pessoas assim.) incontinentes, 

(sem controle) cruéis (puxam uma arma para um sujeito. Você sabia que o irmão Branham teve uma arma 

apontada contra ele?) sem amor para com os bons, traidores, (vendem você até o rio) obstinados, 

orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando 

a eficácia dela. (Veja, eles estão afastados da Palavra. Eles estão nessa condição escurecida. Os filhos da 

luz não estão nesta condição.) Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas 

casas, e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, (eu acho que isso é as denominações, 

bem como o pessoal.) levadas de várias concupiscências; que aprendem sempre, e nunca podem chegar 

ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem 

à verdade... 
 

19 Agora, aqui diz a você no tempo do fim aqui que essas pessoas que são desta maneira; 

evidentemente sabem muito sobre os dons e sobre as coisas carismáticas que estão envolvidas nas coisas 

de Deus, porque não é que eles resistem aos milagres e aos sinais e maravilhas. Aqui diz a você ao que 

eles resistem: à Verdade. [“Isso mesmo”] Então eles acompanham tudo que é milagroso e todas as coisas 

que eles gostam de ver, mas eles são réprobos quanto à fé. Agora, eles têm mais fé do que você jamais 

acreditaria possível quando se trata dos milagres. Bem, eles chegam até ali e profetizam, e eles dirão a 

você quais são os seus sonhos, e eles podem fazer qualquer coisa, mas eles são “réprobos quanto à fé”. 
 

20 Não irão, porém, avante... 

Aqui diz a você que esta é a geração que irá morrer porque não haverá outra geração para vir 

depois dessa, não tanto para apanhar os pedaços, a fim de ficar envolvida mais profundamente. Deus irá 

cortá-la por causa do cálice dos amorreus que irá transbordar. 

21 ...não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles.  

Agora lembre-se, a fé de Janes e Jambres se manifestou quando o anjo da morte espreitava a 

terra. O primogênito do Egito morreu e a destruição veio no Mar Vermelho, o qual diz a você sobre a 
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Grande Tribulação que será a testemunha contra estes homens. Eles estarão bem aqui. E eles vão dizer: 

“Só um minuto, você teve todo este grande poder. Havia um sujeito lá adiante chamado William 

Branham, sim, o caipira de Kentucky que você disse que estava errado... que nunca cometeu um erro, e 

ele disse que isso ia acontecer. Agora, onde é que vocês estão?”. 

22 Bem, posso lhe dizer agora mesmo, os carros de Faraó estão descendo ao Mar Vermelho. Quero 

dizer a você que ninguém pode resistir ao meu Deus, a Coluna de Fogo. Diga o que você quiser, e eu 

desafio qualquer homem nesta Mensagem a provar que eu estou errado. Ele não pode fazer isto. Meu 

desafio é um blefe, porque Ele teria que ficar aqui e me dar um sinal, o sinal que eu digo: “Onde está a 

sua vindicação, filho?” E faça do meu jeito, porque eu vou lhe dizer uma coisa, o último sinal já foi dado. 

[“Isso mesmo”; “Amém”] Não há mais sinais. Agora cabe crer na Palavra de Deus como o profeta A 

ensinou. 
 

23 Agora, na última frase do parágrafo 33, o irmão Branham diz: 

Podemos olhar para uma imitação da Verdade? 

Agora, uma imitação é um hipócrita. Podemos olhar para os hipócritas que vêm com sua palavra 

hipócrita? Agora, você pode dizer: “Eu não sei. Eu de certo modo acho que essa é uma afirmação muito 

áspera para se fazer de que essas pessoas são hipócritas, porque veja, um hipócrita é um homem que usa 

uma máscara. Ele sabe melhor”. Essas pessoas sabem melhor. A Bíblia diz: “Eles ficam à espreita para 

enganar”. Eu agora espero que vocês que me ouviram por todos esses anos não sejam algumas dessas 

doces, doces pessoas. 

24 Você diz: “Oh, irmão Vayle, eu simplesmente não posso crer que um doce homem fique à espreita 

para me enganar”. Foi isso o que Eva disse da besta. [“Isso mesmo”] Ela não sabia o que ele estava 

fazendo, seduzindo sua mente. Ela estava mais que disposta a entrar em um ato que nos condenou a 

todos. E as pessoas ainda continuam sendo tão enganadas. Uma mulher que vê a um homem bajulando 

algo pelo qual ele possa atacá-la, ela irá gritar e correr. “Mas se ele vem com aqueles pequenos pés 

bonitos”, como o irmão Branham disse, “e bigodinho preto, [Risos] e ele é tão bonito e agradável, porque 

ele pode dançar tão bonito. Ela está muito feliz”. Sim. Você acha que esse sujeito não fica acordado à 

noite? Ouçam vocês mulheres, vocês são tão estúpidas que ainda não sabem que os jovens vão conversar 

entre si sobre vocês raparigas, e dizer sobre como eles irão até vocês? Se você não sabe disso você é 

burra, burra, burra, burra, e você pode muito bem saber agora, porque eles estavam fazendo isso lá no 

meu tempo, e eu estou agora com 69. 
 

25 Agora, vocês homens não sentem aqui e me digam que vocês são muito, muito virtuosos também, 

e que vocês não possuem suas fantasias e sua vulgaridade também, como eu tive as minhas. [“Risos”] E 

eu ainda sou e sempre tenho sido, seja homem ou mulher. É assim que você coloca isso. Sim, seja homem 

ou mulher. Minha esposa tem sido da mesma maneira. Não estamos nos gabando acerca disso; é apenas 

um fato. Isso não nos levará para o Céu acima de qualquer outra pessoa, tampouco. Se eu tivesse mil 

mulheres, ela tivesse dez mil homens, o que é impossível; isso não nos colocará para fora ou nos colocará 

para dentro. Estou dando a você algo na Escritura aqui que lhe diz do que se trata. 
 

26 Ora, estes sujeitos são hipócritas. Eles sabem o que estão fazendo, e eles estão aí fora para destruir 

qualquer esperança que alguém tivesse no Arrebatamento, tirando-os daqui, e é no princípio da luz. “O 

Senhor é a minha luz”; Ele é o meu instrutor e a minha instrução, pois a Mensagem e o mensageiro são 

um. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”, e Ele era. [João 14:6] Certamente que Ele era, pois o 

caminho, a verdade e a vida significa uma coisa, e significa a coisa toda em ação. Agora, é para isso que o 

irmão Branham está chamando nossa atenção. 
 

27 Então vamos entender isso, que quando você olha para uma imitação da verdade, não é que a 

doutrina do Arrebatamento será repudiada no sentido de que haverá uma rejeição da “captura”. A rejeição 

será em como e em que condições e para quem ela é feita. Agora, isso é o que será, porque veja que as 

linhas estão traçadas: a luz contra as trevas, a verdade contra o erro. Então não é a “captura” que é 

repudiada; é o que é ensinado sobre ela, aquilo que ele chama de “avenidas” ou o que ele ensina acerca 

disso será levado ao escárnio e repudiado pelo povo. Eles dizem: “Não, isso não tem nada a ver com 

isso”. Está vendo? 
 

28 Agora, no parágrafo 35 ele diz: 
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Este Arrebatamento que acontecerá, e tudo que Deus tem na linha da Sua Palavra, há sempre 

algo a sair para desnortear Isso se puderem. É o propósito de Satanás fazer isso. 

Agora lembre-se, lá no jardim do Éden Eva creu: “Você certamente não morrerá”. Vê? Agora, o 

que acontece com esta Palavra sobre um Arrebatamento? Bem, vamos para 2 Pedro, onde o 

irmão Branham estava falando sobre isso, e ele diz aqui nos versículos 4-7 sobre essas pessoas que andam 

em suas próprias concupiscências, imitando a verdade: eles são hipócritas. Eles sabem que eles não são 

vindicados como o profeta foi, mas eles falarão de qualquer maneira, assim como um grupo de 

adventistas do sétimo dia. A verdade não está com eles mais do que Deus sabe o que, mas eles com 

certeza dizem a você que está. Eles nunca tiveram a mínima prova; seu profeta é uma fêmea, o que mostra 

que eles não tiveram nenhuma parte ou porção com Deus em tempo algum. Eles são seitas. E onde Deus 

não for reconhecê-los, o diabo reconhecerá. 

29 Agora, aqui diz sobre eles, essas pessoas que andam em suas próprias concupiscências, estes 

imitadores da verdade. 2 Pedro 3:4-7, 14-18. 

E dizendo: Onde está a promessa da Sua (Presença)? Porque desde que os pais dormiram, todas 

as coisas permanecem como desde o princípio da criação. (Agora observe; podemos não entender tudo o 

que isso implica. Sabemos o suficiente do que o profeta disse sobre isso para compreender, mas eu quero 

que você saiba algo. Aqui diz bem aqui...) Eles voluntariamente ignoram isto... (Algo chegou ao seu 

conhecimento que é tão comprovado, de que esta doutrina do Arrebatamento é tão correta, que eles 

absolutamente viram as costas para isso, e eles pouco se importam. Agora eu vou ler um pouco mais.) 

...que pela Palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e 

no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do 

dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma Palavra se reservam como tesouro, e se 

guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. 
 

30 Agora vamos ler algo do mesmo capítulo, nos versículos 14 a 18: 

Por isso, amados, aguardando estas coisas, (Você aguarda pelo Arrebatamento; você aguarda por 

uma terra renovada) procurai que Dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por 

salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, 

segundo a sabedoria que lhe foi dada; falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há 

pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem... 

Agora ouça. Isto é sobre o Arrebatamento, e Pedro diz: “Nosso amado Paulo também ensina sobre 

o Arrebatamento”. Mas ele disse: “Os homens não entendem o que ele está dizendo, e torcem para sua 

própria destruição, e a destruição de toda a gente, a Palavra da verdade que Paulo pregou, porque eles não 

conseguiram entender”. 

31 Agora diga-me se somos mais espertos do que aquele grupo lá detrás. Aqui está um apóstolo que 

sabe o que o outro apóstolo está dizendo, e ele diz: “Paulo ensina sobre este assunto, e ele está ensinando 

direito, mas eles não sabem do que ele está falando, e porque eles não sabem do que ele está falando, 

eles estão destruindo a si mesmos”. Não me diga que isso é diferente nesta hora do que foi lá no 

passado! E as pessoas dizem: “Bem, realmente não importa se você sabe ou não”. Bem, por que ele disse 

isso? Por que ele fala sobre a luz? O profeta subiu ao paraíso em sua visão, e eles disseram: “Bem, você 

não pode vê-Lo. Ele virá até você e te julgará por aquilo que você ensinou”. E ele disse: “Eu ensinei o que 

Paulo ensinou”. E eles disseram: “Estamos descansando nisso”. 
 

32 Agora ele diz: 

...E igualmente as outras Escrituras, para sua própria perdição. (Do que Pedro falou. Ele está 

dizendo...) ...há pontos difíceis de entender, que os indoutos (sem luz) e inconstantes torcem... 

 Porque eles não têm luz eles seguem por este caminho, dessa maneira. Na hora do Arrebatamento, 

é melhor você saber apenas onde você está e por que você está, ou descubra esta noite. Muitas pessoas 

ainda estão em cima do muro. Oh, elas pensam no minuto seguinte que elas podem simplesmente cair e 

cair. Bem, se Ele está deste lado, caia deste lado. Tenho notícias para você: você está preso em sua cerca, 

e o diabo virá no fim dos tempos e irá bater em você com um porrete. Mas se você acha que Deus está 

jogando algum jogo, você está errado. Quer jogar jogos? Vá e compre um jogo de loto ou Monopoly ou 

algo assim, e tenha uma bola ou um par de patins e vá patinar. Do que você gostar! Quando se trata disso, 

isto é sério. 
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33 Agora, o irmão Branham disse: “Eu não sou um pregador sensacional”, mas ele está deixando 

você saber que o que ele iria dizer a você era o “ASSIM DIZ O SENHOR”, nesta Palavra do Deus Todo-

Poderoso, e ele permitia você saber o que as pessoas por si só tiravam do apóstolo Paulo e perverteram 

para a sua própria destruição. Isso significa que eles tiravam isso do contexto e colocavam em uma 

interpretação que era falsa. Agora, nós lemos esta noite aqui, e eu vou contar a você, desde que eu possa 

ler isto da maneira como está escrito. Estou feliz de que houve um profeta, ou alguém em que eu posso 

confiar. Eles dizem: “Bem, veja irmão Vayle, eu tenho o Espírito Santo, e eu possa fazer isso”. Então um 

milhão e quinhentas mil pessoas provarão que têm o Espírito Santo, um milhão de vezes mais do que 

você e eu temos. Eles não têm a verdade, porque eles estão discutindo de um lado para o outro. 
 

34 Agora ele continua a dizer. “Eles torcem para a sua própria destruição...” 

...e igualmente as outras Escrituras, para sua própria perdição. 

Tais como: “Bem, veja irmão Vayle, o livro das Eras da Igreja está totalmente errado sobre a 

soberania de Deus”. Eu direi a qualquer um neste edifício ou em qualquer lugar do mundo: você que diz 

que crê no profeta e desafia aquele livro das Eras da Igreja, eu direi: você está absolutamente errado, 

porque eu vou desafiá-lo agora de que esse livro está cem por cento correto, [“Amém”] porque eu passei 

por cada palavra com William Branham, sobre o que foi dito lá dentro. 

35 Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens 

abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; antes crescei na graça e no 

conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 

E no tempo do fim, aquilo que é perfeito virá. Então eles tentam dizer a você: “Bem, veja, temos a 

revelação. Temos a revelação original”. Besteira! Três deuses; alguma revelação original disso. [Risos] 

Eu gostaria de saber de onde tiraram isso do... direto do paganismo. Tudo bem. 
  

36 Agora vamos voltar e com muito cuidado vamos ler e compreender completamente dois versículos 

que são muito escorregadios, ou totalmente ignorados. Queremos ler em 2 Pedro novamente. Vamos olhar 

para um par de versículos que são tão fáceis de se ignorar ou que se escorregam porque eles realmente 

não significam nada. Ou será que significam? Nenhuma Palavra de Deus é sem significado algum. 
 

37 2 Pedro 3:1-3 

Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o 

vosso ânimo sincero; para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos 

profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. (Tudo bem, agora aí está então 

o versículo 3) Sabendo primeiro isto, (Agora ele disse: “Isto deveria colocar um pouco de medo em você. 

E isso deveria insinuar você a isto, razão pela qual eu estou colocando os dois primeiros versículos aí, 

como eu os estou colocando.) que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas 

próprias concupiscências, (Ouça. Vamos ler isso de novo) Amados, escrevo-vos agora esta segunda 

carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 
 

38 Vê? Agora, o versículo 1 diz que essa epístola de número 2 é uma repetição da epístola de número 

1, com uma severa advertência que a acompanha. Assim, o capítulo 3 adverte dos juízos que 

acompanham a qualquer desconsideração dos capítulos 1 e 2. E lembre-se, 2 Pedro tem que ser uma 

repetição de 1 Pedro. E este assunto é tão importante que ele disse: “Vou fazer vocês se lembrarem. Vou 

trazer isso às suas mentes. Vou tratar disso com vocês, e desta vez vou lhes mostrar os grandes perigos 

que estão envolvidos nisto”. Então o capítulo 3 adverte dos juízos que acompanham a qualquer 

desconsideração dos capítulos 1 e 2. Tudo bem. 
 

39 Vamos observar 2 Pedro 3:1 

Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas (Agora ele está falando acerca das duas 

epístolas) as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 

Agora, vamos para 2 Pedro 1:12-13. 

Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e 

estejais confirmados na presente verdade. (A verdade que está sob consideração, que está presentemente 

diante de nós) E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. 
 

40 Agora ele está dizendo a você categoricamente que a número 2 é uma repetição da número 1, 

assim que, portanto, ambos os livros, de acordo com o irmão Branham, tomando o capítulo 3, tem que ser 

absolutamente uma parte do Arrebatamento. Então é para isso que você está olhando. Então é melhor 
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entendermos isso. Agora então devemos entender que 2 Pedro é uma continuação e a elaboração de 1 

Pedro. Então esta noite olhamos para uma recapitulação, para entrarmos em um resumo de 2 Pedro 1 e 2. 

41 Vamos ler 2 Pedro 1:1-12 para começar, porque aqui é para onde nós iremos buscar nossas 

chaves. 

Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente 

preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo 

conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor; (Agora observe que é o conhecimento de Deus e do 

Senhor Jesus Cristo.) Visto como o Seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, 

pelo conhecimento Daquele que nos chamou pela Sua glória e virtude; (Não “à glória”, mas “pela Sua 

glória e virtude”.) Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas 

fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no 

mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude 

a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade e 

ao carinho fraternal (amor). Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão 

ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. (Observe a contínua ênfase no 

conhecimento) Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, (Ele está perto de 

ser avistado.) havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai 

fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 

Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo. (Agora, é para isso que você está indo. É disso que se trata; é sobre o reino do nosso Senhor 

e Salvador Jesus Cristo. Agora, no versículo 12...) Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca 

destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. 
 

42 Agora ele disse: “Há duas coisas aí que têm de ser consideradas”. É para isso que nós estamos 

olhando. Duas coisas que você irá notar no versículo 12. 

Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e 

estejais confirmados na presente verdade. (Agora o versículo 4) Pelas quais Ele nos tem dado 

grandíssimas e preciosas promessas, (vocês se tornam) participantes da divina (graça, e assim por diante. 

E depois no versículo 11) porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de 

nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

Então nós temos grandes e preciosas promessas que são dadas a nós, onde entraremos na perfeição 

da natureza divina e entraremos em um Reino que foi preparado para o nosso Senhor e Salvador Jesus 

Cristo. 
 

43 Agora, com isso vamos ler os versículos 13-16. E lembre-se, os versículos 13-16 são o versículo 

11. 

Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo. (Agora prosseguindo na leitura) E tenho por justo, enquanto estiver neste 

tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu 

tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em 

toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos 

saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas; mas 

nós mesmos vimos a Sua majestade. (Agora, é disso tudo que se trata o versículo 11. Agora ele diz aí:) 

Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor... Jesus Cristo. 

Agora, a ênfase que estou procurando aqui é o reino do Senhor Jesus Cristo, do qual este homem 

Pedro está falando, e ele está lhe dizendo sobre como você estará lá dentro com uma ampla entrada. Tudo 

bem. Agora, o que é o reino? Ele disse no versículo 16:  

Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda (ou a Presença) de nosso Senhor Jesus Cristo, 

seguindo fábulas artificialmente compostas; mas nós mesmos vimos a Sua majestade.  
 

44 Tudo bem. Vamos voltar para Mateus 16:28... Tudo bem. 

Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam 

vir o Filho do homem no Seu reino. 

Isso é o Senhor Jesus Cristo. Agora, é disso que Pedro está falando. Agora ele disse: “É disso tudo 

que estas epístolas tratam, de que você chegará lá; que você fará isso”. Agora ele diz a você, ele diz: “O 
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que eu estou dizendo a você é sobre o reino”, disse ele, “absolutamente que não é uma fábula. Eu estive lá 

com Ele no monte quando estas coisas... as quais eu lhes disse, transcorreram”. 
 

45 Agora vamos continuar lendo 2 Pe 1:17. 

Porquanto Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória Lhe foi dirigida a 

seguinte voz: Este é o Meu Filho amado, em Quem Me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do 

céu, estando nós com Ele no monte santo. 

Muito bem e bom. Vamos voltar e descobrir mais sobre isso. 
 

46 Temos que voltar a Mateus 17:1-13 agora. 

Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em 

particular a um alto monte, (Ele os levou até o topo da montanha) E transfigurou-Se diante deles; e (os 

Seus olhos resplandeceram) como o sol, e as Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes 

apareceram Moisés e Elias, falando com Ele. (Agora, isso é o que ele viu. Foi assim que aconteceu. Isso 

é o reino que está chegando; o reino dos vivos glorificados da primeira ressurreição) E Pedro, tomando a 

palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para 

Ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os 

cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o Meu amado Filho, em Quem Me comprazo; escutai-

O.  

Agora observe, eles ouviram no momento dessa visão a voz que disse: “Ouça o Meu Filho. Ouça o 

Meu Filho em Quem tenho o prazer, Me comprazo”. “Ora”, Pedro disse, “nós ouvimos a voz com a 

excelente glória”. Agora, você percebe que essa voz foi ouvida naquele momento em particular, naquela 

visão particular que ele teve. 
 

47 Mas vamos continuar a leitura: 

E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, 

aproximando-Se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, 

ninguém viram senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A 

ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os Seus 

discípulos O interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha 

primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as 

coisas; mas digo-vos que Elias já veio, (e vocês não o conheceram), mas fizeram-lhe tudo o que 

quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do homem... Então entenderam os discípulos que 

lhes falara de João o Batista. 
 

48 Agora, estamos conscientes de que o assunto de 2 Pedro é a glorificação e a aparição do reino. É 

nisso que estamos entrando. Então Pedro ilustra partindo de uma experiência pessoal de uma visão do 

futuro, a mesma coisa que é a verdade presente. E a verdade presente em consideração era do reino que 

estava vindo dos santos ressuscitados, assim como Jesus Cristo, nosso Senhor, que seriam seres do Antigo 

Testamento e do Novo Testamento, e naquele tempo, é claro, poderia ser somente do Antigo Testamento, 

porque o Novo Testamento não tinha vindo à existência. Tudo bem. Lá estavam eles, e eles estavam com 

Ele. 
 

49 Agora Pedro diz: “A visão não trouxe ao reino”. Não o trouxe. “A visão não firmou o reino”. 

Agora vamos ler mais aí em Pedro, o que ele diz. Agora, 2 Pedro 1:19-21 

E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz 

que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 

Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a 

profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram 

inspirados pelo Espírito Santo. 

Agora, a visão não firmou o reino porque o reino ainda não havia entrado, nem tem entrado ainda. 

Ele não está aqui neste momento no sentido de que todos os mortos estão fora do chão e nós glorificados 

e assumindo o controle sobre a terra. Mas Pedro está nos dizendo aqui algo que tornará isso firme. 
 

50 Agora, você pode ter um monte de visões, você pode ter um monte de profecias, você pode ter um 

monte de coisas, mas aqui diz a respeito disto: 

E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz 

que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações.  
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Ele está lhe dizendo algo. Que nesse tempo haverá uma condição que, evidentemente, é a 

escuridão total, a menos que algum tipo de luz venha a fim de ajudar as pessoas. Agora, isso é o que 

estamos vendo aqui. 

51 O que vier para tornar firme será rejeitado. Agora, isso é o que ele diz aqui, porque ele está 

falando de luz. Ele está falando dos escarnecedores. Ele está falando dos que resistem, e o profeta resume 

isso. Ele leva isso até a uma forma de cápsula, e ele disse: “Como nos dias de Janes e Jambres, os homens 

não aceitarão a verdade”. Agora, aqui está algo para o qual nós estamos olhando. Seja qual for esta luz 

que está aqui, ela será escarnecida, porque você tem que estar em uma Ressurreição e estar em um 

Arrebatamento, ou você não pode ter isso. [“Amém”] 
 

52 Agora, ele disse: “O que está sob escrutínio eu estou dizendo a vocês, e eu estou sacudindo suas 

mentes até que vocês entendam isso, para que vocês não percam isso”. Ele disse: “Isso está firme para 

vocês. Está mais firme do que a visão que eu tive, porque...” ele disse, “o que eu tinha não cumpriu isso, 

mas o que vem cumprirá”. [“Amém”] Agora veja, é para isso que você está olhando. “A palavra de 

profecia firmada”. 
 

53 Agora lembre-se, Jesus Cristo mesmo disse: “Vocês anularam a Minha Palavra por causa de suas 

tradições”. Então seja o que for que é firmado neste momento será a verdade não adulterada, no entanto 

isso fica aqui, e eles não vão gostar. Eles vão personificar isso de acordo com as suas tradições, e tornar a 

fé disso sem nenhum efeito. Tudo bem. Agora a palavra de profecia está firme para nós. Agora, no 

entanto, ela é feita e seja o que for que seja feito, você fará bem em tomar cuidado, e você fará muito mal 

se não o fizer. Você não pode sentar em cima do muro. Você não pode colocar um remendo novo em 

roupa velha. Você tem que receber isso, ou você está contra isso. 
 

54 ...como a uma luz que alumia em lugar escuro... 

Em outras palavras, isso vai impedir de você tatear. Isto irá impedi-lo de se perguntar. Isto irá 

impedi-lo de bater suas gengivas em argumentos e tentando sentir o seu caminho e imaginar alguma 

coisa. Isto será, porque esta profecia está firme no tempo do fim. [“Amém”] Agora, isso é o que você tem 

que entender do que ele está dizendo aqui, porque é isso que ele está dizendo. “Agora”, ele disse, “quando 

isso acontecer, isso trará uma luz para um lugar escuro, o dia vai amanhecer; a estrela do dia vai surgir em 

seu coração”. Mas ele disse: “Você tem que saber isso, antes de você receber o que eu estou falando”. 

55 Agora, ele tem dois “isto” aí. O “isto” número um é a coisa certa. “Oh, aleluia, nós saberemos”. O 

“isto” número dois; é algo que traz sobre a coisa certa que é certo. Está certo. Isso é o que ele diz aqui. Há 

duas coisas que você tem que considerar. Agora ele disse: “Sabendo primeiramente isto. Esta é a grande 

coisa a saber, e se você conhece isso, você terá a outra. Não importa o quanto você quer a outra, isso está 

sob vigilância, isso está sob o olhar crítico, isso está sob o ensinamento de que Pedro está falando”. 
 

56 Ele disse: “Deixe isso claro. Você quer isso, mas você não terá isso, a menos que você entenda 

isso”. [“Glória a Deus”] Agora, isso é o que ele está dizendo, ou eu não sei o que estou falando. Você diz: 

“Você não sabe do que você está falando”. Que bom. Isso é assunto meu, e você tem o seu. [“Isso 

mesmo”] Eu não estou tentando construir uma multidão ou ganhar um concurso de popularidade. Agora, 

ele disse: “Sabendo primeiramente isto”, de modo que este é o segundo. Por que é o segundo? Porque o 

primeiro “isto”, que ele colocou em segundo lugar, é como o outro que fica aqui. 
 

57 Agora observe. 2 Pedro 1:20-21 

Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 

Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus 

falaram inspirados pelo Espírito Santo.  

Ouça, isso já está profetizado! Você não precisa de um profeta para voltar a profetizar. O que 

você precisa é de um profeta para dizer o que isso significa. É exatamente disso que se trata. [“Amém”] 

Agora, meu irmão e irmã, nenhum de nós é tão estúpido que não consiga entender do que estamos falando 

neste momento, porque nós teríamos que ser terrivelmente estúpidos para não voltar a Mateus 17. E aqui 

Pedro O vê em Sua glória numa visão, e ele diz: “Eu pensei que Elias tinha que vir antes que isso 

acontecesse”. E Ele disse: “Você está certo”. Ele disse: “Elias tem que vir. Ele tem que fazer alguma 

restauração”. [“Aleluia”] Certo! Agora eu quero lhe fazer uma pergunta então: qual profeta estará aqui 

dizendo a você tudo acerca disso a não ser o Elias? [“Amém”] Aí está sua resposta, simples como o 

abecedário. Você não precisa ser um estudante brilhante, um logicista brilhante. Qualquer um poderia 
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descobrir isso, porque se eu pude, qualquer um poderia. Porque veja, essas são coisas simples. “Elias deve 

vir primeiro”. Agora, o que Elias irá fazer? Ele vai trazer a luz. [“Isso mesmo”] E quando ele traz a luz, a 

multidão escura virá contra ele. [“Isso mesmo”; “Amém”] 
 

58 Deste modo haverá, quer queiramos ou não, uma furiosa controvérsia quanto ao que traz sobre o 

Arrebatamento. Agora, eu estou pregando isso há anos, e eu consegui bastante areia jogada atrás de mim 

para começar uma tempestade de areia no deserto do Saara, para tornar isso parecido com um pequeno 

chuveiro, [Risos] para dizer o mínimo. E eu digo aos meus irmãos: “Você crê que alguém estará no 

Arrebatamento se ele rejeita esta Mensagem?”. E eles dizem: “Não”. E eu digo: “Isso é o que eu estou 

pregando”. Mas eles não creem. [Risos. “Amém”] Mas eles não creem, porque eu vou lhe dizer uma 

coisa: não me interessa qual profeta entra em cena, se Deus não disser a esse profeta o que dizer, ou dizer 

para esse profeta o que isso significa quando Ele o diz, esse profeta não tem nada a dizer. [“Isso mesmo”] 
 

59 Agora você me diz que onde Deus está o tempo todo o profeta está. Aí está bem aqui. [“Amém”] 

Quer saber a verdade? Por favor, dê uma olhada nisso. Você diz: “Eu creio em William Branham”. Eu 

não acho que você crê em William Branham. Quantos realmente creem? Não levante as mãos; Deus 

conhece os vossos corações. Eu não preciso. Mas eu vou fazer um desafio a você esta noite: quantos de 

vocês realmente creem? “Oh, aquela pequena luz”. [“Aleluia”] Eu mostrei a você na última quarta-feira: o 

objeto, forma o mensageiro, como Deus Se comunica. [“Amém”] “Mas veja, Deus não está por aí”. Eu 

não sei do que eles estão falando. Ele diz a você bem aqui que “homens santos de Deus só podem falar 

quando o Espírito Santo Se move”. 
 

60 E aqueles homens... E, ouça; vamos deixar isso certo agora. Pedro está falando sobre Paulo, e o 

que Paulo prega, e as pessoas não estão entendendo. Isso era a Coluna de Fogo, exatamente como essa, 

[O ir. Vayle aponta para o quadro da Coluna de Fogo na parede – Ed.] que estava com o apóstolo Paulo e 

deu-lhe a Palavra, e é necessário a mesma Coluna de Fogo para revelar a Palavra, porque Pedro disse: 

“No tempo do fim...” e sequer Pedro sabia. Isso mesmo. E Paulo não tinha todas as respostas. Oh, as 

pessoas dizem: “Eu creio que Paulo tinha todas as respostas”. Ele não poderia ter tido todas elas, porque 

ele mesmo estava à espera de algumas respostas. Ele estava esperando pelo poder entrar que o 

ressuscitaria dos mortos, que está apenas chegando a este ponto. 
 

61 Então aqui nós encontramos a verdade categórica de que Elias tem que entrar em cena 

absolutamente ordenado por Deus para trazer a luz desta hora sobre o assunto do Arrebatamento, a fim de 

que nós estejamos nesse Reino, assim como Pedro viu isso em uma visão. 
 

62 Agora você irá notar que Pedro aqui diz: “...que isso, que tenhamos cuidado, é uma luz”. E 

lembre-se, o profeta disse o mesmo que Pedro diz. Vamos ler o capítulo 2 esta noite, antes de sairmos 

daqui. “Que os homens personificam a verdade”. Eles são mentirosos; eles são hipócritas. Eles chegam e 

dizem: “Nós temos a verdade”, e eles sabem que são mentirosos, porque eles não têm a verdade. Eles não 

podem provar nada. Mas o profeta poderia porque ele foi vindicado. 
 

63 Agora: 

...a uma luz que alumia em lugar escuro. (Agora, a expressão “lugar escuro” significa 

“sórdido”.
2
 Um lugar sórdido que está cheio de sujeira e de miséria. Agora, as luzes tem que brilhar ali 

dentro. Agora ele diz) ...até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 

Seja o que for que venha a tornar a profecia firme leva o povo a uma condição do coração. Ele 

“converte os corações dos filhos de volta aos pais”. Bem, não é assim que isso diz? Bem, vamos lá, 

vamos ler isso de novo. “A estrela da alva apareça em vossos corações”. Bem, como isso vai 

acontecer? Através disso. O que Elias deveria fazer? “Converter os corações dos filhos de volta aos 

pais”. Quais são os pais? Os profetas. Vocês são filhos de profetas. [“Amém”] Por quê? Porque esta é 

uma profecia, [“Aleluia”] e as pessoas não podem chegar a isso até que Elias venha. [“Isso mesmo”] O 

ministério de Elias é necessário para o Arrebatamento se alguém quer isso ou não. [“Amém”] Então Elias 

nos leva de volta à revelação efesiana.  

                                                 
2
 Do inglês “squalid’, que possui vários outros significados como “esquálido”; “sujo”, “fedorento”, “nojento”; 

“menosprezado”, “desprezado”, “ignorado” – N.T. 
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64 Agora, vocês gostam de colocar o seu dinheiro no banco para obter juros. Vamos nos divertir. Eu 

desafiarei qualquer um de vocês a ir a qualquer banco e colocar um depósito sem um número da 

Receita. Agora, vá em frente. Você não pode fazer isso. Nem pode você efetuar o Arrebatamento sem o 

Elias. “Elias deve vir primeiro!” Olha, eu espero que você esteja captando as coisas. 
 

65 Sabendo primeiramente isto... 

Ele, em primeiro lugar, diz a você sobre isso. A primeira coisa que ele diz a você é que o Reino 

está sob escrutínio; essa é a questão. Eu quero que você chegue lá com uma ampla entrada. Eu estou 

falando a você sobre as formalidades e as coisas que são necessárias para você, mas ao mesmo tempo 

levar a esse entendimento: não me interessa se você é a pessoa mais maravilhosa que Deus já teve nesta 

terra... você poderia estar diante Deus e dizer: “Deus, ouça, e Você olhe para mim, e Você sabe que eu 

sou a melhor pessoa fora Jesus Cristo...” e Ele diria: “Isto é exatamente correto; isso é exatamente certo”. 

Ele diria: “Tenho notícias para você: tenho que enviar Elias, [“Amém”] ou você nem sequer terá o 

Arrebatamento”. [“Amém”] “Oh, agora, por favor Senhor. Eu não poderia aceitar isso”. [Risos] 

Certamente que você não poderia, porque você não é nem a metade do homem que você pensava que 

fosse. [Risos. “Isso mesmo”] 

66 Bem, eu espero que você veja o ponto. Eles querem o Reino em primeiro lugar; isso é o que está 

sob escrutínio. A questão é chegar lá, chegar lá em abundância, mas você nem sequer considera isso. Por 

quê? Porque é um lugar sórdido. É tão miserável, infeliz, miserável, nu, cego. E se Elias não vem a 

profecia de Deus não pode ser firmada. As pessoas dizem: “Bem, irmão Vayle, olhe, Deus é...”. Oh cale-

se! O mesmo Deus disse que Elias deve vir! [O irmão Vayle bate no púlpito – Ed.] [“Amém”] 
 

67 Eu fico tão doente que eu poderia vomitar, e Deus fica mais doente do que eu. Hipócritas 

dissimulados. Falam sobre a Palavra de Deus e depois dizem: “Elias não virá ou já veio”. “Oh, sujeito 

legal...” E as pessoas dizem: “Bem, veja, irmão Vayle, eles têm que estar certos”. Eles têm que estar o 

quê? Diga-me o que eles têm que estar; diga-me o que. Imitadores. Não me importa o que você diga, 

Deus disse diferente. Fico cansado dessas pessoas “agradáveis”. Agora “pessoas legais” são 

diferentes. Quero dizer reais, pessoas agradáveis. Pessoas que amam, que têm compaixão. Vou lhe dizer 

uma coisa, pessoal. Vocês sabem o que está errado com este mundo? Eles têm Deus misturado com a 

política. Eles são um bando de democratas. (...) Agora você tem um monte de republicanos fazendo a 

mesma coisa, entrando no bolso de outra pessoa, dizendo a alguém o que fazer. Faça isso você mesmo. 

Irmão e irmã, deixe-me dizer-lhe uma coisa: nós não precisamos de favores; nós precisamos de Deus, 

[“Amém”] e nós precisamos de Deus exatamente como Deus vem. [“Amém”] Se é um pacote grande ou 

um pacote pequeno, ou se Ele vem com uma espada, nós precisamos derrubar. 
 

68 Agora nesta era, este é o tempo em que Ele vai vir: sórdida, miserável, suja, infestada de vermes, 

desprezível e miserável, cega, nua e nem sequer sabe. Em outras palavras, Ele vem quando a taça dos 

amorreus estiver sendo preenchida. Ele vem em um momento de juízo. Ele diz a você... Porque veja, você 

não entende? O juízo já foi designado; ele está em um lugar miserável. Há uma luz que brilha. A 

corrupção, a sujeira, como o irmão Branham diria, “vermes”. 

...Até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações.  

Agora, versículos 20-21, que eu já li, e mostrando a você onde isso está em Mateus 17.  

69 Para explicar isso, vamos voltar para 1 Tessalonicenses. Tudo bem. Eis o que Pedro viu, que Paulo 

está falando. [1 Tessalonicenses 4:13-16] 

Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos 

entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, 

assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. (Traz com Ele) Dizemo-vos, 

pois, isto, pela Palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a (Presença ou a..) vinda do 

Senhor, não (assumiremos alguma precedência ou preeminência com) os que dormem. Porque o mesmo 

Senhor descerá do céu com alarido... 
 

70 Agora, o que era o alarido sobre o Monte? Era uma palavra para um povo confuso. Eles disseram: 

“Oh, vamos construir três tendas. Aleluia. Uma para Moisés, outra para Elias, uma para Jesus, e bendizer 

a Deus, que nos colocará no Reino. Aleluia”. E Deus disse: “Esperem aí garotos;  tenho notícias para 

vocês. Eu quero falar sobre um assunto importante. Este é o Meu filho; a Ele ouvi. Depois vamos ouvir 

do Céu novamente”. Deus nos endireitando. [“Glória a Deus”] Isso é exatamente o que Ele está 
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dizendo. O Alarido será Deus nos endireitando. [“Amém”; “Aleluia”] Mas quem nos endireita? Elias nos 

endireita. Como você fará parte do Arrebatamento sem o Elias? Eu quero saber. Eu gostaria de saber, 

porque a Bíblia diz isso. “Oh”, você diz, “irmão Vayle, você está tirando a glória de Deus”. Que tolice; eu 

estou dando glória a Deus. 
 

71 Deus disse a um profeta para dormir com uma prostituta. “Faça dela sua esposa”. Como você 

gostaria de ter uma prostituta na casa como sua esposa? Essa era a Palavra de Deus. Isso está certo? Claro 

que está certo. Mais do que um profeta. Ele disse a um profeta, Ele disse: “Eu quero que você coma 

estrume humano com a sua comida”. “Bem”, ele disse, “Senhor, eu tentei viver limpo”. “Bem”, ele disse, 

“certo, consiga algum esterco de vaca”. Como você gosta disso? Você diz que conhece a Palavra de 

Deus? Bem, vamos lá, como é que você gosta? Eu não acho que as pessoas gostam da Palavra de Deus de 

modo nenhum; eles são apenas fraudes. Bem, Ele disse isso ou Ele não disse isso? “Bem”, você diz, 

“você só tira a coisa grosseira”. Que coisas você quer? Bem, precisamos que as manchas sejam removidas 

de nós. Foi necessário o profeta para nos talhar. Há algo de errado com as pessoas. Algo de errado 

conosco; é melhor observarmos nossos passos. 
 

72 ...com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. 

Esses três elementos são absolutamente necessários aí dentro. E lembre-se, a Bíblia diz: “Mais 

uma vez ouvimos do Céu”, e quando ouvimos aquele tempo em Hebreus 12, todo o resto é derrubado. O 

que isso significa? Tudo mais que nós pensamos e ouvimos Elias irá fazê-lo. Você tem o Alarido, você 

tem a Voz, você tem a Trombeta. E então aqui diz a você que você será arrebatado ao encontro do Senhor 

nos ares, e então você estará para sempre com o Senhor. Agora vá para 1 Coríntios 15, você pode ver a 

Ressurreição que sai disso. 

73 Agora, vamos simplesmente voltar a Efésios 1:17-20. Agora, você sabe que eu preguei sobre isso, 

e preguei e preguei, então eu tenho seguido os trilhos. Está bem. Nunca vi uma locomotiva que ainda não 

pudesse ser colocada de volta nos trilhos. Versículo 17:  

Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em Seu conhecimento o 

espírito de sabedoria e de revelação; tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais 

qual seja a esperança da Sua vocação, e quais as riquezas da glória da Sua herança nos santos; (E então 

aqui diz depois assim) e qual a sobreexcelente grandeza do Seu poder sobre nós, os que cremos, segundo 

a operação da força do Seu poder, que manifestou em Cristo... 
 

74 Assim, portanto, o que vem antes do versículo 19 que é a Ressurreição, é algo que Deus tem que 

fazer por nós. Bem, nós não somos ressuscitados; os mortos que são. Então que tal isso? Isso diria a você 

bem aí que o Espírito Santo é responsável por trazer-nos uma revelação no tempo do fim pouco antes da 

Ressurreição. Agora, nós não seremos ressuscitados. Então isso é para nós. 
 

75 Agora, como é que Deus fala conosco? Por um profeta. Agora, as pessoas dizem: “Bem, eu creio 

que Deus irá falar comigo”. Bem, aqui está o bom e velho Charlie Fuller; ele já está morto. E aqui está 

Barry Lou Schaffer; ele já está morto. E aí estão todo o resto dos grandes influentes, os grandes 

companheiros maravilhosos, e eles são maravilhosos homens de Deus. E eu não tenho nada contra 

eles. Mas vá até Billy Graham, vá a um pregador unicista, vá a algum lugar e você diz: “Fale-me 

exatamente sobre o Arrebatamento”, e todos eles serão diferentes. Você diz: “Aqueles homens têm o 

Espírito Santo”. Quanto do Espírito Santo eles têm se não conseguem falar a mesma coisa? [“Isso 

mesmo”] Algo está errado em algum lugar. Deus não é um homem. Então o que vai acontecer? Tem que 

ser alguém que venha até aqui. Aí está o seu quadro à direita. [O ir. Vayle aponta para o quadro da 

Coluna de Fogo na parede – Ed.] Aí está Elias fazendo o seu trabalho. 
 

76 Agora vamos para 2 Pedro, porque queremos tirar você daqui antes que seja tarde demais esta 

noite. Vamos para 2 Pedro 2:1-20 

E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres... 

Agora observe, neste tempo deste profeta, não se preocupe com os profetas; preocupe-se com os 

mestres. Por quê? Porque afinal o profeta é absolutamente conhecido por estar cem por cento correto para 

qualquer um que olhasse para o profeta com qualquer entendimento. Ele é vindicado. Deus fala de volta, 

e sabe, se você entender esse profeta ou não, se você consegue dele as suas respostas ou não, não faz 

nenhuma diferença, esse homem é vindicado. Então não há mais profetas. [“Isso mesmo”] Você não 

poderia ter ninguém que viesse até nós hoje e realizasse um milagre e nos enganasse. Oh, por favor, nós 
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nem sequer chegamos perto desses garotos. Para que nós iríamos? [“Amém”] Mas os mestres, essa é uma 

raça diferente. 
 

77 ...entre vós mestres, que encobertamente... 

Agora, aqui em cima diz: “Nenhuma Escritura é de particular interpretação”. Mas um profeta 

vindicado fica ali e lhes diz o que isto é, e eles, por sua pequena iniciativa própria, passam por aqui e 

dizem: “Bem, isso não é assim”. Então eu digo às pessoas: “Você crê que você tem que estar nesta 

Mensagem para estar no Arrebatamento?”. “Sim”. Bem, isso é tudo que eu estou ensinando, e eu vou 

levar você para COD, página 1019-1022 e eu digo: “Diga-me o que é isso?” Quero saber as 

respostas. Então eles vêm com um monte de respostas, e logo está tudo aqui. Bem, tenho notícias para 

você: a Coluna de Fogo não está aqui. Sinto muito, e eu não me importo com o que qualquer cristão me 

diz que crê nesta Mensagem, o que você e eu temos aqui não era essa resposta, [“Isso mesmo”] porque 

éramos parte do lugar sórdido. [“Isso mesmo”; “Amém”] 
 

78 Precisamos que isso chegue ao arrependimento. Nós precisávamos de um Elias. E deixe-me dizer 

a você, Elias precisava de Deus, ou Elias foi um fracasso. Não necessariamente uma falsificação, mas um 

fracasso. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: se fôssemos da Sua semente original, nenhum de nós seria 

falso para começar, ou falsos agora, mas éramos pecadores, porque a ovelha que esteja extraviada, 

embora seja uma ovelha, ainda é uma ovelha que está extraviada. [“Isso mesmo”] Então nós somos 

falhos. Sabe, não podemos nos enganar. 
 

79 Aqui diz: 

...encobertamente (Eles não se importam com o que o profeta diz. Eles dizem que se importam, 

mas eles não se importam) heresias de perdição, (um modo de adoração. Instrução espiritual de uma 

forma de vida que vai condená-los.) e negarão (dizendo “não” ou recusando) o Senhor que os resgatou.  

Bem, como você irá recusá-Lo? Eu tenho as minhas ideias sobre isso; eles não creem nisso. Eu 

digo: “Rejeite Aquele que está aqui”, eu digo, “você está perdido”. Eu queria que você soubesse a história 

que eu sei neste movimento aqui; você teria muito mais entendimento. “Negar a Ele” significa “recusá-

Lo”. 
 

80 E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 

(Agora, do que ele está falando? Do Arrebatamento. Basicamente do Arrebatamento, de acordo com o 

irmão Branham. Sim, porque isso está em três partes.) E por avareza farão de vós negócio com palavras 

fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua (condenação) não dormita. 

(Ora, este é o velho bando do qual Jesus falou. Ele disse: “Vocês são de seus pais”, disse Ele, “os homens 

que assassinaram os profetas”. Agora observe onde Deus os leva de volta.) Porque, se Deus não perdoou 

aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, (O que são anjos? Eles são falsos 

mensageiros; esses anjos são os mensageiros) os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados 

para o juízo; e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete 

pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios; e condenou à destruição as cidades de Sodoma e 

Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente; e livrou o justo 

Ló, enfadado da vida dissoluta (comportamento) dos homens abomináveis (Porque este justo, habitando 

entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas); assim, 

sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem 

castigados. 
 

81  Agora, como é que Ele livra os piedosos da tentação? Aqui diz: “Todo mundo está na miséria”. A 

igreja de Laodicéia: pobre e miserável, nua, cega, e se ostentando como se eles fossem alguém 

maravilhoso. Imundície e miséria sórdida. Agora, como que essas pessoas sairão daqui? Deus sabe como 

tirá-las. [“Aleluia”] Luz [“Amém”] através de um profeta, um Alarido, Deus falando novamente: “É 

Este. Este é o Meu Filho amado”. Deus deixa o mundo saber, o mesmo que estava aqui em carne humana 

está aqui agora – sem aquele corpo humano – fazendo as mesmas coisas, provando que é Ele. O Senhor 

sabe como nos tirar daqui e reservar os injustos para o dia do juízo. Observe: iníquo, injusto. 
 

82 Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia, e 

desprezam as autoridades; atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. (De quem se 

está falando aí? Bem, vamos ler um pouco mais) Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não 

pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que 
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seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na 

sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm prazer nos deleites 

quotidianos; (Agora, ele se converteu da noite para o dia. A pomba e o corvo estão no mesmo galho. O 

homem sem o traje de festa está sentado aí com a Noiva) ...deleitando-se em seus enganos, quando se 

banqueteiam convosco; tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas 

inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição; os quais, deixando o caminho 

direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça; (Fazem 

dinheiro como as organizações fazem) Mas teve a repreensão da sua transgressão; o mudo jumento, 

falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela 

força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. 

Eu não sei quem eles são, mas eles tem que estar em volta de nós. Não há nenhuma maneira de 

você poder ficar longe disso porque uma vez que a luz brilha... Lembre-se, o irmão Branham disse: “O 

corvo migra para o alimento da pomba”. Ele comerá isso.  
 

83 Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é 

vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, 

pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, 

tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.  

Você diz: “O que significa isso irmão Vayle?”. Bem, eu estou feliz de que o velho apóstolo Paulo 

podia explicar Pedro. Pedro tenta explicar Paulo, como Paulo explicou Pedro. 
 

84 Hebreus 6:1-6 

(Bem...) prossigamos até à perfeição... E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível 

que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do 

Espírito Santo, e provaram a boa Palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, (Tendo caído, sem 

mais...) arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e O expõem ao 

vitupério. 

É disso que ele está falando. Eles vêm direto à mensagem, e eles vêm logo e dizem: “Ora, isso é 

exatamente correto. Aqui está um grande profeta, aqui está isso, aqui está aquilo”. Depois dão a volta e 

ninguém mais dá a mínima para a palavra do profeta. Então o que acontece? Eles são piores do que 

nunca. Não há lugar para arrependimento. Eles não podem se arrepender de novo. 
 

85 2 Pedro 2:21 

Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, (Qual caminho da justiça? O 

caminho que brilhou na sordidez.) (...) Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do 

que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 

Voltar atrás nesta Mensagem é uma blasfêmia literal contra o Espírito Santo. Está tudo 

acabado. Não há nenhuma maneira de você poder ser perdoado. [“Amém”] (...) O irmão Branham disse a 

mesma coisa quando eles entraram nos pecados de Baal-Peor. Ele disse: “Nunca foram perdoados; eles 

morreram”. E ele disse: “Deus elogiou o homem que se livrou deles”. Você acha que Deus não será 

louvável no dia em que Ele voltar com a Sua Noiva e limpar a terra? [“Aleluia”] 
 

86 Veja, as pessoas não gostam disso. Elas dizem: “Que coisa, que coisa, que coisa... a sede por 

sangue de Vayle”. Eu não tenho sede por sangue do sangue de ninguém. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: 

vamos ser honestos, porque eu não acho que nenhum de nós seja tão nobre. Se tivéssemos que perder 

nossos investimentos esta noite, você não teria em breve alguém mais que perdesse os seus comparado a 

você que perdeu os teus? Oh, por favor, não sejam bebês. Eu tampouco quero ver ninguém se machucar, 

mas isso não significa que eu vou ser um tolo e jogar minha sorte com os que não crêem. Você não pode 

pagar um preço como esse, irmão e irmã, e chamar-se de um cristão. 
 

87 Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão (não a ovelha) voltou 

ao seu próprio vômito, e a porca... 

Não foi a ovelha que voltou ao espojadouro, à imundície. O pobre porco, o pobre porco. Sabe, eu 

não sou fazendeiro, e eu não acho que eu vi alguma vez o irmão Evan trazendo o seu cachorro para 

casa. Claro, Isabelle não o deixaria. Agora, eu sei que Greg não traria os seus porcos para casa. Agora, ele 

faria isso apenas para manter os porcos aquecidos; isso é bom. Mantê-los em sua própria 

casa. Certo. [Risos. “Isso mesmo”] Agora veja; qualquer um pode entender isso. Quem quer um 

cachorro? Quem quer um porco? Porco é porco, e cachorro é cachorro. Eu não estou inferiorizando 
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ninguém. Isto é o que a Bíblia diz. [“Amém”] A Bíblia diz que eles não poderiam entrar em primeiro 

lugar. 
 

88 Agora, este capítulo que lemos é o 2 Pedro 1:19 que se refere a... 

...uma luz que alumia em lugar escuro... 

O qual é Apocalipse 3. Também os escarnecedores são 2 Pedro 2:1-3, que são os mestres. Isto em 

face do mistério comprovado do Arrebatamento. Agora vem a pergunta: como você sabe que está 

provado? Porque o irmão Branham categoricamente disse que “Deus só revela a Sua Palavra 

manifestando-A. A interpretação da revelação é a manifestação”. E eu faço uma pergunta – você sabe a 

resposta antes de eu fazer a pergunta – Que parte do Arrebatamento foi manifestada como a revelação? O 

Alarido. 

89 A próxima é a Ressurreição; isso está completamente fora de nossas mãos. Em poucos segundos, 

ou quanto tempo eu não sei, vem a nossa mudança. É o mesmo que a Ressurreição. E a última coisa é o 

“Arrebatamento”, e irmão e irmã, vamos entender isso, que, assim como você é transformado... Você está 

ouvindo a todo mundo? Você está? [“Amém”] Porque todo mundo está preocupado com esse negócio de 

Ele vir, e eu não estou preocupado, porque Ele já está aqui, e quando Ele vier me pegar, eu serei 

transformado. 

90 Agora ouça. Que isto fique claro! Você está ouvindo? [“Amém”] O irmão Branham 

categoricamente disse que “Quando os mortos saírem do chão, vamos estar abraçando e beijando uns aos 

outros e amando uns aos outros. E isso vai levar algum tempo”. Certo? Certo? [“Amém”] Ele não nos 

levará para longe até então, porque Ele nos quer abraçando uns aos outros e beijando aqui, e conversando 

sobre isso aqui, para que possamos ter um bom tempo e sairmos de nosso sistema. [“Amém”] Por isso 

que quando chegarmos lá você não terá que dizer: “Ah, eu esqueci de apertar as mãos do primo 

Joe. Tenho que correr até lá, dizer „Deus abençoe‟ e ver a tia Maude”. 
 

91 Você vai chegar lá e dizer: “Aleluia Jesus, aleluia Jesus!”. [“Aleluia”; “Amém”; “Glória a Deus”] 

Bem, vamos lá. Você entende o quadro? [“Amém”] (...) Se você não pode ver esta noite o que eu estou 

falando sobre “a vinda como um ladrão de noite”, você pode perder isso. “Do que você está falando?” 

Está faltando o Elias com o Alarido, meu irmão e irmã. [“Amém”; “Glória a Deus”] E Ele veio de repente 

ao Seu templo no rio lá embaixo, como eu entendo através de Bob Brown, que o irmão Branham disse: 

“Ele de repente veio a Israel, com doze anos de idade”. Eu disse: “Eu não podia ver qualquer vinda súbita 

para Israel, mas se essa é a vinda repentina, o qual eu aceitarei muito bem, deixe-me dizer-lhe isto: o 

mesmo profeta disse: “Ele veio. Não deveria ser segredo, mas”, ele disse “quem sabia disso? Nem um 

terço de Israel”. Ele disse: “Que tal este?”. Este é o segredo. 
 

92 Ele veio de forma inesperada. Sim Ele veio. Será que o profeta sabia? Não, ele não sabia. Será que 

nós sabíamos? Nós não sabíamos. Ninguém sabia disso ou do que se tratava. Mas o profeta ouviu a si 

mesmo dizer: “Como João Batista precursou a primeira vinda, assim tua mensagem precursará a segunda 

vinda”. [“Amém”] E o próprio Senhor desceu com uma Mensagem, porque Deus sempre foi o 

Mensageiro da aliança, o que significava que Ele assumiu uma forma. [“Aleluia”] Eu lhe disse isso na 

quarta-feira. É muito, muito simples. 
 

93 Sim, irmão e irmã, já temos visto a interpretação e conhecemos a revelação do Alarido. É a luz 

que brilha em lugar escuro. É uma luz que nós vimos aqui no livro de Efésios. Nós voltaremos e 

olharemos para isso novamente, porque nunca conseguimos olhar muito para isso, porque estes grandes 

homens de Deus, Pedro e Paulo, ambos disseram: “Tenho que repetir; tenho que repetir; tenho que 

repetir”. E eu sei que alguns podem ficar cansados da “Parousia”. Alguns podem ficar cansados 

disso. Como o irmão Branham disse: “Eu estou comendo muito bem”. [Risos. “Amém”] (...) Aqui está de 

onde você vem para obter o melhor, porque esta é a Palavra de Deus. 
 

94 Ele disse em Efésios 1:17-18 

(Quando...) vos dê em Seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação; tendo iluminados 

os olhos do vosso entendimento, (que são os olhos do vosso entendimento, absolutamente, que são os 

olhos do coração. É exatamente o que é. É isso que a Escritura diz: “Nós seremos iluminados. O coração 

dos filhos se converterão aos pais, e naquele tempo...) para que saibais qual seja a esperança da Sua 

vocação, (Não é a sua esperança e a minha, mas a Dele. Você saberá qual é a esperança Dele) e quais as 

riquezas da glória da Sua herança nos santos. 



Doutrina da Mensagem 

 17  

 

95 E você verá os mortos saírem do chão, e você será transformado. Você será arrebatado para 

encontrá-Lo nas nuvens de glória lá em cima. Você será arrebatado para a Ceia das Bodas, e você 

descobrirá então que é absolutamente verdade de que tudo está sob os pés Dele e sob os teus pés. E não 

há nada que não irá ceder, e você voltará naquele grande dia, e você estará aqui nesse momento para 

dominar o mundo que foi liquidado sob os teus pés, mas que é seu porque foi dado a você, e agora você o 

está recebendo de volta. 
 

96 Bem, o Senhor te abençoe. Vamos para a Ceia do Senhor esta noite, e amanhã de manhã eu 

simplesmente vou ler a partir de Pedro, 1 Pedro, porque 2 Pedro está baseada em 1 Pedro, e você sabe que 

eu não tenho coberto esta carta. Convenhamos, eu teria que ir para a estatura de um varão perfeito e tudo 

mais, e eu não estou sequer prestes a fazer isso neste momento. Mas nós vamos mostrar a você algumas 

das coisas em 1 Pedro que já aconteceram através do Alarido em que já estamos. A mesma coisa que o 

irmão Branham disse estes homens estavam dizendo, mas eles não puderam colocar isso em prática ou 

cumpri-lo eficazmente, porque a Palavra de Deus é interpretada por meio de cumprimento. Vamos orar. 
 

97 Pai celestial, viemos a Ti agora no nome de Jesus, sempre gratos por Tu estar com o Teu povo, por 

saber essas coisas que Tu estabeleceste diante de nós, por saber a verdade, ó Deus. Estamos muito gratos, 

e nós sabemos, Senhor, que não há nenhuma maneira de podermos mostrar a nossa gratidão. Como 

poderíamos fazer isso? Se fôssemos as pessoas mais maravilhosas do mundo, Senhor, totalmente 

obedientes a Ti, isso seria um bom começo. Isso seria um ponto para começar, Senhor, mas seria apenas 

um começo, porque sabemos que na verdade, Deus Pai, que... como iremos apenas glorificar a Ti, 

Senhor? Até que a coisa toda seja digna de Ti, como foi quando o grande Elias, Isaías e Ezequiel, aqueles 

homens de Deus levantaram os olhos e viram os próprios pilares do templo balançando, movendo-se na 

glória de Deus. Como poderíamos fazer isso exceto Tu mesmo, Senhor? Seja a nossa completa 

motivação, e não apenas a nossa motivação, mas a própria ação que vem da motivação. Senhor, na 

verdade isso é o que estamos buscando. 
 

98 Nós, que sempre tivemos um pouco... talvez um pouco de preguiça, Senhor, em nós mesmos, 

especialmente nesta hora do tempo do fim, onde temos gerações de pessoas que sempre querem deixar 

George fazer isso, ou o governo fazer isso. Mas é engraçado que quando se trata de religião eles querem 

fazê-lo por eles mesmos, menos pessoas como nós. Senhor, queremos deixar que Tu faças isso. Queremos 

apenas sair do caminho, Senhor. Oh Deus, simplesmente nos ajude a sair do caminho, Senhor, para que 

Tu possas começar a fazer isso. 
 

99 E então... se nós somente captássemos um pequeno vislumbre Senhor, quão maravilhoso é apenas 

sair do caminho e deixar Tu fazeres isso; seria uma grande coisa ter esta noite derramado em nossas 

almas. Talvez isso pudesse acontecer no culto de comunhão, Senhor, esta noite, enquanto pensamos no 

Sangue que foi derramado, e a Palavra que agora é dada, o Espírito que vivificou a Palavra, 

banqueteando-se com o corpo Palavra do Senhor Jesus Cristo. Talvez, Senhor, esta noite Tu possas 

derramar em nossas almas esta grande e tremenda coisa gratuitamente nesses tantos dentre nós que 

possuem medo, quando a única coisa de que não deveríamos ter medo é de sairmos do caminho e 

deixarmos Tu fazeres isso. Talvez esta noite, Senhor, poderíamos obter alguma ajuda. Nós gostaríamos de 

nos aproximarmos de Ti, Senhor, nesta hora pedindo essa ajuda, porque já sabemos que é a coisa certa. 
 

100 O que há de errado conosco esta noite? Pequenas coisas aqui e ali... ajuda-nos a nos livrarmos 

delas agora. As coisas com que o profeta se preocupava. Pequenas coisas ali que estão fazendo nos 

desviar, tantas coisas que parecem ser tão importantes, e o que são elas em comparação a Ti? Nada, a não 

ser nada. Os habitantes da terra são simplesmente como o ácaro de queijo aos Teus olhos. (...?...) bem 

difícil até mesmo para fazer a poeira se parecer com algo, dificilmente notará. O que nós somos? Uma 

gota no balde. Senhor, nós reconhecemos isso. Ajude estas pequenas gotas a saírem do caminho esta 

noite. Estamos pedindo a Ti; cremos que Tu farás. Tu já ouviste a nossa oração durante todo o tempo, e 

nós sabemos que somos uma parte de Ti. Nós cremos nisso. Estamos tão felizes por isso, Senhor; somos 

tão privilegiados. 
 

101 Mas agora gostaríamos de ir um pouco mais adiante, e poderíamos fazer somente isso, Senhor, de 

alguma forma, para que Tu pudesses obter a glória. Para que eles possam saber o que é ter essa alegria, 

aquela linda, linda alegria de que somos templos vivos, como o irmão Branham diz: “Estátuas, ídolos 

vivos para Deus”. E esta é a hora, ele disse: “Isso poderia e aconteceria”. Nada a temer, porque quando 
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Tu és chamado à Ceia das Bodas, Tu forneces todo o alimento. Tu forneces todas as vestes de 

casamento. Tu forneces todos os convites; não há nada que Tu não forneças. Tu disseste: “Tudo está 

pronto; vamos lá”. E Pai, ajude-nos a libertarmos esta noite. Eu sei, Senhor, não temos medo de Ti, 

realmente, e... Nós olhamos para... Tememos a nós mesmos. 
 

102 Nós apenas dizemos: “Será que podemos realmente nos libertar, Senhor?” Olhe, quebranta-nos e 

isso é bom. Nós Te pediríamos para fazer isto, Senhor. Nós não provamos a nós mesmos, porque isso 

simplesmente nunca funcionou de qualquer maneira. Mas temos confiança de que Tu nos 

quebrantarás. Ajuda-nos a sairmos do caminho, e nós Te agradeceremos por nos ouvir. E, “ao Rei eterno, 

imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja todo o poder, glória e honra, por meio de Jesus Cristo, nosso 

Senhor”. Amém. O Senhor te abençoe. 

 
Tradução: Diógenes Dornelles 
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