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Introdução 
 

Quando o Senhor Jesus Cristo esteve sobre a terra, Deus esteve habitando Nele em plenitude a fim de ser 

conhecido por meio de Seu Filho, que era a imagem visível do Deus invisível. Deus sempre manteve esse 

padrão de manifestação, que foi desvelar-Se por meio de Seu Filho Unigênito, cujo padrão não começou 

somente quando Seu Filho veio ao mundo pelo nascimento virginal, mas muito antes disso, antes mesmo 

do princípio de todas as coisas. 

 

Antes da criação só havia Deus em Sua onisciência e onipotência. Porém antes que Deus criasse qualquer 

coisa, Ele usou aquilo que viria a ser o Seu padrão de atuação, que foi manifestar-Se na Filiação, Jesus 

Cristo, o Filho Unigênito em Seu corpo forma-Palavra ou teofania. Mais adiante em outras ocasiões, Deus 

viria também a manifestar-Se na teofania de Melquisedeque. Portanto Deus criou todas as coisas por meio 

da Filiação, Seu Filho Jesus Cristo. 

 

Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus estava no princípio em Cristo e tudo criou por meio de 

Cristo e para Cristo. Este Filho no princípio era o Logos que saiu de Deus, o que não poderia ser outra 

coisa a não ser uma parte de Deus mesmo, Aquele que é a fonte de toda a inteligência Se desvelando em 

Seu mais perfeito e completo Representante. Deus começava então a manifestar-Se e a Se mover no 

literal resplendor de Si mesmo. Todos os atributos de Deus, tais como Curador e Salvador estavam 

latentes em Deus desde toda a eternidade, assim como também outros de Seus atributos como os de Pai e 

Filho, e todos esses Seus atributos estavam prontos a serem desvelados ou manifestados, cada um ao seu 

tempo, por meio de dispensações. O irmão Branham chamava Deus às vezes de “o Pai eterno”, o que 

significa que Seus atributos eram tão eternos quanto Deus. O Pai eterno em Sua essencialidade nunca 

mudou; Ele sempre foi e permanece sendo o mesmo. Deus Se movia conforme esses Seus atributos 

latentes Nele. Porém quando Deus gerou a Seu Filho no princípio, não era ali um atributo chamado 

“filho” que estava tendo um início, mas um Ser real gerado por Deus, a Sua Filiação, o Primogênito de 

uma grande filiação ou raça de Deus. 

 

Todos os demais filhos de Deus estavam também em Sua mente ou em Seus pensamentos na forma de 

atributos, até que Deus falasse uma palavra a fim de trazer cada um à sua existência, pois uma palavra é 

um pensamento expressado. Portanto, assim como o Filho Unigênito de Deus, antes dos demais filhos 

existirem fisicamente, todos eles estavam em Cristo na forma de atributos. Todos estavam no passado em 

Cristo e Cristo estava em Deus e Deus estava em Cristo. Todos estes filhos pertencem à raça de Deus, 

pois são a manifestação dos Seus atributos, ou antes, da Vida Zoe do Pai sendo manifestada em muitos 

vasos. Todos eles são irmãos de Jesus Cristo, sendo Ele o seu Irmão mais velho, pois todos têm o mesmo 

Pai em comum, Deus. 

 

Porém diferente do Seu irmão mais velho, esses demais filhos vieram ao mundo sem as suas teofanias, a 

fim de serem tentados. E foi para esse fim que Deus Se tornou carne em Seu Filho, para resgatar os 

demais filhos que vieram a este mundo como homem-carne, sujeitos ao pecado. Serão resgatados todos os 

filhos cujos nomes estavam escritos no Livro da Vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E 

porque são filhos de Deus, são também todos eles herdeiros Seus, para os quais Deus lhes enviou o 

Espírito da obediência e da imortalidade já garantida. E à medida que a sua adoção se aproxima, eles vão 

mais e mais entrando na posse de sua herança. 
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Quem é Este Melquisedeque? Nº 13 
 

 

Plano em Ação; Filiação 
 

25 de setembro de 1988 
 

Irmão Lee Vayle  
  

1 Vamos orar. Pai celestial, sabemos que a Tua descida com um 

Alarido foi o Espírito de sabedoria, conhecimento, a revelação Dele 

para esta hora, sabendo Senhor, que isso seria trazido a nós, como Tua 

Palavra disse: “As pessoas conheceriam o seu Deus”, e não seria uma 

questão de dizer: “Você conhece Deus?”, mas na Noiva haveria um 

entendimento bem definitivo, e nós cremos que é disso que se trata 

esta Mensagem como Tu sendo essa grande Pessoa, ao ver Tua 

completa plenitude como nunca foi vista antes. 

2 Te pedimos Senhor, para que nos ajude a compreender as 

coisas que o profeta estabeleceu em sua palavra, pregado para nós neste sermão, Pai, porque é nisto que o 

nosso coração está colocado nesta hora para saber essas coisas, não que nós forçaríamos o assunto, 

Senhor, mas pela graça nós cremos, que Tu nos ajudaria a receber a revelação que foi dada a nós de modo 

que possamos ao menos compreender, Senhor, tanto quanto somos capazes de ir; se houver um limite 

então nós sabemos que isso é perfeitamente satisfatório, porque, Pai, nós simplesmente deixaríamos isso 

em Tua vontade divina e soberana. Então ajude-nos nesta manhã, Senhor, como está até agora apropriado 

com a Tua divina vontade nesta hora, a Tua divina comissão. Em Nome de Jesus nós oramos. Amém. 

Podem se assentar. 

3 Agora, desta forma até onde temos ido... indo até a página quatorze de “Quem é Este 

Melquisedeque?”, e eu acho que este é o número treze esta manhã, ou senão quatorze, em algum lugar 

nessa área, e eu quero ler alguns parágrafos das páginas quinze e quatorze, e eu não vou ler em ordem 

cronológica como o irmão Branham nos deu, mas eu vou lê-las um tanto aleatório conforme eu quero 

fazer assim. Começando no 15 e no 70: 

4 Antes da fundação do mundo seu nome é colocado no Livro da Vida do Cordeiro. (E nós falamos 

sobre isso) Então disso, Ele Se tornou a Palavra, a teofania, que podia aparecer, desaparecer; e então 

Ele Se tornou carne e voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. 

Porém você contornou a teofania e se tornou homem de carne para ser tentado pelo pecado. E então “se 

este tabernáculo terrestre for desfeito, (o que certamente será, exceto por um pouco de tempo) temos um 

esperando.” Não temos ainda os corpos. (Isto quer dizer os corpos-Palavra ou aquelas teofanias) Mas 

veja, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a Vida imortal dentro de você, lança este corpo em 

sujeição a Deus. Aleluia! 

Então você não tem recebido nem essa forma teofânica, e você não tem recebido a imortalidade, 

ainda que você tenha o Espírito Santo que garante isso. 

5 Agora o próximo que eu vou ler é o parágrafo 65 da página 14: 

Quando Abraão se encontrou com Ele, Ele era Melquisedeque. Ele expõe aqui o que todos os 

atributos farão no desfecho final, cada filho de Abraão. Cada filho da fé fará absolutamente a mesma 

coisa. Porém eu quero olhar como temos que vir. 

Agora, como temos que vir e depois finalmente como chegarmos lá, é algo que ele está trazendo 

nesta mensagem. 

6 Parágrafo 64, o acima deste: 

Agora, Deus nesta etapa de Sua criação, mais tarde Se formou em carne, Jesus. De que? Do 

grande Espírito do princípio, então desceu para ser a Palavra, expondo a Si mesmo. A Palavra todavia 

não formou a Si mesma, só foi falada, en morfe, mais tarde Ela se torna carne, Jesus, mortal para provar 

a morte por todos nós pecadores. 
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Agora observe que ele disse que o nome está no Livro da Vida, depois é falado, e então assume 

essa forma. Agora ele está falando em termos de descer através de Jesus. 

7 Agora o quarto que iremos ler é o 67: 

Agora vemos o atributo, filhos de Seu Espírito que ainda não entraram no corpo que tem a forma-

Palavra, mas uma teofania. Este corpo (o corpo em forma-Palavra, ele disse, mas uma teofania; ele está 

dizendo aqui que eles ainda não entraram em uma teofania, uma forma-Palavra. Eles entraram numa 

forma física) Este corpo está sujeito à Palavra e ansioso – esperando ansioso pela mudança do corpo. 

(Parágrafo 68) Agora, a diferença entre Ele e você como um filho... Veja, Ele era no princípio a Palavra, 

um corpo en morfe. Ele entrou e viveu na Pessoa de Melquisedeque. Então mais tarde... Nunca mais 

ouvimos sobre Melquisedeque porque Ele Se tornou Jesus Cristo. Melquisedeque foi o Sacerdote, porém 

Ele Se tornou Jesus Cristo. Agora, você contornou isso, porque naquela forma Ele sabia todas as coisas. 

E você nunca foi capaz de saber disso ainda. Você veio como Adão, como eu. Você se tornou do atributo 

à carne para ser tentado. 

8 Note a palavra “se tornou”; existe uma progressão aí que significa algo que já existia no princípio 

e que tem descido, e é claro que nessa hora em particular desceu através da carne, e se você morrer então 

você irá para o corpo na forma-Palavra, volta e apanha o seu corpo glorificado. Mas se você não morrer, 

então você receberá um corpo glorificado e apanhará a sua teofania em algum momento nos ares antes da 

Ceia das Bodas. 

9 Agora aqui diz: 

...Você se tornou do atributo à carne para ser tentado. Porém quando esta vida estiver terminada 

aqui... “Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando”. Esse é para onde vamos; isso 

é a Palavra. (Esse não é simplesmente a Palavra que diz, é a Palavra, mas esse é o corpo-Palavra) Então 

podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Agora nós não entendemos isso. Nunca nos tornamos a 

Palavra; nós apenas nos tornamos o homem-carne, não a Palavra. 

10 Tudo bem. Isso de certo modo dá a você uma ideia do que somos e talvez eu possa fazer um 

pouquinho no quadro; talvez eu não consiga. Bem, veremos apenas o que conseguimos aqui. Para 

começar, nós apenas damos uma olhada em Deus mesmo, e nós verificamos que Deus é o Espírito Eterno, 

então nós fazemos um círculo [1] que significa “Espírito Eterno”. Escrever em cima não é tão bom e 

deixar essas coisas aqui embaixo onde não funciona tão bem. Tudo bem. 

 
 [1]                                              A.    Espírito Eterno 

    

Deus       B.    Onisciência – Onipotência 

 

    C.    Nada existe. 

            Em toda parte nada existe, a não ser Deus. 

            Nada criado. 

 

11 Número um aqui, nós temos... assim não ficará tão bom, não é? Vamos tentar este aqui e deixar 

um pouco mais forte talvez. Assim, “A”, aqui [A] nós temos o Espírito Eterno. Agora, é para isso que 

você está olhando – Espírito Eterno. Agora, dentro do Espírito Eterno estão os dois maiores atributos 

governando, os quais controlam todos os princípios e qualquer coisa, e tudo que virá de Deus, ou que será 

uma parte de Deus em alguma forma, seja qual for – e é claro que é [B] onisciência e onipotência. [O ir. 

Vayle escreve sublinhado no quadro – Ed.] 

12 Agora, nós sabemos que antes que a onipotência entrasse em qualquer representação seja qual 

fosse, essa onisciência havia feito completamente o seu trabalho. Então agora aqui embaixo... [C] então 

nós entendemos que nada existe, seja o que for que existe, a não ser Deus. E em outras palavras, não há 

nada criado neste ponto. Então vamos apenas conservar isso em mente e depois ouça o que eu irei ler. 

13 Sendo isto assim, então aqui está a conclusão ou a declaração que iremos desenhar. Desta forma se 

qualquer coisa se manifestasse anterior à criação, algo estaria lá afinal, o qual lemos a respeito em 

Colossenses 1:12-19, e que iremos ler daqui a pouco. Evidente que a manifestação teria que ser nenhuma 
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outra coisa a não ser o Espírito em Si, e esse Espírito sendo o Espírito Eterno de Deus, então ambos a 

Manifestação e o Manifestante são uma e a mesma coisa, que é Deus, que é Espírito. Não há nada aqui a 

não ser Deus e seja o que vier, não importa o que seja, aparte de um ato criativo, teria que ser esse 

Espírito. Agora, não fique confuso só porque você não vê o Espírito. 

14 Isso é muito estranho, mas os animais literalmente conseguem ver espíritos – o homem não 

consegue. Agora, eu não posso citar para você qualquer Escritura para isso, mas eu acho que isso foi 

provado muitas vezes, que os animais têm de certo modo um sentido que nós não temos, e que eles 

podem sentir e ver coisas que as pessoas não conseguem ver. Agora, se você for ao espiritismo, você 

descobrirá que isso é verdade, onde um espiritista em uma sala pode trazer algo que um animal verá e o 

cachorro imediatamente fica de pelo arrepiado e começa a se irar e latir, e o que você tiver, qualquer que 

seja o animal que estiver ali, e eles sabem que algo está ali. Como quando aquela bolha de luz que foi 

vista em Boston, e você viu uma foto na Revista Life, que foi fotografada por um policial que sacou sua 

arma para atirar nela e pensou melhor nisso. Quando ela passou por cima de um celeiro de cavalos 

imediatamente começou a bater freneticamente para quebrar, e eles não puderam ver isso, mas havia uma 

presença ali. 

15 Então o que eu estou tentando levar para você é isto, que você tem que deixar o seu pensamento 

seguir em frente e entender que você não pode aceitar uma revelação como foi trazida pelo irmão 

Branham e tentar reduzi-la somente ao que lhe é familiar. Você precisa ir além da tua própria 

familiaridade, e é fácil de entender isto, de que não há nada a não ser Deus. Então qualquer coisa sem 

Deus criando algo extra, seja o que for que exista, teria que ser intrinsecamente de alguma forma Deus. 

16 Então tudo bem, eu mencionei aqui que Colossenses 1 é o que iremos ler. Agora, eu levarei isso 

lentamente pelas próximas três a quatro horas, eu não sei por quanto... o que eu irei fazer, porque eu 

gostaria de terminar isto e eu não sei como eu irei terminar isto para prosseguir com o restante da 

mensagem. 

17 Agora, Colossenses 1 diz, 12 a 19: 

Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz; O qual 

nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor; (Este é o Filho 

Unigênito) Em Quem temos a redenção pelo Seu Sangue, a saber, a remissão dos pecados; O qual é a 

imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; porque Nele foram criadas todas as coisas 

que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, 

sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas 

subsistem (ou se mantém) por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito 

dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a 

plenitude Nele habitasse. 

Na verdade isso deveria ser lido: “Pois Nele toda a plenitude da Divindade teve o prazer de 

habitar”. 

18 Então você está olhando para um quadro aqui outra vez de Deus estando em Cristo. Você nunca 

pode destruir esse princípio do “mesmo ontem, hoje e eternamente”. Isso que Deus faz está em um 

padrão. Então Deus estava em Cristo e foi exatamente assim como isso foi feito – criando todas as coisas 

por Cristo Jesus. Então vamos dar uma olhada novamente no versículo 17. 

Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas (são mantidas) por Ele. 

19 Agora, Ele é antes de todas as coisas, antes de qualquer criação, seja qual fosse, Ele é antes de 

tudo isso e Ele é responsável por tudo isso. Certo. Permita-me apenas ler aqui: 

Primeiro Ele não era sequer Deus, nós apenas O chamaríamos “O Eterno”. Ele não era Deus 

porque a palavra (palavra em inglês) “Deus” significa “objeto de adoração”. E não havia nada para 

adorá-Lo. Então Ele era O Eterno, a fonte principal de toda inteligência. 

20 Agora temos aqui em cima então uma fonte, aqui em cima, e uma fonte produzirá água nem doce 

e nem amarga; ela produzirá somente uma coisa que é espírito. Isso é o que ela produzirá. E portanto até 

que de fato isso entre em atos criativos, e então isso produza fora de si mesmo. Será que você entende que 

isso produz fora de si mesmo, algo que é uma manifestação ou um produto, algo que é feito? Mas o que 

sai de Deus mesmo seria essencialmente Deus. Você sabia? Você não poderia conseguir nenhuma outra 
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coisa além disso. Isso seria simplesmente o Espírito Santo de Deus. Então tudo bem, Ele está lá atrás e 

Ele é a fonte de toda a inteligência. Esse é o onisciente. 

21 E na fonte de toda a inteligência não havia um átomo, uma molécula, qualquer coisa, luz em 

qualquer lugar, estrela, lua, qualquer coisa. Deus, o que nós sabemos como Deus, o grande Espírito que 

era Eterno (nunca começou, nunca terminaria), Ele estava lá. E Nele estavam atributos: Seus atributos 

para ser Deus, depois Seus atributos para ser um Pai, atributos para ser um Filho, atributos para ser um 

Salvador, atributos para ser um Curador. Todos estes atributos estavam Nele. E agora todas as coisas 

que foram desveladas desde então são simplesmente atributos sendo manifestados. 

22 Deste modo o que você está olhando aí é para a essencialidade do próprio Deus, o que estava 

dentro Dele mesmo e isso nunca pode mudar. Isso é simplesmente Deus, ponto final. Então Deus começa 

a Se mover de acordo com a Sua onisciência e Sua onipotência, e então Ele pode fazer qualquer outra 

coisa que Ele queira e isso sempre será de acordo com os atributos que estão dentro Dele. Vê?   

23 De forma que Deus é tudo e em todos, e qualquer coisa então, entende, que seja estranho, ou 

crítico, ou uma hibridação, será tudo destruído, então isso volta ao princípio, volta ao princípio o que 

estava na forma de semente, forma de semente pura, agora perfeitamente manifestado em seu produto de 

manifestação que Deus deseja. É por essa razão que quando nós falamos sobre a Nova Jerusalém é um 

pouco estranho para o pensamento das pessoas para olhar e dizer: “Isso é Deus e a plenitude de Deus 

manifestado”. Vê?  Porque é. E nós diríamos: “Bem, eu acho que talvez eu tivesse um esquema um pouco 

mais elevado do que Deus”. 

24 Isso mostra o quão estúpido você é porque isso é exatamente o que o diabo disse. “Eu subirei ao 

mais alto lugar. Tenho pensamentos melhores do que Ele tem. Tenho planos melhores”. Então Deus diz: 

“Você descerá para onde os homens olharão com desdém para você”. Você que pensa que é tão grande, 

você que pensa que tem pensamentos. Qualquer pessoa esta manhã que pensa que tem mais pensamentos 

do que o profeta, deixe-me lhe dizer: “Você está espiritualmente doente”, e eu não direi “estúpido”, mas 

sinto muito, eu já o disse. [A congregação ri – Trad.] Tenho um meio de trapacear a você e a mim mesmo. 

Tudo bem.   

25 Agora, o que eu quero dizer, atributos são os Seus “pensamentos”. E uma palavra é “um 

pensamento expressado”. Então isso estava... então isso estava em Seu pensamento. E quando Ele disse: 

“Haja”, houve. “Haja”. 

Assim, portanto, depois que Deus estava neste solitário padrão, Ele começa a Se mover do padrão 

do solitário porque agora Ele começa a Se adornar de uma maneira cortês e isso seria por alguém que 

seria criativo. Mas há algo além do criativo e eu quero apenas ler um pouco mais. 

26 Agora, lembre-se, vocês cristãos estavam em Seus pensamentos antes que houvesse um mundo.    

Isso mesmo. Depois seu nome foi posto em um livro. Então quando o seu nome foi chamado, você 

teve que começar a se formar. E o seu nome foi chamado quando você estava em seu ta-ta-ta-ta-tataravô e 

tataravó. Você desceu, desceu, desceu, e você desceu ao ponto onde você foi chamado de um 

espermatozoide e um óvulo. Você está onde a eleição natural estava e a predestinação, chamado para fora. 

Vê? Você começa a assumir então a forma de espírito, você começa a assumir uma forma tangível e física 

então. Certo. 

27 Antes que houvesse até mesmo um mundo, você estava em Cristo, (amém) em Deus no princípio. 

(Por quê? Porque Deus estava em Cristo, nunca, nunca mude o Seu princípio.) Isso torna vocês então, 

veja, Seus súditos. E a coisa toda é Deus, (vendo e assim por diante. Deus fazendo... ou melhor, a coisa 

toda) é o próprio Deus, Se materializando de forma tangível de modo que Ele pudesse ser apalpado e 

visto e assim por diante. 

28 Agora ele está falando sobre você e eu lá dentro. [“Sim”] Vê? É por isso que João disse: “Nós 

tocamos a Palavra de vida”. Existe uma relação. O grande Filho e os pequenos filhos. E isso é o que Deus 

é, a coisa toda. Como a coisa toda dos Selos era Cristo. Agora observe: 

29 [Perguntas e Respostas Sobre Gênesis] 
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...A primeira criação foi o próprio Deus; (Agora, há um detalhe bem aí. Quem criou Deus? 

Ninguém. Deus era. Ele é um principiador.) Então de Deus veio o Logos que era o Filho de Deus; depois 

do Logos, que era a Palavra veio o homem. 

Agora, essa é uma declaração de fato cronológica. De Deus saiu o Logos. 

30 E como de costume, eu nunca sei onde eu estou. Eu estou em algum lugar, mas eu realmente não 

consigo achá-lo. Bem, vamos... agora eu fui... deixe-me voltar à minha afirmação. Não existe nada aí a 

não ser Deus. Então se alguma coisa se manifestasse antes da criação, o que você lê a respeito em muitas 

Escrituras, é evidente que essa manifestação teria que ser nenhuma senão o próprio Espírito, e esse 

Espírito sendo o Espírito Eterno de Deus, então tanto a Manifestação e o Manifestador são o mesmo, que 

é Deus. Certo? [“Sim”] Bem, tem que ser. O que mais você irá fazer com isso? 

31 Certo, agora ouça: 

Agora, ninguém viu a Deus. Agora, a próxima coisa que nós começamos a ver... 

Qual é a primeira coisa que nós vemos? Ninguém viu a Deus. Essa é uma grande premissa que 

você entende: ninguém viu a Deus, ninguém pode ver Deus. É impossível. Você entende? Agora, apenas 

continue atento aqui, porque este é um bom pensamento; isso é o que o profeta disse, e eu vou entrar 

nisso vez após vez com você, porque eu quero isso tão profundamente em minha mente quando 

chegarmos ao que parece ser uma contradição absoluta sobre a Divindade... 

32 Agora, querem passar cubos de gelo? Quero todos vocês acordados. Umedeça seus olhos com 

cubos de gelo ou eu irei para casa e eu estou falando muito sério, porque é mortalmente importante o que 

estamos dizendo, porque o irmão Branham disse: “Você tem que dizer a coisa certa ou você está 

acabado”. É por isso que esta igreja não está em nenhuma tolice. Ou estamos certos ou estamos errados. 

[“Amém”] Não existem mornos, não há ninguém em cima do muro, temos virado uma esquina e eu estou 

lendo o que o profeta disse, e eu tenho lido minhas notas aqui que eu escrevo e eu acho que eu tenho o 

Espírito de Deus. 

33 Agora ouça: 

Ninguém jamais viu a Deus... 

Declaração de número um. Alguma vez você já O viu? De jeito nenhum. Não, você não O viu e 

nem pode. Ninguém pode ver Deus e viver. Ele está na forma de um Espírito. 

Agora, a próxima coisa que nós começamos a ver, pelos olhos do olhar sobrenatural, vemos uma 

pequena Luz formando lá fora. 

34 Agora, nenhuma criação de modo algum. O irmão Branham usa a palavra “formando”. O que ou 

Quem está fazendo a formação? Deus está fazendo a formação do próprio Deus, o qual o irmão Branham 

irá chamar de uma parte de Deus. [“Isso mesmo”] Você está ouvindo? Entende o quadro? [“Sim”] Agora 

lembre-se, estamos perto da doutrina trinitária e eu não creio que os trinitários não tenham uma perna 

para se sustentar a não ser que eles estejam tentando ficar em três pernas e você não pode ficar em três 

pernas, porque você não tem três pernas para se sustentar. Em outras palavras, um tripé está sempre em 

equilíbrio e eles pensam que podem se equilibrar, isso é humano, mas não é Deus, porque Deus não é três 

pessoas, Ele é uma tri-unidade. [“Sim”] 

35 Agora, a doutrina do irmão Branham com base na vindicação “É entre o Só Jesus e o 

trinitarianismo”. Cito William Branham, [“Sim”] o qual eu vou ler talvez com o passar do tempo. Então 

alguma coisa começa a se formar e se é algo formando isso já é algo que pode ser formado. Então tudo 

bem, há algo se formando. 

36 ...Vemos uma pequena Luz branca se formando. O que é isso? O que é chamado pelos leitores da 

Bíblia, o “logos”. 

“No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus”. Então seja o que for 

que esteja aqui que estamos olhando é também uma manifestação, que é do Manifestador, de modo que a 

manifestação e o Manifestador sejam um e a mesma coisa. Agora, você pode se tornar um trinitário com 

isso através da produção da grande fonte de Alguém surgindo que é o Filho. Nós não aceitamos isso – e 

ainda temos que aceitá-lo. Nós seguimos o irmão Branham. Agora, isso é difícil, e eu não estou dizendo 

que eu tenho a resposta perfeita. Eu irei mais e mais com você para ver o que o irmão Branham diz e ver 

onde vamos, porque temos que ir pelo o que ele disse. Tudo bem. 
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37 ...O que é isso? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de “Logos”, ou “o ungido”, ou a 

“unção”. Como eu diria, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo de modo que os seres 

humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isso era. 

E aqui diz que uma parte de Deus começou a se desenvolver. Ora, Deus não foi criado. Deus já 

era. Assim, portanto, o que está sendo manifestado aqui é absolutamente uma parte de Deus, ponto final. 

Ele é Deus. [“Amém”] 

38 Agora observe: 

Agora, Deus deu Ele mesmo à luz a este Filho
1
 que foi antes de haver sequer um átomo. 

E tudo é feito de átomos. Então o que saiu é essencialmente Deus, pelo menos uma parte de Deus, 

e eu certamente vou aceitar isso, o profeta disse assim, uma parte de Deus, e nós somos partes de Deus, 

de uma vez, [“Sim”] mas algo de Deus, uma parte agora começa a brilhar. 

39 Agora, Deus deu Ele mesmo à luz a este Filho... 

Deus deu Ele mesmo à luz. Agora, o que é “dar à luz”? Muito simples, significa emitir. Como o 

nascimento está condicionado a uma concepção, e todo o princípio mental é uma concepção, passando 

por um período de gestação, a fim de emitir luz. Então Deus ficou numa posição de capacidade para dar à 

luz e produziu. Consegue por nisso algo melhor? Eu não posso – apenas tenho que crer nisso. [“Sim”] Ele 

produziu. 

40 ...que era antes de haver um átomo. E Jesus disse: “Glorifica-Me Pai, com a glória que tivemos 

antes da fundação do mundo”. (Agora ouça, parágrafo 32. Ele está apenas... agora, isso não está neste 

livro aqui, veja, eu estou lendo outro.) Agora, em João ele disse: “No princípio era a Palavra, e a 

Palavra era Deus e a Palavra se fez carne e habitou entre nós”. Deus Se desvelando até o ser humano. 

Agora observe como Ele fez isso. Agora, lá atrás, então, quando este pequeno Halo vem. Agora, nós não 

podemos ver nada ainda, mas apenas pelos olhos sobrenaturais vemos um Halo parado ali. Agora, esse é 

o Filho de Deus, o Logos. 

41 E ele disse: “Se você faz de Jesus o Logos você tem três deuses”. Então o irmão Branham não está 

falando a linguagem trinitária, ele está usando o nome de Jesus do jeito que ele usou em Hebreus 13:8, a 

forma como Paulo disse: “Quem és tu Senhor?”. E a Voz disse: “Eu sou Jesus – que é o Jeová do Antigo 

Testamento, e o Jesus do Novo”, e você está olhando estritamente para Deus.  

42 Agora, eu sei que isso está sobre as nossas cabeças e vamos “vumm” por tudo aqui, mas olhe, isso 

é o que o profeta disse e nós entraremos nisso. Nós não iremos tentar entender como se fôssemos forçar 

questões, nós iremos aprender o que o profeta disse e falar sobre isso, e nós iremos nos posicionar nisso, o 

qual esta é a nossa doutrina, [“Sim”] porque eu descobri que as pessoas nesta Mensagem não entendem 

Deus por nada e eu entendo isso muito pouco. E se eu tiver o que o profeta disse: “O que é o espírito de 

profecia, é um testemunho de Jesus Cristo”, eu tenho que ter alguma coisa em algum lugar que ilumine e 

me mostre alguma coisa.  

43 Agora, você não tem que crer nisso, não me interessa no que você crê. Veja, faça o que você 

quiser, sente-se aqui e eu serei legal com você. Você não tem que trazer comida, eu cuidarei e sempre 

alimentarei você. Mas isso é o Trono Branco, irmão e irmã, saiba você disso ou não – eu sei. [“Amém”] 

Eu sei, e estou falando sério sobre essas coisas aqui. 

44 ...Agora, posso vê-Lo brincando como uma pequena criança, diante da porta do Pai, com toda a 

Eternidade. Vê? E agora, então, em Seu imaginário criativo Ele começa a pensar no que as coisas 

seriam, e eu posso ouvi-Lo dizer: “Haja luz”. 

Agora ele está falando bem aqui sobre Deus em Cristo criando todas as coisas. Todas as coisas 

começaram bem ali quando Deus começou a literalmente formar, forma da qual Ele traria direto até a um 

ser humano, e depois levaria tudo de volta à glória. 

45 Então você quer saber qual é o valor de uma alma? Veja, Jesus morreu por isso. Não é possível 

entender as coisas, não estamos aqui para isso. E como eu já disse antes, podemos tornar esta Mensagem 

tão acadêmica que podemos trazer isso para onde nós entendemos as coisas e ainda não ter a realidade e 

isso se torna duro e seco, e, eventualmente nos afastaremos com isso porque vamos entender isso; o irmão 

                                                 
1
 Do inglês “God gave Himself birth to this Son”, que também pode ser: “Deus deu a Si mesmo luz a este Filho” – N.T 
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Branham disse: “Há três classes de crentes”. O incrédulo fica com raiva e sai. O crente manufaturado 

fica em volta fingindo. Eu creio na Mensagem, e eu não estou batendo em ninguém aqui, você sabe disso. 

Olhe, eu mesmo poderia ser um crente manufaturado – eu não sei. Talvez eu esteja brincando comigo 

mesmo. Mas a Mensagem de Branham está cheia de crentes manufaturados e de crentes e não existem 

muitos crentes verdadeiros e você pode dizer [“Amém”] porque não existe um entendimento em um 

sentido, onde a Palavra está. 

46 Agora, eu estou citando o que o profeta disse, e eu estou olhando para isso. Eu não pretendo 

compreender tudo isso, mas de uma coisa eu sei: seja o que for que saiu de Deus é Deus e puro e simples 

Deus, ponto final. E o irmão Branham disse: “Esse era o Logos”. Ele disse: “Esse era o Filho de Deus”, 

de Quem se disse: “Façamos o homem à Nossa imagem”. 

47 Agora, deixe-me olhar para as minhas notas aqui por um segundo. Certo, vamos para Colossenses 

1:17: 

E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. 

Agora, isso é em minha opinião a própria Escritura que o irmão Branham usa, mas ele não cita 

tudo. 

48 João 17:5: 

E agora, ó Pai, glorifica-Me junto de Ti mesmo... 

Certo? Como isso soa? Você agora diz: “Lee, você me glorificará com você mesmo”. Eu diria: 

“Agora, deixe-me ver como isso é feito. Eu irei glorificar a você comigo mesmo, isso quer dizer que eu 

tenho que entrar em um relacionamento com você do qual a minha pessoa agora se sombreia e se lança 

sobre você, de modo que você tem intrinsecamente tudo o que está em mim, e eu sou glorioso”. Você 

entende? [“Amém”] Jesus veio de Deus e Ele disse: “Agora, glorifica-Me com o Teu próprio Ser como no 

princípio”. 

49 Então nós estamos olhando – queiramos ou não – nós estamos olhando para Deus, e isso é um 

grande mistério, mas vamos levar o mistério um pouco mais adiante e nós estaremos começando a ver 

alguma coisa aqui no livro de Hebreus capítulo 1. 

50 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a 

nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. 

Deus no Filho, Deus em Cristo, Deus no Logos, e seja o que for nunca seria, será essencialmente e 

intrinsecamente todo o Deus, ponto final. [“Amém”] De modo que se pudesse dissecar e separar, não 

haveria nada lá que não fosse puramente Deus ou eu estou lendo isso errado.  

51 A Quem constituiu herdeiro de tudo, por Quem fez também o mundo. (E é claro que é... antecede 

Melquisedeque aí. Agora observe) O qual, sendo o resplendor da Sua glória, e a expressa imagem da Sua 

Pessoa... 

Sendo Ele o literal resplendor. Então o que o irmão Branham está tentando nos dizer? Deus 

começou a mover-Se no literal resplendor de Si mesmo. Em que nessa manobra simples Ele começaria a 

Se mover de uma forma, a qual um dia poria de lado essa glória, teofania. Hã? [“Amém”] Sim. Coloca-a 

de lado e assume uma forma menor, a de um ser humano, com sangue, ossos, tecidos, forma humana, 

completamente identificada com o Logos que era... particularmente a vida Zoe que estava Nele, e 

providenciar um caminho para a nossa salvação. 

52 Agora vamos para João 1, nós já falamos sobre isso, de 1 a 5: 

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

princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele 

estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 

Agora, Nele estava Zoe, que era a capacidade, não como Logos. Não, não. O Logos não poderia 

fazer isso. Ele teve que ir além do Logos original, porque o Logos não pode ser visto, embora se Ele 

quiser ser visto pode ser visto, pode aparecer e desaparecer, mas não tem nenhuma relação com o que está 

aqui em você e em mim, no sentido de ser tangível. Ele tem um relacionamento, mas não tangível.  

Assim, portanto, no Logos estava a capacidade de chegar ao ponto da tangibilidade, da manifestação. E 

manifestação é luz, o que significa, como disse Paulo: “Qualquer coisa que se manifesta é luz”. Em outras 

palavras, dá entendimento, dá conhecimento, dá a você a capacidade de apreender. Vê? 
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53 Quão quente está aqui? Verifiquem os seus termômetros. Agora, se estiver um pouco quente, eu 

não estou exatamente aquecido aqui. Vamos, levante-se e verifiquem os seus termostatos. Onde nós 

estamos? Porque eu quero você bem, bem acordado e se eu tiver que congelar eu farei vocês se 

acordarem. Obrigado. Agora, eu não estou me enganando aqui. Olhe, por favor, se você ficou até tarde da 

noite passada, sinto muito por você, mas eu acho... porque lembre-se, a Palavra do Senhor vem à mente e, 

a menos que a sua mente esteja completamente entupida com a Palavra, você chegará a lugar nenhum e 

eu chegarei a lugar nenhum. Esse é o nosso problema, estamos entupidos com tudo, menos com a Palavra 

de Deus. 

54 Agora, eu estava olhando aqui. Paulo disse: “O que faz com que se manifeste é a luz”. Assim, 

portanto, Deus tinha tudo em ordem e perfeito aqui antes que Ele colocasse um homem nisso. O homem é 

o último da criação, feito à imagem de Deus espiritualmente e feito à imagem de um homem, de um 

animal, fisicamente. Então agora ele é um enigma. Ele é um verdadeiro quebra-cabeças. 

55 Assim, portanto, Deus tinha dentro Dele, e produziu o físico e sua manifestação é Luz, e tudo você 

pode provar pelo fato de que os homens tomarão e estudarão uma asa de borboleta, e escreverão seis 

volumes sobre isso. O homem estudará um cão, sinos, como o psiquiatra russo – não me lembro do nome 

dele agora. Isso não importa – E cada vez que ele tocava um sino, ele dava ao cão um bocado. Muito em 

breve o cão salivava ao toque do sino.
2
 

56 Cada coisa que seja tangível, no sentido de ser apreendida, pelo menos até certo ponto, é Luz. O 

Zoe de Deus condena todos os homens, porque ele sabe que existe um Deus, porque Deus é tangível na 

natureza. E qualquer idiota que diz que Deus não existe e os tolos e os incautos que afastam as orações 

das escolas, e permite todo o resto, eles queimarão no inferno mais profundo que já existiu [“Amém”] e 

eu vou ficar para trás e me alegrarei com Deus. E se você pensa que eu estou atrás do sangue dos homens, 

você é ridículo esta manhã, e você está em sua loucura [“Amém”] e não sabe que o juízo é estabelecido 

na terra por causa dos cananeus. [“Isso mesmo”] 

57 O que se manifesta é luz. Assim, portanto, Deus começa a Se manifestar. De alguma forma, de 

alguma maneira, e esta grande ordem divina de Deus, o grande pensador, o grande onisciente com o 

onipotente cumprindo isso. 

58 Tudo bem, ouça: 

E a luz resplandece nas trevas; e as trevas não a compreenderam. 

Você acha que Satanás poderia se apossar disso? De jeito nenhum. Satanás simplesmente pensou 

que poderia se apossar disso e usar Deus. Isso é o que os pentecostais fazem hoje mesmo e os 

carismáticos. Eles pagarão o preço deles por isso, por passarem por cima da Palavra. 

59 Agora, com isso, você vai notar desde o início no versículo 14. 

E a Palavra se fez carne. (Não é assim! A Palavra não foi feita carne! A Palavra se tornou carne. 

A Palavra Se formou a Si mesma. Uma outra parte da formação. Formou-Se em carne.) E habitou entre 

nós, (e nós vimos a Sua glória, glória como do Unigênito do Pai), cheio de graça e de verdade. 

60 E o homem que escreveu isso foi João, que também escreveu a oração de Jesus sob inspiração: 

“Glorifica-Me junto a Ti mesmo”. Então nós estamos olhando para o que Deus tem feito. Agora, em 

outras palavras, o versículo 14 de João capítulo 1 é a finalidade do que se trata o versículo um. 

61 No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus... E tudo se 

tornou carne. 

Você e eu, o Filho, os filhos menores, tudo isso. [“Sim”] O próprio Deus Se tornou carne. É por 

isso que você tem a Nova Jerusalém exatamente como ela está de acordo com o irmão Branham quando 

ele nos trouxe a Mensagem. 

62 Agora, certo, vou ler mais algumas notas aqui e eu espero que nós passemos por algum tempo 

antes da ação de graças, pelo menos. Tudo bem, anterior ao princípio de João 1:1, que se tornou carne em 

João 1:14, havia no maior atributo da onisciência o plano de ser João 1:14. João 1:14, foi o plano que 

Deus tinha em mente e a única maneira que poderia se tornar efetivo foi começando com João 1:1. Agora, 
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isso é o que Ele tinha em mente. A razão para João 1:14, ao contrário de João 1:1, se encontra em 

Hebreus 2:9 e seguintes, e em Filipenses 2:5-8. Então vamos para Hebreus e ler isto, e nós lemos isto 

muitas vezes. [Hebreus 2:] 

63 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito (formado) um pouco 

menor... (Formado, na verdade formado) do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela 

graça de Deus, provasse a morte por todos. (Não. Cada filho.) Porque convinha que Aquele, para Quem 

são todas as coisas, e mediante Quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas 

aflições o Príncipe da salvação deles. 

64 Agora, só um minuto. Isso diz em uma Escritura, o próprio Paulo dizendo: “Todas as coisas foram 

criadas por Jesus Cristo”. E você abre logo em seguida aqui e ele diz: “Deus fez isso”. Deus estava em 

Cristo. [“Sim”] Não tente entender tudo isso – apenas creia. O irmão Branham disse: “Se Deus fez uma 

coisa de uma forma uma vez, Ele tem que continuar a fazê-la ou Ele não é Deus”. E o mistério se 

desenrola. Deus estava em Cristo. É assim que tem que ser. [Fim do lado um, parte um – Editor] 

65 Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um; por cuja causa não 

Se envergonha de lhes chamar irmãos, (Na verdade irmãos de Deus, na forma, quando Deus assumiu a 

Filiação. Filhos de Deus, a coisa toda se torna uma família unida, o qual é indescritível.) Dizendo: 

Anunciarei o Teu nome a Meus irmãos, cantar-Te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: 

Porei Nele a Minha confiança. E outra vez: Eis-Me aqui a Mim, e aos filhos que Deus Me deu. (Observe 

o que você vê de um lado e do outro – Deus, o Filho, e ainda assim Eles são quase que inteiramente 

indistinguíveis.) E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das 

mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo; e 

livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. (Por quê? Porque 

eles estão em um corpo de carne, Jesus não estava para começar.) Porque, na verdade, Ele não tomou os 

anjos, mas tomou a descendência de Abraão. (Ele nunca desceu pelos anjos, Ele desceu pela 

humanidade.) Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel 

sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. 

E assim por diante. 

66 Agora vamos voltar para Filipenses capítulo 2 e vamos ver o que o mesmo Deus, no mesmo 

homem que aqui está, o que Ele está dizendo sobre o assunto: 

Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo 

uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os 

outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual 

também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em 

Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-Se a 

Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-Se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, 

humilhou-Se a Si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus O exaltou 

soberanamente, e Lhe deu um nome que é sobre todo o nome. 

67 Agora você está falando... aqui está o homem aqui, você está falando de alguém que estava no 

princípio em Deus. O próprio que disse: “Vim de Deus e volto para Deus”. O mesmo de Quem o irmão 

Branham disse: “O Logos que saiu de Deus. Ele é o Filho de Deus”. Agora, isso não é um dogma 

trinitário – isto é para onde eles se confundiram. Eles não entendem isso. Vamos ver se entendemos algo. 

68 Então nós percebemos aqui, ao lermos João 1:1-5, e notamos que João 14 é do que se trata João 

1:1-5, que é idêntica à revelação do tempo do fim para a igreja de Laodicéia. No versículo 14 de 

Apocalipse 3: 

E... ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Estas coisas diz (O Ômega.) o Amém, a 

testemunha fiel e verdadeira, (O Alfa de Deus.), o princípio da criação de Deus... 

Deus finalizando o Seu trato com os homens na forma humana, porque é tudo para a raça humana, 

até o último entrar. Então veja, Aquele no princípio lá atrás, vê? Antes de uma partícula de poeira estelar, 

Deus começando a formar, o mesmo desce aqui no tempo do fim com a mesma mensagem e é disso que 

se trata Efésios 1:17-23. 
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69 Tudo bem, e observe aqui a razão para João 1:14 em oposição à João 1:1. Por que Ele Se tornou 

carne? A fim de resgatar os filhos que contornaram a teofania, desceram até aqui não como anjos e tudo 

mais, mas na carne para serem tentados, e na condição de caídos para trazê-los de volta para onde eles 

estavam para que eles... Deus não só não perde nenhum deles, ou de nós, nenhum de nós se perde Dele. 

[“Glória a Deus”] Nós não perdemos nada que Ele tem para nós. João 1:1, como dissemos, é descrito por 

Jesus em João 17:5. 

70 No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. 

O que mais poderia ser se veio de Deus? Deus. Deus genérico! Deus trazendo filhos! Deus 

trazendo a Sua vida, em muitos vasos. Deus tomando uma parte dessa vida para muitos vasos. Deus 

tomando essa vida e manifestando-Se. 

71 Agora, deixe-me ver o que eu tenho escrito aqui. Tenho que encontrar isso. Nem sequer sei onde 

colocar as coisas. Oh sim, agora, Hebreus 2:9-17, o que lemos, e especialmente o versículo onze: 

Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um; por cuja causa não 

Se envergonha de lhes chamar de irmãos. 

Porque nós temos o mesmo Pai. 

72 Hebreus 2:9-17, especialmente o versículo 11, está baseado em Efésios 1:3-5. 

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, O qual nos abençoou com todas as bênçãos 

espirituais nos lugares celestiais em Cristo; como também (Agora, isso está de acordo, e nenhuma outra 

razão, e esta é a única razão) ...nos elegeu Nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 

irrepreensíveis diante Dele em amor; e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Si 

mesmo, segundo o beneplácito de Sua vontade. 

73 Em outras palavras, já estivemos lá e o beneplácito do Deus Todo-Poderoso foi de colocar-nos no 

processo do pré-conhecimento, bem na predestinação onde nos manifestaríamos bem aqui e saberíamos 

que somos filhos de Deus. [“Glória a Deus”; “Sim”] Agora, só podemos saber agora, meu irmão e irmã, 

porque perdemos toda a memória lá do passado, porque não tínhamos uma forma teofânica. No entanto, 

as pessoas dizem: “De onde o irmão Branham consegue isso?”. Ele recebia isso direto de Deus. “Oh, 

bem, onde está isso na Bíblia?”. Não importa, cale sua boca, isso é o profeta vindicado. [“Amém”] Então 

se você quiser fazer barulho, vá em frente e faça barulho. [“Sim”] Você não pertence à Mensagem. Deus 

não tem tempo para essa tolice. 

74 Vamos olhar novamente para Apocalipse capítulo 13 e começar a ver essa coisa adorável aqui, e 

isso está no versículo 8. 

E adoraram-na (O diabo, o anticristo.) todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não 

estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.  

Aqui diz a você bem aí, que os seus nomes estavam no Livro e seus nomes estavam lá, mas eles 

não poderiam ser proferidos. Então quando Deus pronunciou o nome, aquele espermatozoide e aquele 

óvulo onde está a vida – porque tudo isso é uma vida – veio de Deus, veio de Adão, não me importa o que 

a mulher diga, que carrega aquele homem, é tudo um, ela é uma parte dele, apenas o original, e você não 

pode ficar longe do original, todos um. Deus os chama pelo nome, então você observa que aquele filho 

criança começa a se formar. E ele se forma bem no tempo do fim até que a semente se esgote. E cada 

nome no Livro está lá, e cada um desses nomes entra no Reino e é um filho treinado. Então vem o 

Arrebatamento. 

75 Tudo bem, agora vamos observar cuidadosamente que Efésios 1:3-6 estava tudo ali na forma da 

onisciência e todos os nomes estavam no Livro da Vida do Cordeiro antes de serem falados. Eu há pouco 

passei por isso. Desta forma vemos que tudo isso é uma parte do próprio Deus, e é o que é para ser, 

trazido à manifestação. Tudo isso é uma parte de Deus e o que deve ser trazido à manifestação. Então 

tudo isso é de Deus. Isso é o que o profeta disse. Então ou é o próprio Deus, ou Deus em atributos de 

membro pessoal enquanto Ele particulariza os membros e os chama para fora, e como Ele opera o Seu 

poder e autoridade para a Sua glória. Em outras palavras, isso foi indo e indo, desde o início e isso 

continuará indo e indo. 

76 Tudo bem, nesta mensagem o que estamos olhando é sobre como o próprio Deus Se tornou carne. 

Ao mesmo tempo, vemos como Jesus, como nós, o Filho de Deus estava no Pai, exatamente como nós 
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estávamos como filhos, ou um filho, filhos de Deus, como filhos pequenos. Nós descobrimos que a Jesus 

foi dado uma forma chamada de um corpo-Palavra e Ele entrou em comunhão com Deus e sabia todas as 

coisas. É o que diz bem em João 17:5. Mas nós não viemos dessa maneira e não temos nenhuma 

lembrança de Jó 38:4-9. 

77 Onde estavas tu, quando Eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. (Ele não pode 

fazer isso, sem memória) Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o 

cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as 

estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o 

mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre; quando Eu pus as nuvens por sua vestidura... 

Onde você estava? Sem lembrança. Todos os filhos de Deus estavam lá. 

78 Vamos para os Salmos. Eu gosto dos Salmos. Se algum dia eu chegar aqui, 139:7-18. 

Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás; 

se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas 

extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. (Vê? Você não pode se 

livrar de Deus. Deus não perde nenhum.) Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite 

será luz à roda de mim. (Como pode um filho errar nisso?) Nem ainda as trevas me encobrem de Ti; mas 

a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa; pois possuíste os meus rins; 

cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso 

fui feito; maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. (O resto do corpo não sabe 

disso – somente a alma.) Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e 

entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no Teu livro 

todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma 

delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! 

Se as contasse, seriam em maior número do que a areia; quando acordo ainda estou Contigo. 

79 Aqui diz a você bem aí, que você não possui nenhuma lembrança disso, mas se você for um filho 

nascido de novo você diz: “Louvado seja o Senhor, esse sou eu”. [“Sim”] Então você tem que entender. 

Agora, o que nós queremos ver agora é... como estamos fazendo? Você voltou a um longo tempo atrás, eu 

suponho. Está pronto para a terceira e quarta parte disso? 

80 O que nós queremos ver agora é a relação de Deus trazendo a Si mesmo e o Seu Filho Unigênito, e 

todos os outros filhos à manifestação em carne como a razão fundamental, ainda que o próprio Deus não 

possa ser limitado somente à forma humana. Agora, você sabe que aquela Coluna de Fogo de Deus... Ele 

poderia ser qualquer coisa, uma série de coisas. Mas a razão fundamental é em carne. Embora você não 

possa limitar Deus (vê?) apenas a isso. 

81 Agora, para obter uma compreensão nós temos que trabalhar para trás desde o final para o 

começo. Certo, deixe-me ver as minhas outras notas aqui. Tudo bem agora, antes de começarmos a 

trabalhar com eles lá para trás no começo – porque é assim que você resolve problemas muitas vezes – 

nós queremos apenas expressar o nosso pensamento aqui, onde estávamos de volta com o entendimento 

de João 1:1-5 e o versículo 14. E notamos que o versículo 14 é do que se trata João 1:1-5. 

82 Agora, todo mundo quer reverter isso. Eles dizem: “Oh grande e maravilhoso Deus. Aleluia, 

apenas suma daqui. Mais feliz, mais feliz e mais feliz para Deus. Vá mais feliz, mais feliz, mais feliz”. 

Cale-se e ouça o que Deus tem a dizer. [“Sim”] O que Ele quer dizer é João 1:14. Isso é o que Ele está 

visando. O outro está deixando você entrar nos segredos de Deus e de como o próprio Deus em Seu plano 

está revelando e fazendo tudo isso. E no tempo do fim, isso será uma revelação fantástica porque é disso 

que se trata Efésios 1:17-23. Vê? 

83 Então agora, isso é o mesmo que Apocalipse 3:14. Isso é aquele Deus, o verdadeiro Deus, que 

começou a criar a Si mesmo em carne humana. Ele começou o papel de Filho – começou o papel de 

Filho. Agora eu irei para a minha Escritura e para a minha compreensão; eu não tenho nada do que o 

irmão Branham disse neste ponto, eu não sei se ele alguma vez disse isso. Eu não sei. Eu gostaria de 

encontrar isso em algum lugar. Isto nunca falhou até esta data e eu confio que isso não irá falhar esta 

manhã, mas eu quero dar a você um alerta claro. 
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84 Tudo bem, nós estamos falando sobre o Filho. Falando sobre o Filho, tudo bem, Deus no papel de 

Filho. Nós encontramos o Filho de Deus, nós O encontramos em carne. Nós encontramos o nosso Irmão 

maior, tendo nos santificado, somos de uma Origem, olhamos para nós, olhamos para o quadro. Olhamos 

para o quadro que podemos falar. 

85 Então vamos olhar para os filhos. Gálatas 4:1. 

Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja 

senhor de tudo. (Agora, aqui diz a você bem aqui, que se você é um filho você está predestinado a 

preencher um papel de subserviência. [“Sim”] Os filhos devem honrar os pais. O livro de Gálatas está 

repleto sobre a filiação. Vê?) Mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. [“Sim”] 

(Tudo bem?) Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos 

primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de 

mulher, nascido sob a lei. (Plenitude de qual tempo? O tempo para a semente da mulher. Não qualquer 

outro tempo.) Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 

86  Ser colocados como filhos. Que filhos? Aqueles que apanharam seus corpos teofânicos e que 

estão completamente glorificados. [“Sim”] Os santos do Antigo Testamento não poderiam estar, eles 

tiveram que esperar por isso. Assim que o Sangue foi derramado eles disseram: “Aleluia, nós 

receberemos o corpo glorificado”. Voltando a aparência de jovens. [“Amém”] 

87 Agora, agora observe. 

  E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Seu Filho, que clama: Aba, 

Pai. 

E porque você é um filho de Deus, Deus enviou o Espírito da imortalidade, [“Glória a Deus”] 

porque você não será herdeiro de tudo que é de Deus, de acordo com Efésios, até que a plenitude do 

tempo acabe. [“Amém”] Agora, a Bíblia fala de Jesus como sendo herdeiro de todas as coisas, mas fala de 

nós sendo herdeiros de todas as coisas. Certo? 

88 Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.  

Herdeiro do que? Exatamente do que falamos há pouco. Vindo por meio da Ressurreição, a 

plenitude da adoção vem na Ressurreição – a coisa toda se abre. Tem se abrido há anos, o irmão Branham 

mostrou isso. Ele mostrou que o nome dele no cheque era tão bom quanto o de Deus. Deus disse: “Você 

disse isso. Você disse isso. Diga-o novamente”. [“Amém”] Adoção. Estamos entrando em nossa herança. 

Nós deixaremos para trás toda essa sujeira e lixo que conhecemos agora e nós iremos brilhar em Sua 

glória da qual nos esquecemos por completo, sem saber de nada. Vê? Quando se lembrou, Jesus disse: 

“Glorifica-Me junto a Ti mesmo”. O que estava alguma vez falando dentro de Jesus – quero dizer a você 

– com certeza foi tudo de Deus, irmão e irmã. Você pode dizer o que quiser. O exterior era de um homem, 

mas lá dentro estava algo tão diferente, e dentro de nós há algo tão diferente. 

89 Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, 

conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez. 

E assim por diante. Tudo bem agora, apenas mantenha isso em mente. 

90 Com isso vamos para Hebreus 10:7. 

Então disse: Eis aqui venho (No princípio do livro está escrito de Mim), para fazer, ó Deus, a Tua 

vontade.  

“Vim para cumprir a Tua Palavra”. 

91 Vamos para João 8, e o irmão Branham explicou isso, e eu estou tão feliz que ele tenha explicado, 

porque isso realmente abre uma porta para mim – que é bela. João 8:46. 

Quem dentre vós Me convence de pecado? (“Qual de vocês pode dizer que Eu não cumpri cada 

letra da Palavra de Deus requerida de Mim?”) E se vos digo a verdade... (Vê? “Qual de vocês pode Me 

refutar?”)  

92 Como disse o irmão Branham: “Fiquem de pé bem aqui agora sobre a Divindade. Venham aqui e 

peguem suas Bíblias”. Ele disse: “Eles eram”, bem na fita ele disse: “Eles eram muito inteligentes para 

vir. Eles teriam levado-os para fora em primeiro lugar”. Porque a Coluna de Fogo estava suspensa bem 

ali. Negar que há um Deus? Tentar torná-Lo em três? Não se iluda; há um Deus, o Espírito Santo. 
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93 Tudo bem, com isso vamos para Jeremias 1:12. 

E disse-me o Senhor: Viste bem; porque Eu velo sobre a Minha Palavra para cumpri-La. 

94  Filipenses 2:8. 

  E, achado na forma de homem, humilhou-Se a Si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de 

cruz. 

95  Isaías 53... Você está entendendo o que eu estou falando? Eu espero que você esteja. Você 

deveria captar isso agora. João 14:10. 

  Não crês tu que Eu estou no Pai, e que o Pai está em Mim? As Palavras que Eu vos digo não as 

digo de Mim mesmo, mas o Pai, que está em Mim, é Quem faz as obras. 

96 Vamos para Romanos 8:14-18. 

Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não 

recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de 

adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que 

somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-

herdeiros de Cristo: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 

(Agora ele está dizendo a você bem aí, que você não está sujeito à servidão, assim, portanto, o seu 

sofrimento não é uma questão de escravidão, ou alguma imposição de Deus, é a caminhada no Espírito 

que é a Palavra revelada.) Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente (Que 

aflições? A maior batalha já travada, encurvar-se à Palavra, isso não é nada...) não são para comparar 

com a glória (que você está buscando para o futuro. Começando com a forma teofânica quando você sair 

daqui.) que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação 

dos filhos de Deus.  

Pela primeira ressurreição e assim por diante. 

97 Agora, com isso vamos para 1 Coríntios 15:40-42, apenas para um quadro. 

  E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. 

Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas; porque uma estrela difere em 

glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. 

Em outras palavras, há uma escala desafiadora de glória no grande Reino de Deus. Nós estamos 

olhando para tudo isso. 

98 Então aqui está o que eu derivo disto, essa Filiação, esse ofício de Filho, esse Deus na Filiação é 

Deus planejando por Sua própria onisciência, e por Sua própria soberania, que é a graça – que faz com 

que Ele mesmo, seja em qual forma que Ele escolha e em qualquer condição, que Ele cumprirá a Sua 

Palavra, sendo subserviente a isso, portanto esse é Deus na Filiação. Agora você entende o que eu estou 

dizendo? Eu não [sei] onde o irmão Branham disse isso. Eu não sei se qualquer homem vivo alguma vez 

disse isso. Estou indo apenas pela única maneira em que eu posso passar, que é pela Escritura, e se Deus 

está realmente em três ofícios, então o Deus Todo-Poderoso está na forma de Filiação quando Ele cria, e 

Ele está perto e manifesta a Sua Palavra mesmo que Ele seja Pai como a razão fundamental, que é um 

progenitor. Eu não sei. Você entende o que eu estou dizendo? [“Amém”; “Sim”] Alguns de vocês dizem 

que não, porque você apenas olha para mim. Eu não culpo você. Eu não culpo você de modo algum. 

99  Vamos tentar passar por isso, e ver o que eu tenho em mente. Tudo bem, veja, Deus, [1S] Ele é 

soberano. [Escreve sublinhado no quadro – Ed.] Não há nada acima de Deus e entendemos pelo hebraico 

e pelo grego que Deus é equiparado à Sua Palavra. É por isso que se a Palavra está no profeta, Deus está 

literalmente no profeta. Embora o irmão Branham dissesse “A Coluna de Fogo que está dentro de mim”. 

Deus é equiparado à Sua Palavra, Sua própria Palavra. 

100  Certo, agora, Ele está por trás, esta tradução literal, Sua Palavra, para realizar isso. El, El Ellah, 

Elohim, o Forte Preso a um Juramento. Deus jurou por Si mesmo. Vê para o que eu estou olhando? 

Estamos olhando para o Pai em soberania. O Grande Concebidor, Progenitor de todo o plano. No minuto 

em que o plano entra em ação e manifestação, agora vejo Deus na forma de Filiação. [“Amém”] Eu não 

sei se estou certo ou errado; eu só estou fazendo o meu melhor, mas a Bíblia corre em continuidade. Ele 

disse: “Vim para fazer a Tua vontade, ó Deus”. 
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  [1S]                 Soberania 

    
     Deus                           Deus é equiparado à Sua própria Palavra. 

 

                  Ele Se posiciona atrás de Sua Palavra para cumpri-la. 

 

        El, El Ellah, Elohim o Forte Preso a Um Juramento 

101 E esse foi o epítome da Filiação onde Deus estava finalmente unido ao homem e Ele veio para 

fazer apenas uma coisa que foi a Sua Palavra [“Aleluia”] e um filho está obrigado à Palavra. Como pode 

alguém chamar-se de um filho de Deus e não crer na revelação divina e não obedecê-la? [“Sim”] O 

Espírito Santo é dado para trazer os corpos em sujeição e os filhos devem trazer os seus corpos em 

sujeição à Palavra pelo Espírito Santo, porque é disso que a coisa toda se trata ao fazer isso; isso pressagia 

que você e eu estaremos na Ressurreição, porque isso é dado para nos tornar imortais. 

102 Então você vê o que eu estou falando agora, Deus na Filiação? Você não precisa crer nisso, está 

tudo bem. Isso funciona muito bem mesmo assim. Ele manifestou-Se em um corpo humano. Agora 

vamos olhar para isso de novo. Hebreus capítulo 1. Quanto tempo temos? [Alguém responde – Trad.] Oh, 

não está ruim, deixe outra fita pronta. Eu não creio que eu vou sair ainda, talvez eu saia; vou ver. Tudo 

bem. 

103  Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a 

nós falou-nos nestes últimos dias (Esta hora da qual estamos falando) pelo Filho, (um ser humano) a 

Quem constituiu herdeiro de tudo, por Quem fez também o mundo. 

O que é um herdeiro de todas as coisas? Ele é um filho. Como que Ele é um herdeiro? Porque Ele 

cumpriu a Palavra de Deus provando Sua Filiação. Deus fez todas as coisas por Ele; Deus estava em 

Cristo. Não precisa entender isso, basta cer. [“Sim”] Não vá sentar-se aqui e pensar por todo o tempo. 

Antes... Eu vou ler para você algumas coisas bem incompreensíveis que o profeta disse. Sente-se aí e 

pense sobre isso. Então você pode pensar sobre o que o profeta disse, e creia no que eu estou lhe 

ensinando, ou simplesmente sente-se aí e diga: “Blaa”, e caia aos pedaços, porque você cairá. Você 

apenas tem que crer. Eu não estou pregando mais, tentando realmente entender as coisas, eu só estou 

fazendo o meu melhor para alinhar isto e alinhar em meu próprio pensamento também. 

104 Agora ouça. 

O qual, sendo o resplendor da Sua glória. 

O resplendor da verdadeira essencialidade e a avaliação do que Deus é, o que Ele foi, e o que Ele 

será, que nunca está mudando Deus. Então, aqui no princípio [Aponta para 1 – Ed.] Deus resplendido. 

Tudo bem, a luz vem do sol. Certo? O que faz essa luz? Expandindo átomos. Hã? O sol em outra forma. 

Tudo isso? Não!  Parte disso. Pense nisso. 

105  ...a expressa imagem da Sua Pessoa... 

Uma absoluta e perfeita reprodução, como se Deus Se clonasse. Ele trouxe à luz um Filho. 

“Descubra para Mim um lugar em que Eu falhei em ser o Deus perfeito. Um lugar que Eu não consegui 

ser o homem perfeito”. Eu não sei, eu não consigo entender, mas aí está. Tudo bem, agora. 

106 Observe o que Jesus disse, quando Ele disse isso em João 8:42. 

Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis, (“Porque vocês 

seriam Meus irmãos”.) pois que Eu saí, e vim de Deus; não vim de Mim mesmo, mas Ele Me enviou. 

Ele diz: “Quero lhe dizer uma coisa. Eu vim direto de Deus, e Eu não teria vindo até aqui, exceto 

que Ele Me enviasse e Eu sou um Filho obediente”. Hã? Os filhos eram obedientes. Ao quê? À Palavra. 

Agora veja, se você tivesse um corpo-Palavra você não teria sido nada, a não ser obediente. Você desceu 

até aqui em um corpo físico, você não é obediente. Mas sendo uma águia, o grito da águia desperta você e 

você volta para Deus e esse Espírito Santo nos ajuda a estarmos totalmente sob obediência a Deus: 

sujeito; corpo, alma e espírito. Eu sei que é uma pregação difícil, mas eu tenho que pregar a verdade. Se 

todos nós formos para o inferno, eu pregarei a verdade, irmão e irmã, porque essa é a Bíblia. João 16. Se 

nós falharmos nisso há alguém aí fora que não irá falhar. Estas fitas irão ao redor do mundo muito bem. 
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107 João 16:27-28. 

Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós Me amastes, e crestes que saí de Deus. (Agora, o que 

saiu de Deus? Deus! A essencialidade da parte de Deus. Colocado em partes, o irmão Branham disse 

“Parte”. Eu vou com “parte”.) Saí do Pai, (E Ele é um Filho) e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, 

e vou para o Pai. 

E o Unigênito está no seio do Pai. E a palavra “seio” pode significar “rio”. Ele está no canal do 

Pai, o fluxo divino; porque a plenitude da Divindade estava em Cristo, todos os atributos. Não como você 

e eu, que é só um pouquinho. Você é um pequeno atributo esta manhã para dar alegremente, perdoar com 

alegria, para fazer um bolo para alguém, para dar um copo de água, para falar em um idioma – talvez, 

interpretar – talvez profetizar. Quem sabe? Ser um diácono; ser um ancião; um ministro; uma boa dona de 

casa; uma maravilhosa mãe. Quem sabe? [“Amém”] Vê? Tudo bem. 

108 Eu saí... 

Agora, a palavra “sair” significa a emissão, que significa nascer. É realmente um nascimento. 

Deus, Deus deu Ele mesmo à luz a este Filho. Onde se lê a outra parte aqui? Sim. 

[Perguntas e Respostas sobre Genesis] 

...A parte de Deus que começou a se desenvolver em algo de modo que os seres humanos 

pudessem um tipo de ideia do que (Ele) era (no Espírito).        

109  De modo que, nesse momento, Deus deu Ele mesmo à luz a este Filho que teve de ser 

essencialmente, como diz João, Deus; porque isso é tudo o que havia lá. Formado. “Eu ainda não 

entendo”. Quem se importa se eu entender? Eu continuo repetindo e repetindo isso, e eu creio nisso. E eu 

digo: “Ei, isso é ótimo. Eu amo isso”. 

110   Você entende isso? Eu não tenho que compreender isso. Eu posso acender as luzes. Não me fale 

sobre uma face, duas faces, três faces, quatro faces, e cinco faces. Tudo que eu conheço são duas faces. A 

maioria das pessoas é de duas faces. [A congregação ri – Trad.] Pouco importa. Eu não me importo com 

isso. Por que eu me preocuparia com isso? Eu aprendo com o que isso diz aqui. Eu louvo ao Senhor, 

Aleluia, eu gosto disso. Para onde vamos agora? Ah, sim. 

111  Agora, a chave – como já mencionei – é ir lá para trás, ao princípio e a chave, porque no último 

dia, Deus terminou o plano concebido de Si próprio na Filiação, em Jesus. Vê? “Deus estava em Cristo 

reconciliando o mundo Consigo mesmo”. Deus estava em Cristo mediando. Deus estava em Cristo, Deus 

estava no Logos, Deus estava em uma forma, Deus estava em algo que saiu de Deus. É por isso que Deus 

entra em nossas almas, porque elas saíram de Deus. Deixemos o Espírito Santo entrar para preencher os 

nossos corpos, tocar nas células – é maravilhoso o que Ele faz. 

112  Agora ouça. Também Ele chamou a Si mesmo de o Filho Unigênito. Vamos para João 1:14. 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a Sua glória, como a glória do Unigênito do 

Pai, cheio de graça e de verdade. 

E essa palavra “unigênito” significa somente um que poderia ser nascido dessa forma. Nenhum 

outro foi. E isto é, veja, onde o Filho é igual ao Pai. O Nome no livro de cheques, absolutamente. 

Somente este poderia ser assim neste momento em particular. Tudo bem, versículo 18. 

Deus nunca foi visto em tempo algum, o Filho Unigênito, que está no seio do Pai, O revelou.  

113  João 3:16. 

Porque Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que Nele crê 

não pereça... 

Agora ouça, Ele não podia crer em você e em mim, e se o papa pudesse provar que ele era um 

filho de Deus, você não conseguiria crer no papa. Eu não posso crer em uma igreja. Você não pode crer 

em William Branham, você crê no que está além de William Branham. [“Amém”] Agora vamos olhar 

para as organizações. A igreja católica – o que está além do papa? Uma organização. O que há além dos 

protestantes? A organização. O que está além de nós? Deus! [“Amém”; “Glória a Deus”] Você mudaria 

isso por toda essa sujeira? Que imundície? Não me admira que você possa ver a abominação hoje voando 

alto, tudo está organizado. Eles nos colocarão para fora dos negócios. Eu alegremente os deixarei ter a 

igreja, bendito Deus. O que poderíamos fazer para enganá-los? Poderíamos organizar o nosso próprio 

departamento de fogo e queimar isso como um costume e... [A congregação ri – Trad.] Não deixe isso ir 
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além da minha má intenção. Você não está olhando para um santo aqui em cima, ou olhando para uma 

espécie de “fantasma”, não que eu vá fazer isso. O versículo 18. 

114 Quem crê Nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no 

nome do Unigênito Filho de Deus. 

“Nada de filhos. Eu creio em Pedro – oro a Pedro”. “Eu creio em Maria – oro a Maria”. “Eu creio 

em Estêvão – oro a Estêvão”. “Eu creio em Elmo, o santo padroeiro dos marinheiros, eu creio em Elmo, 

estou me afogando – deixe orar”. Tooooolice! Posso dar-lhe um níquel por uma dúzia. Falo como 

homem, não como um servo de Deus agora. Essas pessoas são servos de Deus? Será que vou agora 

rebaixá-los para colocá-los em concorrência com Cristo? Ó Deus, tenha misericórdia com tais 

ilegitimidades que eu nunca ouvi falar, exceto... eu não sei... Este é gerado no sentido de que nenhum 

outro seria gerado como Ele foi. Nenhum outro como Ele. 

115 Vamos ler em 1 João 4:9, e vemos a mesma coisa novamente. Pronto para acender a luz e eu vou 

ver se eu posso ver isso. Um pouco de comida lá fora, você pode tudo... se você está realmente morrendo 

de fome, vamos alimentar você, vamos segurar você um pouco lá fora. Se você não estiver morrendo de 

fome nós não iremos alimentá-lo, vamos manter você por algum tempo. Vê? 1 João 4:9. 

Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco: que Deus enviou Seu Filho Unigênito ao 

mundo, para que por Ele vivamos. 

Portanto Ele já era anterior a isso e enviado a isso. Você entende? 

116 Tudo bem, agora com isso vamos para 1 João 5:1. 

Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que O 

gerou também ama ao que Dele é nascido. 

Você ama Jesus, o Irmão mais velho, e todos os filhinhos. Observe, esta palavra é agora 

simplesmente “procriado”. Isto não é “unigênito” agora, isto é simplesmente “procriado”. Em outras 

palavras, volte para a sua gênese. Volte para o seu início genérico. Você voltará para Deus. Deus criando 

uma raça de Si mesmo, a realeza com a Cabeça, com a Noiva governando e reinando com os outros lá 

fora, em sua ordem. Então isso tudo manifesta Deus. Que coisa, o que está vindo é simplesmente 

fantástico. 

117 Vamos continuar a leitura. O versículo 18 agora, de 1 João 5. 

Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; mas o que de Deus é gerado conserva-

se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 

Agora, sabemos aqui que ninguém a não ser Deus, somente Jesus Cristo foi um homem que viveu 

acima do pecado. E com a ajuda do Espírito Santo, começamos a tentar viver acima do pecado como o 

irmão Branham disse: “Tentamos viver acima disso”. 

118 Tudo bem, agora, em 1 João 4:9 vemos o Unigênito; mas em 1 João 5:1 e 18, vemos “procriado”, 

a palavra é “procriado”, e não “unigênito”. Agora, Hebreus 2:9-19, que é Cristo no meio da Sua Igreja, 

que é João 1:14 explicado, porque Ele Se tornou carne. Vê? Agora então, vimos como Jesus desceu, João 

17:5, um corpo de glória do qual estava a verdadeira essencialidade de Jesus Cristo.  

119 Agora, nós dissemos aqui, enquanto vamos para o início, que você começa a aprender as coisas. 

Então nós iremos operar para trás. O fim que Deus tem em mente, e eu não precisarei ler isso para você, 

porque você sabe disso. O que Ele tinha em mente era Hebreus 2:10-11, o qual eram os muitos filhos à 

glória. Vê? E com isso João 17:20-23, que nós não lemos, então vamos ler agora. 

120 E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Sua Palavra hão de crer em 

Mim; para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em Mim, e Eu em Ti; que também eles sejam um em 

Nós, para que o mundo creia que Tu Me enviaste. E Eu dei-lhes a glória que a Mim Me deste, para que 

sejam um, como nós somos um. Eu neles, e Tu em Mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para 

que o mundo conheça que Tu Me enviaste a Mim, e que os tens amado a eles como Me tens amado a 

Mim.  

121 Agora, eu não entendo tudo isso, sobre o mundo conhecer isso e aquilo, que poderia ser depois 

que a coisa toda acabasse no Trono Branco. Mas uma coisa eu sei, isso é o que Ele disse. Então veja, 

Deus genericamente é o Pai e Ele começou gerando muitos filhos por Si mesmo, assumindo a Filiação, 
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produzindo aquele Filho, estando todos nós Nele. Agora, nós estávamos em Deus, para começar, caso 

contrário, como Ele poderia entrar em Cristo? Porque isso é essencialmente Deus. 

Vire... [Fim do lado dois – Ed.] (...) 

122 Apocalipse 21:1-6, 9-11. 

E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o 

mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada 

como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 

tabernáculo de Deus com os homens, (Isso é o que Jesus é, o Cordeiro) pois com eles habitará, (o que 

estava no Cordeiro? Deus. Assim como no rio Jordão, na Ceia das Bodas.) e eles serão o Seu povo, e o 

mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não 

haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas. E o 

que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve; 

porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E... Está cumprido. (Agora o versículo 9) E veio a mim um 

dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, 

mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. (Todos os filhos de Deus que estavam no Livro da Vida do 

Cordeiro. Vê? O Livro da Vida do Cordeiro é a Esposa do Cordeiro.) E levou-me em espírito a um grande 

e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a 

glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o 

cristal resplandecente. 

Ou seja, uma reflexão completa de Deus se manifestou. 

123 Exatamente o mesmo como aqui em Apocalipse capítulo 5. Vamos para o capítulo quatro 

primeiro. Bem, vamos ler o cinco primeiro... não, 4:1-3. 

Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu; e a primeira voz que, como 

de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem 

acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado 

sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica; e o 

arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. 

124 O que deu à Cidade Santa luz? O próprio Deus, Deus brilhando. Como o arco-íris, jóias, gemas, 

maravilhoso. Vê? Lá dentro. Então observe que o versículo um é o trono de Deus – aí está. E no versículo 

dois e três, que lemos, está o mesmo que em Apocalipse 5:1-7. 

E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, 

selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de 

desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem 

olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, 

nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz 

de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do 

trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 

sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro 

da destra do que estava assentado no trono. 

125 Agora, meu irmão e irmã, você irá notar no que temos lido aqui, em Apocalipse 21:1-6. Deus está 

ministrando ao Seu povo. Deus está ministrando ao Seu povo. Em Apocalipse 22:3 o reino de sacerdotes 

está ministrando a Deus. O que eu estou me dirigindo é para isto, de acordo com o irmão Branham no 

“Futuro Lar”. 

1) A Noiva é a Nova Jerusalém e ministra ao Noivo, o Cordeiro. 

2) O Cordeiro está no trono e a Noiva está sentada com Ele, ...?... entre a Coluna de Fogo que é 

Deus. 

Então o que vemos aqui são três manifestações. 

1) Deus na Coluna de Fogo inteiramente e somente, de alguma forma tudo isso é Deus. A Coluna 

de Fogo saiu de Deus e é, portanto, Deus manifestado. O fogo é a teofania. Nosso Deus é um 

fogo consumidor. 

2) O Cordeiro, este é Aquele em Quem toda a plenitude de Deus teve o prazer de habitar. Este é o 

Filho Unigênito, conhecido como o Filho do homem, o Filho de Davi. 
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126 Sua descrição é novamente o que lemos em Hebreus 1:2-9. 

A Quem constituiu herdeiro de tudo, por Quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor 

da Sua glória, e a expressa imagem da Sua Pessoa, e sustentando todas as coisas pela Palavra do Seu 

poder, havendo feito por Si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-Se à destra da majestade 

nas alturas; feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. 

Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és Meu Filho, hoje Te gerei? (Te procriei) E outra vez: Eu Lhe 

serei por Pai, e Ele Me será por Filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E 

todos os anjos de Deus O adorem. E, quanto aos anjos, diz: Faz dos Seus anjos espíritos, e de Seus 

ministros labareda de fogo. Mas, do Filho, diz: Ó Deus, (O objeto de adoração) o Teu trono subsiste 

pelos séculos dos séculos; cetro de eqüidade é o cetro do Teu reino. Amaste a justiça e odiaste a 

iniqüidade; por isso Deus, o Teu Deus... 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”. 

127 Como você fugirá do fato de que há um Deus e de que Ele teve um Filho, e que Ele trouxe esse 

Filho de Si mesmo? E isso não é uma fonte emitindo três personalidades, uma das quais é o Pai, o Filho e 

o Espírito Santo. [“Amém”] Mas isso certamente soa horrível próximo disso. Porém não há qualquer 

Espírito Santo, porque isso é o que é. Então o irmão Branham disse que nós devemos ficar entre a unidade 

e a trindade. Isso quer dizer que nós cremos em dois deuses? Não. Jesus teve um começo. Mas vemos 

Deus agindo Neste através desse princípio. Agora, somos admoestados a considerar – agora ouça – somos 

admoestados ao ler Hebreus, Quem é Este, para considerar... o que? 

128 [Hebreus 3:1] 

Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e 

sumo sacerdote da nossa confissão. (Agora nos é dito para considerá-Lo. Vamos para 4:14.) Visto que 

temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus... 

Jesus, o Filho de Deus, e você não pode ser um sacerdote de homens para Deus a menos que você 

seja um homem, e você não pode ser um sacerdote para os homens a menos que você seja Deus. 

[“Amém”] Mantenha o dedo aí, e deixe-me ler de acordo com o livro de Lucas capítulo 1, sobre o que o 

anjo disse acerca de João Batista. 

129 E irá (João Batista) adiante Dele (O Senhor Deus de Israel) no espírito e virtude de Elias, para 

converter os corações (dos filhos aos pais), e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar 

ao Senhor um povo bem disposto. 

João Batista anunciaria Deus manifestado em carne em Seu próprio corpo que Ele deu a Si mesmo 

tomando Sua própria vida e formando em torno dessa vida uma criança através dos meios químicos do 

corpo de Maria. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Deus sendo Deus, e Ele trouxe a Este... vamos olhar 

para o quadro. 

130 Leva isso até a humanidade e voltaremos à leitura. Leva isso até a humanidade. O que você é para 

começar? Uma vida. Uma vida que um microscópio não consegue ver, e nada pode ver. Nunca haverá 

nada construído que possa alguma vez vê-la. [“Amém”] É impossível. Você não pode ver a vida, você 

pode ver a manifestação. É estranho – agora ouça – Deus colocou os animais na forma de espírito antes 

de estarem fisicamente, o mesmo que você e eu. Quando Ele os tomou na forma de espírito para o físico 

eles se tornaram animais, e forma de espírito. Quando Ele nos tirou da forma de espírito para o físico, isso 

se tornou espírito e animal. Foi sob a forma de espírito que Ele disse: “Sede fecundos e multiplicai-vos”, 

mostrando que a vida pode se multiplicar, mas para se manifestar ela tem que ter uma forma. 

131 E Deus queria a forma para propagar de modo que eles seriam indivíduos e vida não 

indiscriminada, porque Ele iria produzir indivíduos através da corrente da vida. Por que Deus não poderia 

fazer a mesma coisa? Poderia Ele não produzir e dar à luz um Filho em toda a Sua imagem, mas não ser o 

próprio Deus? Uma imagem, irmão e irmã, não é a coisa real; e um filho não é o pai. [“Amém”] Nós não 

estamos olhando para alguma doutrina da trindade de deuses onde você vê uma mulher com um bebê em 

seu colo e a legenda diz: “O filho é o marido da mãe”. Não. Estamos apenas vendo Deus em um papel e 

isso era Deus no Filho. Deus obedecendo, Deus formando a Sua própria Palavra, Deus obediente à Sua 

própria Palavra, Deus obediente ao Seu próprio plano. 

132 Era exatamente por isso que Ele podia ser Salvador. É por isso que Ele derramou o Seu Sangue. É 

por isso que Ele poderia sofrer. É por isso que Ele podia morrer. É por isso que Ele podia ressuscitar 
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novamente. Todas as coisas que o irmão Branham disse aconteceram com um entendimento, embora não 

seja perfeito, podemos ver isso esta manhã. Eu espero que você possa, porque eu posso vê-lo. 

133 Agora em Hebreus 4:14 lemos: 

Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, 

retenhamos firmemente a nossa confissão. 

Jesus era o Filho de Deus – Ele certamente foi. Tudo bem, Hebreus capítulo 5 e o versículo 10. 

Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 

134 E não parando aí, mas indo de volta à 1 Timóteo 2:5-6, e aqui diz: 

Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem... 

Deus fez o Seu próprio mediador. Deus fez a Sua própria salvação. Como Ele fez isso? Não com 

três deuses. Pode apostar que Ele não fez. Ele fez isso por Deus assumindo uma forma, Deus mudando 

Sua máscara, mas Deus estando nela, e por que Ele Se escondeu, isso O revelou. 

...O qual Se deu a Si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu 

tempo. 

135 Para a mesma coisa. Tudo bem, este é o Messias ou Cristo e notamos Dele, como notamos Dele 

em 2 Coríntios 5:18-19, que “Deus estava em Cristo”. Agora então, olhe para Hebreus 1, Deus esteve nos 

profetas e falou com as pessoas e depois Deus entrou no Filho. “São as Suas Palavras que Eu falo. São as 

Suas obras que Eu faço. Ele Me diz o que dizer, você está ouvindo a Sua voz. Quem Me vê a Mim, vê o 

Pai”. E assim por diante, todas essas coisas saem perfeitas assim. 

136 Agora então, aqui vemos o Filho Unigênito. E para o que estamos olhando. Estamos olhando para 

o Cordeiro no trono. Agora observe o que temos falado. O Cordeiro no trono, a Coluna de Fogo acima do 

trono, o Cordeiro sentado com Cristo e com Ele e que compreende a cidade que são os irmãos. Todos os 

outros filhos de Deus estão predestinados a isso. 

137  4) Fora da cidade estão todos os outros, cujos nomes – embora não estejam no Livro da Vida do 

Cordeiro – estão no livro da vida, como o irmão Branham disse: “Os sábios estão no Livro da Vida do 

Cordeiro, e os néscios estão no Livro da Vida, mas eles são cortados do mesmo pedaço de pano, eles 

subirão na ressurreição em sua ordem divina”. 

138  Então vamos olhar para 2 Timóteo capítulo 2, e eu espero que você ainda permaneça acordado e 

ouça, porque eu quero terminar isto. Eu não quero tomar mais tempo, pelo menos não neste momento em 

particular. 2 Timóteo 2:19-20, agora ouça isso. 

Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são Seus, e 

qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniqüidade. Ora, numa grande casa não somente há 

vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro; uns para honra, outros, porém, para desonra.  

139 E aqui diz a você bem aí, que Deus possui todos os tipos de pessoas que compõem a Sua comitiva, 

e eles estarão bem no trono; eles estarão mais e mais abaixo, eles estarão todos espalhados por ali, mas 

tudo isso será Deus, os vasos sagrados para o Deus Todo-poderoso. 

140 Observe também em Romanos onde encontramos a mesma coisa. Romanos 9:19-21. 

Dir-me-ás então: Por que Se queixa Ele (Deus) ainda? Porquanto, quem tem resistido à Sua 

vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a 

formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer 

um vaso para honra e outro para desonra? 

141 Deus pode fazer um Pedro? Deus pode fazer um Paulo? E depois fazer pessoas como você e eu? E 

nós ficamos para trás e dizemos: “Bem Deus, Você certamente estragou tudo. Por que Você não fez a 

mim ao invés de Paulo?”. Ele diz: “Cale-se e sente-se”. Sabe, meu dedo mindinho não reclama com o 

meu olho e o meu olho não reclama com o meu dedo mindinho. A única vez que há é um grito quando um 

deles se machuca. Mas o meu corpo está em harmonia, ou deveria estar, assim deveria o teu. Até mesmo 

o casamento é da mesma maneira. “O homem deve amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo”, 

e eles com certeza amam o seu corpo da maneira que fazem a barba e se perfumam, e fazem tudo o mais. 

Eles não fazem? Aí está você. Certo. 
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142  Agora, vamos voltar aqui – não, nós não voltaremos aí. Deixe-me ver o meu... bem, eu estou aqui. 

Tudo bem, vamos ler aqui, eu acho. Vamos ver, isso é assim, e isso é assim, e isso é assim, e isso não é 

assim. Dê-me um pouco de tempo aqui, se você não se importar, porque eu tenho algumas páginas aqui... 

[O irmão Vayle está folheando suas notas – Trad.] Certo, ele está falando sobre a criação. 

143  [Perguntas e Respostas sobre Genesis] 

Agora, se Deus criou o homem à Sua própria imagem e Sua própria semelhança, que tipo de 

homem Ele criou? Um homem espírito. Agora, se você notar, depois que Ele tinha feito toda a criação e 

criado um homem espírito, (enfocando isto mais para a pessoa que fez a pergunta) Deus deu ao homem o 

domínio sobre o gado, os peixes e tudo era obediente ao homem. Mas em Sua criação ali, Ele fez o 

homem à Sua própria imagem para que guiasse o gado, as bestas do campo, exatamente como o Espírito 

Santo guia o crente hoje. 

144 Ele foi, em outras palavras, Adão foi o primeiro homem na escala das criações de Deus... A 

primeira criação foi Deus mesmo e de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus, e do Logos, o qual 

era a Palavra, veio o homem (Até Jesus) ...Tenho um formoso quadro em minha mente agora, se você 

puder fazer uma pequena viagem comigo. Creio que já tenho falado sobre isto antes, mas quero trazê-los 

ao lugar onde vocês estejam certos de vê-lo. Agora, vamos fazer uma pequena viagem e vamos voltar ao 

princípio por alguns instantes. Agora, não pense no calor que está fazendo, mantenhamos nossas mentes 

no que vamos falar e pensar. Vamos voltar a cem milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua, 

ou coisa alguma no mundo. Agora, houve um tempo quando não havia nada aqui, tudo era eternidade. E 

toda esta eternidade era Deus, Ele estava ali no princípio. 

145 Agora, aproximemo-nos aqui à beira deste corrimão, olhemos e vejamos estas coisas 

acontecerem. Agora, “Nenhum homem jamais viu o Pai”. Nenhum homem pode ver Deus na forma 

corporal, porque Deus não está em forma corporal, Deus é um Espírito. Vê? Tudo bem. “Deus nunca foi 

visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse O fez conhecer”. 1 João. Mas agora 

note, não havia nada, somente espaço. Não havia luz, nem trevas, nada, simplesmente o parecer era 

nada. Mas ali estava um grande Ser sobrenatural, Jeová Deus, o Qual cobria todo espaço de todos os 

lugares o tempo todo. Ele era de eternidade à eternidade, Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Não 

se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar, nada, 

todavia Deus estava lá. Este era Deus. (Agora observe) Ninguém jamais viu Este, Este é o Pai. É Deus, o 

Pai. 

146 Agora observe, então após um tempo eu começo a ver uma pequena e sagrada Luz começando a 

se formar, como um pequeno Halo ou algo, você somente poderia ver isto pelos olhos espirituais, 

enquanto estamos olhando, toda a igreja agora. (A igreja inteira está olhando) Estamos parados juntos a 

um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. (E ele chega direto à questão aqui e você verá 

como ele a traz) E não há ninguém que tenha visto a Deus, e a próxima coisa que começamos a ver, 

olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena e branca Luz formando-se ali. O que é isto? Isto foi 

chamado pelos leitores da Bíblia de “Logos” ou “o ungido”, ou “a unção”, ou a – com eu ia dizendo, a 

parte de Deus que começou a Se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum 

tipo de ideia do que Isto era, (Veja, você está olhando em direção a um ser humano) isto era uma 

pequena Luz movendo-se. Esse era a Palavra de Deus. (Esse é o Logos) Agora, Deus Ele mesmo deu a 

luz a este Filho O qual era antes mesmo que houvesse um átomo... 

147 Essa é a razão pela qual eu disse: “Se eu tirar um pedaço de ferro de um pedaço de ferro, isso é de 

ferro”. Se eu tirar um bebê de uma mulher ele é um ser humano. Se eu tirar algo de Deus isso tem que ser 

intrinsecamente tudo o que Deus é, mas isso não significa necessariamente ser Deus no sentido da 

Paternidade, isso torna-se menor, porque é no sentido de Filiação. [“Amém”] E quando você fala sobre 

Filho, você vai à obediência. Você fala sobre a obediência e vai para a Palavra. Fale sobre Deus no Filho, 

você vê na Filiação que Deus estava na Palavra, Ele estava em uma forma humana obedecendo 

plenamente a toda a Palavra, 100% obediente. É por isso que Deus não espera a obediência de nós; foi 

necessário que o próprio Deus fosse obediente a Deus. Agora somos obedientes em razão do Espírito 

Santo nos ajudar. 

148 Agora, em São João 1:1 No princípio era a Palavra. E a Palavra era Deus. E a Palavra se fez 

carne e habitou entre nós. Deus mesmo revelando-Se, chegando a ser um ser humano, vejam como Ele o 
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fez. Agora, lá no princípio, quando este pequeno Halo veio... Não podemos ver nada todavia, a não ser 

pelos olhos sobrenaturais é que podemos ver um Halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, o 

Logos, posso vê-Lo com toda eternidade brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Vê? 

Então em Seu imaginário criativo, Ele começou a pensar nas coisas que iria criar, posso ouvi-Lo dizer: 

“Haja luz”. 

149 Agora, quando ele diz “imaginário criativo”, eu acho que ele está dizendo que estamos falando de 

uma forma imaginária. Mas você não pode falar sobre isso estar realmente acontecendo se isso for 

imaginário, e você desperdiça a coisa toda, porque Deus não é uma imaginação e você não pode imaginar 

uma coisa sobre Ele. O que você está olhando é voltar a ver como as coisas foram e depois levar isso para 

a Palavra e você verá como as coisas são. 

150 Quando Ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência. Ela girou por centenas de milhões 

de anos, formando detritos de carvão e queimando, e formando o que é isto hoje: ainda queimando, 

desintegrando átomos. Se a bomba atômica alguma vez se perdesse, a cadeia atômica... esta terra seria 

como o sol, lá distante, simplesmente se desintegrando e explodindo. ...Agora observe isto. Formoso! 

Agora Ele fez o sol. Então a primeira coisa você sabe, um grande pedaço de lava porosa se desprendeu 

pesando cerca... como esta terra, se foi, “lançou”... Então este Logos, o Filho de Deus, observa isto, Ele 

permite isto cair por centenas de milhões de anos até que Ele faz isto parar. Então uma outra se 

desprende e a deixa voar por milhões de anos e a detém. Agora nós estamos parados observando-a vir à 

existência. 

151 Agora, Ele tem algo em Sua mente. E o que Ele está fazendo? Ele está escrevendo Sua primeira 

Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foi o zodíaco, as estrelas. (Veja o que é isso, está no livro e 

Ele coloca isso lá fora no... fala isso e põe isso na forma exatamente como Ele nos disse.) E isto 

enquadra-se com esta Bíblia aqui. O zodíaco principia-se com a virgem. Correto? E com o que termina? 

Leo, o leão. Esta é a primeira vinda de Jesus, Ele veio através de uma virgem, na Sua segunda vinda vem 

como o Leão da tribo de Judá. Vê? Ele o desenhou todo, a era de câncer, e tudo mais. Agora, Ele 

colocou tudo no céu, todos os meteoros, pedaços de terra, ou o sol flutuando ali, posicionou-os. 

152 Agora, quando a ciência vai em busca dos meteoritos que têm caído, isto não desmente à Deus, 

somente o confirma a mim. Vê? Isso simplesmente torna mais real para mim. Observe, todos estes 

meteoritos que estão flutuando ali longe do sol quente, indo através do ar, (eu acho que ele quer dizer 

cometas e coisas) lógico, e os têm colecionado. A primeira coisa você sabe, isto era apenas um iceberg 

(Isso começou como um iceberg). Aquela era a terra vindo à existência, um enorme pedaço de carvão 

aceso que se desprendeu. E ainda hoje o centro dela não é nada mais que um completo vulcão candente 

que se manifesta em erupções vulcânicas. A ciência diz que – que o mundo onde vivemos, a crosta dela é 

como uma casca de uma maçã. E tudo abaixo dela, há 25 mil milhas em volta, provavelmente 8 mil 

milhas de densidade, é um vulcão ardente. E dois terços, ou melhor, dois terços dela, está em água, e um 

terço de terra seca, cerca de um terço dela. E esta crosta em que vivemos, está cheia de perigosos 

explosivos, gás, gasolina, óleo, tudo. Correto? (Enxofre e essas coisas) E os dois terços dela, ou melhor, 

mais de dois terços de água (Qual é o ponto da água? Hidrogênio e oxigênio, eles são explosivos, ambos. 

Certo) 

153 Existe eletricidade suficiente aqui em cada dependência para separar o calor do frio, e isto 

geraria eletricidade suficiente para explodir um cômodo. Em uma bola de golfe, você pode colocar 

átomo suficiente para explodir Nova York e fazê-la desaparecer da face da terra. E então o homem, 

sentado sobre uma panela do inferno, bate em seu próprio peito e desafia a Palavra de Deus... O inferno 

está sob nós”. (...) 

154 Note, quando isto sucedeu, quando Jesus... Observe o pequeno Halo ali. Posso vê-Lo se mover em 

direção a esta terra e pousar sobre ela, fazendo com que ela se aproxime do sol. (Isso é o que disse aqui: 

“O Espírito de Deus Se moveu sobre a face do abismo”. Creio que era isso que ele tinha em mente) Não 

era nada mais do que uma enorme bola de gelo, e quando começou a derreter-se, grandes e enormes 

geleiras começaram a partir e as regiões do norte apareceram. Quando isto sucedeu, o território do 

Kansas e Texas originaram-se e todos estes lugares por ali, e se foram até o Golfo do México, e a coisa 

toda ficou coberta com água. 
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155 Agora vamos até Gênesis 1, entremos à Bíblia agora... Os mundos sem forma e vazio, e as águas 

cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus Se movia sobre as águas. Ele separou as águas, trouxe 

as montanhas e a terra e os secou e assim por diante. Vegetação e tudo, Ele fez isto, fez a lua, e 

estabeleceu limites ao mar, que não poderão ser traspassados. Fez todas as coisas juntas. Fez todas as 

outras coisas, toda vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou-os 

todos sobre a terra. Então faz esta pergunta: “Façamos o homem à Nossa imagem”. 

156 Agora, se um homem fosse feito algo como aquela pequena Luz sagrada ali, ou algo assim, não 

poderia ser visto. (porque é um Ser espiritual). Ele manifestou-se e revelou-se a Si mesmo um pouquinho 

mais, e fez uma trindade de Si mesmo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui estava Deus, desvelando-

Se a Si mesmo ao dizer: “Façamos o homem”, o qual era o Seu filho, um renovo Dele, “o homem à 

Nossa própria imagem”, ele era um ser sobrenatural. “E tenha domínio sobre o gado do campo, e assim 

por diante”. 

157 Agora, o homem guiava o gado e tudo, simplesmente como o Espírito Santo guia a um verdadeiro 

crente hoje. A Voz de Deus ali... a voz do homem, melhor, podia falar e dizer... chamava o gado desta 

maneira, as ovelhas para esta direção, os peixes para as águas. (E assim por diante) Ele tinha domínio, 

tudo obedecia a ele. Porém não havia homem que cultivasse o solo, Gênesis 2, (...) E então Deus formou 

o homem do pó da terra”. Vamos seguir isto, Ele formou o homem do pó da terra, e colocou este Espírito 

sobrenatural...  (Nele, suponho que ele quis dizer.) 

158 Ali estava ele. Posso ter muitos quadros de como foi isto, mas vamos tomar este quadro. Adão 

parado ali como uma árvore. (com suas raízes na terra e Deus disse: “Haja”. Ele...) soprou nele o fôlego 

da vida, e ele saltou, veio à vida. Vê?... Soprou nele o fôlego da vida, e ele foi feito alma vivente, e ele 

começou a se mover, e se mover. Então Deus tomou uma costela de seu lado, e fez uma mulher. De onde 

Ele tomou o espírito feminino? Vê? Em Gênesis... “Façamos o homem à Nossa própria imagem, 

conforme à Nossa semelhança, Ele os criou macho e fêmea”. Ele fez o espírito robusto para o homem, e 

fez o espírito suave, afetivo, delicado, feminino para a mulher. (Depois ele fala sobre ela um pouco; 

podemos simplesmente pular isso. Agora:) 

159 Agora, lá no princípio, quando este pequeno Halo veio. Não podemos ver nada todavia, a não ser 

pelos olhos sobrenaturais é que podemos ver um Halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus, o 

Logos, (Agora, ele disse isso. Agora, um profeta não pode mudar sua opinião e dizer: “Bem, eu agora sei 

melhor”. Vê? Porque o Logos saiu de Deus, intrinsecamente, absolutamente Deus. Deus estava Nele. 

Agora...)  posso vê-Lo com toda eternidade brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Vê? 

Então em Seu imaginário criativo, Ele começou a pensar nas coisas que iria criar, posso ouvi-Lo dizer: 

“Haja luz”. Quando Ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência. Ela girou por centenas de 

milhões de anos, formando detritos de carvão e queimando, e formando o que isto é hoje: ainda 

queimando, desintegrando átomos. 

E assim por diante. Agora deixe-me ver aqui, eu quero ficar... [Lee Vayle está folheando suas 

notas – Trad.] tudo bem. Então de qualquer forma Ele fez a criação do homem e da mulher. 

160 Ele sabia que Ele faria as mulheres (por...) Então Ele sabia que ia haver algumas mulheres, então 

Ele fez o espírito delas bem aí. (Eu não sei do que ele realmente está falando bem aí) ...“Ele criou o 

homem” em uma pré-figura, “macho e fêmea”... Então Deus fez o homem, não à Sua própria imagem. 

Este corpo não está na imagem de Deus, este corpo está na imagem das bestas. (Agora, é para isso que 

estamos olhando – eles são mamíferos.) 

161 Agora note. Deus sabia no princípio que Ele teria homens e mulheres, e Ele sabia que Cristo 

estaria aqui e que Ele teria que trazer Jesus, e que Ele seria crucificado. E Jesus disse aos discípulos 

quando estava aqui na terra que Ele os conhecia mesmo antes da fundação do mundo, antes que o mundo 

viesse à existência. (Especialmente Ele lhes disse: “Antes que Abraão fosse, Eu sou”.) Deus disse 

também, Paulo falando em Efésios: “Que nós estávamos em Cristo antes que o mundo começasse”. Isso 

é muito bom. Não é? (Isso é maravilhoso) ...Antes que houvesse a fundação do mundo, Deus conhecia 

Orman Neville e sabia que ele pregaria o Evangelho. Isto não é maravilhoso? (Escolheu) Ora, ele é um 

membro da igreja, e Deus sabia que ele ia ter esta igreja. Paulo estava falando da igreja de Éfeso e 

disse: “Nos elegeu Nele”. Agora, nós todos somos membros do Corpo de Cristo. Correto? E Deus, antes 
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que o mundo fosse formado, elegeu você e eu (escolheu você e eu) Nele. Antes que o mundo fosse 

formado. Puxa! Oh! Isto não é maravilhoso? 

162 Agora, o primeiro homem, agora, Ele fez o primeiro homem à Sua imagem, e nós estamos 

regressando a esta imagem, isso mesmo, à nossa primeira imagem criada. (estamos retornando a isso) 

Quando Deus me criou, William Branham, eu já existia antes da fundação do mundo, Ele fez meu ser, 

meu espírito. Eu não estava consciente de nada até onde eu sei, mas a... eu estava lá. Oh! Eu - eu não 

creio que você esteja entendendo isso. Mas agora, espere um minuto, Jesus disse aos discípulos que Ele 

“os conhecia antes da fundação do mundo”, e Paulo disse aqui que “nos elegeu Nele antes que o mundo 

começasse”. Agora, havia alguma parte de mim, de Orman Neville, e o resto de todos vocês aqui. 

Estávamos em Cristo Jesus antes que o mundo começasse. Aqui está minha opinião disto. Eu penso que 

as pessoas que possuem este Espírito hoje, ou o espírito, uma parte destes seres angelicais, espíritos os 

quais saíram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no Céu... 

163 Agora, isso é o que ele está pregando neste ponto. Eu posso continuar com isso, eu simplesmente 

não deixo isso me incomodar. Em outras palavras, ele disse: “Que esses seres angélicos se alternaram de 

Deus”. Agora, se eles se alternaram de Deus e eles são espíritos e nós somos uma parte disso, isso é algo 

que eu não entendo e eu deixarei isso nesse ponto. E ele fala sobre... 

164 E dois terços da terra estão em pecado, (Dois terços estavam debaixo d‟água, e assim por diante) 

e mais que isto, dois terços destes anjos caíram, ou foram expulsos, e estes são demônios. Eles entraram 

no fim, entraram nas pessoas. (...) Aqueles espíritos que foram criados lá no passado quando Deus 

começou a criar o homem lá à Sua própria imagem. Criou aqueles seres espirituais, aqueles espíritos. E 

Ele colocou o homem no pó da terra, o qual foi o primeiro homem, Adão. Aquele homem foi feito à 

imagem, este homem que você vê aqui, é feito à imagem de um animal. Estes corpos humanos são feitos à 

imagem dos animais. 

165 Nós temos a mão igual a de um macaco, e – e temos pés como os de urso. (E ele fala sobre um 

bebê urso e da pele de um bebezinho, que são idênticos) ...E se você tirar o Espírito Santo de um homem, 

ele é mais baixo do que o animal, ele é (inferior) pior do que o animal. É uma coisa dura para se dizer. 

Mas, tome a um homem que sua mente não tenha sido regenerada, sem o Espírito Santo para dirigir seus 

pensamentos, e – e coisas assim, ele tiraria um bebê dos braços de sua mãe e a violaria só pelo prazer 

bestial. Exatamente (verdade, e isso acontece o tempo todo). E uma mulher que não é boa. Tome a uma 

mãe porca ou cadela, nós damos todos os tipos de coisas, mas seus atos morais são somente para os seus 

cachorrinhos, ou porquinhos, mas uma mulher de má fama, ela é depravada o tempo todo. Isso mesmo. 

Lembre-se, você que está sem Cristo, sua moral pode chegar a ser mais baixa que a dos animais. Os cães 

não precisam vestir roupas para cobrir-se, nem outro animal. Foi o homem que caiu, não a vida animal. 

Porém a vida animal, estando abaixo do homem, (a vida humana) foi sujeita a isto, porque o homem era 

seu guia e o seu supremo líder, e cada besta do campo teme ao homem. (E ele fala sobre os animais 

temerem o homem.) 

166 Mas note agora, quando este homem veio aqui... Agora olhe: O que é isto agora, irmão 

Branham? Exatamente aqui, você tem a Deus, e entre a unidade e a trindade, você simplesmente captará 

a coisa agora mesmo. (Essa é a citação dele e ele não explica isso. Ele mesmo diz: “Eu sei o que eu quero 

dizer, mas eu não sei como explicar isso”.) Olhe, quando Deus desceu, desvelando-Se a Si mesmo, 

desvelando -Se a Si mesmo, até que veio a este homem... (Agora, ele não explica mais do que isso) Agora, 

o homem não pecou em seu espírito, senão em seu corpo: desejo, paixão. (Agora lembre-se, ele disso isso 

a você porque: “Aquele que é nascido de Deus não peca” [“Sim”]) Então quando ele pecou, ele separou-

se de Deus no corpo. Então Deus, o Logos, o mesmo Criador dele, desceu e foi feito à imagem do homem. 

O homem foi feito à imagem de Deus, e então ele foi feito à imagem da besta e caiu. Deus desceu à 

imagem do homem, no Homem Cristo Jesus, para sofrer dor. Deus não podia sofrer dor no Espírito. 

Como ele poderia sofrer dor física no Espírito? Ele não poderia fazer isto. Então Deus revelou-se a Si 

mesmo e foi feito a imagem do homem, para redimir o homem que estava perdido. 

167 Então Deus sofreu na carne. “E sem dúvida (isto é, sem argumento), grande é o mistério da 

piedade: porque Deus foi manifestado em carne, visto pelos anjos, pregado aos... crido e recebido acima 
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à destra de Deus”.
3
 (Vê?) ...“Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo Consigo mesmo”. Vê o que 

é amor? O amor de Deus! (Agora, isso é onde o irmão Branham... vamos ver...) “Então Deus feito 

homem não à Sua própria imagem, este corpo não é a imagem Deus, este corpo é a imagem do animal”. 

Agora observe, então isso é o que ele diz aqui. Agora, assim é como o irmão Branham termina 

nesta dissertação e quando ele vai lá para trás. 

168 Agora, não há nenhuma maneira neste momento, com toda a Escritura que eu já citei, que eu possa 

dar a você uma declaração direta em que você possa levar com você e provar a qualquer trinitário, ou a 

qualquer unicista que ele está errado e que nós estamos certos. Eu não posso tomar o que o irmão 

Branham disse e aplicar as Escrituras – tenho feito isso – na medida em que podemos colocar isso em 

uma casca de noz e fazer um artigo de fé – O irmão Branham não fez isto. 

169 Agora, antes de encerrar eu quero ler, e depois voltaremos a estudar onde estávamos antes. Quero 

ir ao parágrafo sessenta e oito. Se eu puder encontrá-lo aqui. Tudo bem. [Quem é Este Melquisedeque?] 

Agora, a diferença entre Ele e você como um filho... Veja, Ele era no princípio a Palavra, um 

corpo en morfe. Ele entrou e viveu nisso, na Pessoa de Melquisedeque. (Agora ele está falando sobre 

Jesus aí. Estamos falando fisicamente) Então mais tarde... Nunca mais ouvimos de Melquisedeque, 

porque Ele Se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o Sacerdote, porém Se tornou em Jesus 

Cristo. Agora, você contornou isso... 

170 Agora eu quero ir à página 19; não chegamos a esse ponto ainda e eu quero ler o parágrafo 95, 

onde o irmão Branham está falando da forma teofânica que foi vista pela bruxa de Endor, e outros 

diferentes, e agora ele desce aqui a respeito do que os Selos trouxeram à sua atenção. 

171 Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque que aparece foi... que Ele era Deus, a Palavra, 

antes que Ele Se tornasse carne, Deus a Palavra. Porque Ele tinha de ser; ninguém mais poderia ser 

imortal como Ele. Veja, eu tive pai e mãe; você também. Jesus teve pai e mãe. Porém este Homem não 

teve nem pai nem mãe. Jesus teve um tempo em que começou; este Homem não. Jesus deu Sua vida; este 

Homem não podia, porque Ele era a Vida. E é o mesmo Homem (ou Pessoa ou Deus) todo o tempo. 

Espero que Deus o revele a você. A mesma Pessoa o tempo todo. 

172 Agora, aí está o mistério. Aí está o enigma. E a resposta simplesmente encontra-se em uma coisa – 

seja o que for que você sabe sobre Deus na Filiação, seja o que for que você sabe sobre o princípio ou não 

sabe sobre o princípio, há uma coisa que você sabe – que Deus estava em Cristo, ponto final. E foi a vida 

de Deus genericamente que trouxe Este em Quem Ele estava. Então Este é o Filho Unigênito de Deus. E 

Deus estava Nele da mesma forma que Ele estava na Unção, a Coluna de Fogo que pairava sobre Israel, e 

aí Ele veio como Deus pairando sobre as pessoas. 

173 Mas este que vimos, veio para fazer a vontade de Deus. Há somente Um que pode fazer a vontade 

de Deus e que é o próprio Deus. “Eu Me colocarei por Minha Palavra para cumpri-La”. Assim, portanto, 

na forma de Filiação, Deus em Cristo, deu a Sua vida. Podemos entender isso. Eu não posso ir além disso 

neste momento, mas eu quero que você descanse comigo hoje e entenda: nós não somos unicistas, nós 

não somos trinicistas, nós não somos dualistas; isso é muito estranho se você quer saber a verdade. 

[Risos] Qualquer coisa como peixe fede. Eu não estou sendo um sacrílego, isso apenas veio à minha 

mente, é absolutamente a verdade. Nós não temos, para mim isso é apenas um monte de besteira, é um 

absurdo. 

174 Cremos em um Deus e nós tentamos começar através dos olhos do profeta para ver exatamente 

Este que foi Melquisedeque, o próprio Deus em uma forma, e lembre-se que Melquisedeque é um 

sacerdote de Deus que ministra para as pessoas. [Neste ponto a porção do vídeo termina – Ed.] Aarão é 

um sacerdote de Deus entre os homens que ministra a Deus. Agora, no momento final, e vemos 

Melquisedeque como a primeira forma, uma forma humana real; bem, Melquisedeque é Deus ministrando 

às pessoas, uma ordem especial. No tempo do fim onde Ele ministra, como o irmão Branham diz, uma 

parte de Si mesmo em comunhão, o mesmo Deus voltou hoje numa Coluna de Fogo para ministrar a você 

e a mim, e ministra essa parte Dele que nos levará à imortalidade em corpos humanos frágeis. Deus 

ministrando-Se à humanidade.  

                                                 
3
 O irmão Vayle leu “Deus”, quando o irmão Branham havia dito “Pai” – N.T. 
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175 E nós estamos olhando para estes grandes mistérios, irmão e irmã, mas eu estou tentando fazer o 

meu melhor para mostrar o que eu estou olhando e vendo o que o profeta disse, e fazendo o meu melhor 

para colocar tudo isso junto de tal maneira que eu possa explicar e dizer: “Aqui nós iremos ponto a 

ponto”, mas eu não sou capaz neste momento de fazer isso, mas eu fiz o meu melhor para entregar minha 

alma e mostrar a você: “Há somente um Deus”. 

176 E o que você viu é Deus o tempo todo e o que você está vendo agora é Deus o tempo todo, e o que 

você irá ver é Deus o tempo todo. E você sempre verá os três, você sempre verá a Coluna de Fogo, que é 

eterna e que leva você de volta à semente ao princípio. A Coluna de Fogo, o Cordeiro, a Noiva e todos 

além. Você não pode mudar isso. Mostre-me onde há três deuses. 

177 Você pode adorar a Jesus como Deus, porque essa é uma forma de alguns adorarem. Ele nunca... 

Ele disse, eles disseram: “Bom Mestre, diga-nos estas coisas”. Ele disse: “Por que Me chamas „bom‟? Só 

há um que é bom e que é Deus. Você está reconhecendo que Deus está em Mim?”. Vê? Ele nunca pediu 

por adoração. Ele disse: “Adore a Deus”. Mas quando eles O adoraram na Ressurreição, Ele aceitou. 

Quando Pedro por revelação disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”, essa foi a perfeita revelação 

daquela hora e Deus estava em Cristo. 

178 Então é para isso que você está olhando hoje. Eu espero que você consiga, eu espero que você 

entenda como nunca tem entendido antes. Eu darei a você, se quiser, você pode fazer perguntas, mas isso 

me dá uma chance agora para ir em frente com o resto da mensagem e eu confio que isso tenha sido de 

bênção para você. Para mim é uma bênção só em começar, só em falar sobre isso e tentar levar isso ao 

ponto onde possamos seguir em frente. 

Vamos nos levantar neste instante e nos despedir. 

179 Bondoso Pai celestial, temos tido um longo tempo com a Tua Palavra hoje. Espero não ter cansado 

o povo, ó Deus; e ainda se estiverem cansados, há uma Vida que está na Palavra que nos dará força como 

nunca tivemos antes, assim que o corpo está preso a se desgastar Senhor, e é bom que se desgaste. A 

mente se desgasta, e é bom que se desgaste. Isso abre a porta para que os Teus pensamentos entrem, o 

corpo se desgaste, e abra a porta para a forma teofânica, abra a porta, Senhor, para a próxima hora, 

quando algumas pessoas que estão aqui, queridos, talvez jovens, sem dúvida, alguns jovens queridos, 

terão um corpo glorificado e saiam deste mundo, Senhor.  

180 Então, Pai, sabemos que enquanto há algo que está erodindo, há algo para acontecer que não se 

desgasta. E eu confio, Senhor, que esta Palavra que tivemos hoje, estudada aqui e ali, difícil de se 

entender, sem dúvida, partiu-se em pedaços para alguém que ouvirá a fita e ouvirá a minha voz que 

poderia partir isso em pedaços, Senhor. Estamos tentando olhar para isso com a Luz que Tu dá Pai, e eu 

creio que a Luz é verdadeira, o que Tu nos tens dado neste ponto; se há algo mais, ó Deus, Tu nos 

mostrará e nos ajudará, mas neste momento nós sabemos, Senhor, o que o profeta disse, e estamos com 

isso, Deus vivo, o melhor que podemos. 

181 Ajude-nos onde estamos fracos Senhor, para percorrer por todo o caminho Contigo. Ajuda-nos 

Senhor, a sermos fortes na força do Teu poder e entendermos o nosso próprio potencial para cair, Senhor, 

nosso potencial é para baixo enquanto o Teu potencial é para cima. Então Pai, onde carecemos hoje, ó 

Deus, ajude-nos a simplesmente suprir o que falta agora e seguirmos em frente em movimento. Em nome 

de Jesus Cristo, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja todo-poderoso, em honra e 

glória através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O Senhor te abençoe. 

“Leve o Nome de Jesus Contigo”. 

 Tradução: Diógenes Dornelles  

http://www.messagedoctrine.com/ 

http://diogenestraducoes.webnode.com.br 
 

 

Esta mensagem intitulada “Quem é Este Melquisedeque? Nº.13 – Plano em Ação; Filiação” (Who Is This 
Melchisedec? # 13 – Plan in Action; Sonship) foi pregada pelo Rev. Lee Vayle, no dia 25 de setembro de 1988, 
domingo de manhã, na Igreja do Evangelho da Graça, em Saint Paris, Ohio, EUA. Esta tradução foi feita na 
íntegra do inglês para o português, em fevereiro de 2016, com o auxílio do texto e áudio original. (Duração: 2 h e 2 
min.) 

http://www.messagedoctrine.com/
http://diogenestraducoes.webnode.com.br/

