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Deuteronômio 8:3,16 
E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não 
conheceste, nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que o homem não 
viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem... Que no 
deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram; para te humilhar, e para 
te provar, para no fim te fazer bem. 
  
É muito evidente que Deus faz o que faz porque tem um propósito e um plano para fazê-
lo. Observe que Ele os fez passar pelo deserto porque os estava punindo e 
provando. Punindo os que tinham mais de 20 anos em Cades-Barnéia e provando os 
filhos. Provando que o homem não pode viver só de pão, mas de toda a Palavra de 
Deus. E é claro que o Maná era a Palavra de Deus manifestada. Assim, eles viveram da 
Palavra manifestada por 40 anos, até que estivessem prontos para tomar a terra prometida 
que Deus havia preparado para eles. 
  
E às vezes me pergunto se não é isso que Deus tem feito todos esses anos desde que 
levou para casa o Seu profeta. Isso já faz 55 anos, e a Noiva neste êxodo tem vagado no 
deserto do pecado (e pecado é incredulidade) pelos últimos 55 anos, passando a depender 
apenas da Palavra de Deus prometida, e observando e aprendendo a confiar somente na 
Palavra manifestada.  
  
Nunca se esqueça de que Deus interpreta Sua Palavra fazendo-A acontecer, o que 
significa manifestando-A. 
  
Êxodo 16:33, 35 
Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, e põe nele um ômer (3,64 litros) cheio de 
maná, e coloca-o diante (ou na presença)do Senhor, para guardá-lo (salvaguardar e 
preservar) para as vossas gerações. (...) E comeram os filhos de Israel maná quarenta 
anos, até que entraram em terra habitada; comeram maná até que chegaram aos termos 
da terra de Canaã.  
 
Observe que há duas palavras que eu sublinhei aqui que contam toda a história do que 
Moisés nos contou neste versículo da Escritura. O Maná deveria ser colocado na Presença 
do Senhor, onde a Presença de Deus o guardaria por gerações. 
  
Agora, na semana passada, mostramos como o vaso esconde a Presença Shekinah que 
está dentro do vaso. E não importa o quanto de sobrenatural aconteça dentro daquele vaso 
pela Presença Shekinah do Espírito de Deus, isso ainda não muda o vaso em si ao 
ponto de vista do estranho. A Presença Shekinah ainda está oculta pelo véu ou vaso. O 
véu ou vaso não muda, não importa o quanto de Deus esse vaso contenha, seja a 
plenitude da Divindade ou apenas uma porção. Assim como o navio que o irmão Branham 
falou que conteria o oceano, seja apenas de uma colher ou de como um navio cargueiro 
que pode conter até 2 milhões de galões de petróleo. 
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Mas se o navio de carga de petróleo tem 2 milhões de galões ou apenas uma colher de 
chá, isso não muda a estrutura do navio. O que muda é a quantidade de óleo na 
embarcação.       
  
E é com isso que o incrédulo tem problemas. Como o irmão Vayle nos advertiu para tirar os 
olhos do vaso e olhar para o Deus que está usando o vaso. E lembre-se, Deus é o único 
Deus sábio, o Deus invisível e imortal. 
  
Portanto, o vaso não pode adicionar ao que Deus é. Deus é Deus e não precisa de 
nenhum vaso para ser Deus. Deus é eterno, Deus é Onipotente e Deus é Onisciente e 
não importa que vaso Ele escolha morar dentro, Ele pode mudar os vasos, mas Ele não 
muda a Si mesmo. Ele até mesmo pode mudar os vasos de tempos em tempos, e os vasos 
são diferentes uns dos outros em substância, mas a natureza do Deus invisível não 
muda, não importa que vaso Ele possa parecer estar usando. 
  
No Antigo Testamento, lemos em Malaquias 3:6 “Eu sou Deus e não mudo”. E então no 
Novo Testamento lemos em Hebreus 13:8 “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente”. E isso não fala do Filho de Deus, mas do Jesus que é o Cristo, o 
Ungidor. Lembre-se de que Jesus veio em nome de Seu Pai. Mas também vemos no livro 
de Hebreus que o Filho de Deus, o corpo, que Ele mudou de jovem para velho. Ele mudou 
de nenhuma sabedoria para estar cheio da sabedoria de Deus. 
  
Isso é o que as Escrituras ensinam. 
 
Lucas 2:40 
E o Menino crescia, e Se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a graça de Deus 
estava sobre Ele.  
  
Agora, qualquer uma dessas descrições do Filho de Deus mostra mudança. “Ele cresceu” 
significa que aumentou em tamanho corporal, peso corporal, altura corporal e ficou mais 
forte, o que significa que Ele também cresceu espiritualmente em Seu espírito. E as 
palavras “cheio de Sabedoria” também mostram crescimento. Você não pode usar o verbo 
“encher” se o recipiente já estiver cheio. “Cheio” mostra uma adição a. Um crescimento em 
Sabedoria até que esteja totalmente crescido. E a graça de Deus estava sobre Ele, 
mostrando que era a graça de Deus e não a Sua. 
 
Paradoxo (06/02/1964) §§ 279-284 
Olhe aqui. Ela disse: “Seu pai e eu Te procuramos dia e noite com lágrimas”. Ela descreu 
no primeiro testemunho dela. Ela chamou José de Seu “pai”. Agora olhe para este Garoto 
de doze anos, não sabendo o que Ele disse. Ele era apenas um Garoto, mas Ele era a 
Palavra. Vê? Ele disse: “Não sabeis que devo tratar dos negócios de Meu Pai?” Está 
vendo a Palavra corrigindo o erro? Vê? Ela estava dando testemunho depois que Ele foi 
levantado; estava tudo acabado agora, ela, veja: “Seu pai e eu Te procuramos”, indo 
exatamente o que... Ela disse que concebeu esta Criança pelo “Espírito Santo,” e depois 
chamando José de “pai”. E este Garotinho, uma Criança de doze anos, sem sabedoria 
alguma, ora, mas apenas um Garoto de doze anos. O Pai não habitava Nele naquele 
tempo; porque Ele veio no dia em que Ele O batizou: “Ele (João) viu o Espírito de Deus 
descendo, veja, e entrou Nele”. Mas, veja, este Garotinho de doze anos de idade, sendo a 
Palavra; Ele nasceu o ungido, veja,(Agora observe como o irmão Branham corrige suas 
palavras aqui, e ele agora diz) para ser o ungido. E aqui estava Ele: “Não sabeis que devo 
tratar dos negócios de Meu Pai?”. Ela disse: “Seu pai e eu temos procurado por Você”. Se 
José fosse Seu pai, Ele estaria com ele em seus negócios, fazendo portas e casas. Mas 
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Ele estava no templo, endireitando aquelas organizações. Vê? “Não sabeis que devo 
tratar dos negócios de Meu Pai?”Veja como a Palavra de Deus corrigiu aquele erro, 
naquela Criança! Amém. Deus te abençoe. 
 
Agora, o irmão Branham não estava dizendo que a Palavra corrigia o erro naquela Criança. 
O que ele disse aqui é que a Palavra de Deus naquela Criança corrigiu o erro em Sua mãe. 
  
Então, estamos olhando para um vaso aqui que Deus usou e no processo de deixá-lo 
pronto para uso, Ele cresceu física e espiritualmente e tudo foi feito pela graça de Deus 
sobre Ele. 
  
O Profeta Eliseu (02/10/1956) § 21 
“E Jesus, o batismo que Ele teve foi o batismo do Espírito Santo, que estava 
Nele, que veio sobre Ele no rio Jordão depois que Ele foi batizado nas águas. Ele viu 
o Espírito de Deus como uma pomba vindo sobre Ele. E observe então, quando Ele subiu, 
Ele enviou de volta o mesmo manto com que Ele estava envolto: o Espírito Santo sobre a 
Igreja. 
  
Os Filhos de Deus Manifestados (18/05/1960) § 91 
No Jardim do   Getsêmani, a unção O deixou, sabe, Ele teve que morrer como um 
pecador. Ele morreu como um pecador, você sabe disso; não os pecados Dele, mas os 
meus e os teus.  
  
Possuindo o Portões do Inimigo (08/11/1959) § 79 
...Quando o Espírito Santo desceu sobre Ele no batismo de João, e Ele Se tornou o 
Messias Ungido... Agora, lembre-se, Ele era o Filho de Deus quando Ele nasceu. Ele 
era o Filho de Deus nascido de uma virgem. Mas quando Ele Se tornou o Messias, foi 
quando o Espírito Santo veio sobre Ele, porque o “Messias” significa o 
“ungido”. Vê? E Ele era o Ungido quando o Espírito Santo desceu sobre Ele. 
  
Ao Nascer do Sol (18/04/1965) § 241 
Quando Deus olhou para o corpo ... (O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani; Ele 
teve que morrer como homem.) Lembrem-se amigos, Ele não tinha que fazer isso. Aquilo 
foi Deus, Deus ungiu aquela carne, que era carne humana, e Ele não tinha... Se Ele 
tivesse subido ali como Deus, Ele nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode 
matar Deus. 
  
Novamente vemos este crescimento em Lucas 2:52 “E crescia Jesus em sabedoria e 
estatura, e na graça de Deus e dos homens”. 
  
E em Hebreus 5:7-9 
O qual, nos dias da Sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e 
súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que 
era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. E, sendo Ele aperfeiçoado, 
veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que Lhe obedecem. 
  
Novamente, basta olhar para os verbos de ação que temos aqui. Com lágrimas chorando a 
Ele (Deus) que foi capaz de salvá-Lo da morte. Deus não chora. Mas o Filho de Deus 
sim. Ele clamou ao Pai: “Pai, Eu gostaria que Tu passasse este cálice de Mim”. Mas 
então, percebendo que Deus era capaz de ressuscitá-Lo, Ele disse:“Não obstante, não 
seja feita a Minha vontade, mas a Tua”. 
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Agora, esta manhã eu quero continuar desde a semana passada, onde mostramos a 
distinção entre o vaso mutável que Deus usa, com a natureza imutável do Deus imutável 
que usa o vaso. E essa é a única maneira de você ver Deus, que é invisível, que é ver a 
Sua natureza atuando no vaso. Porque não é a natureza do vaso que você está vendo, é a 
natureza de Deus e o poder de Deus que não muda, mas que permanece o mesmo ontem, 
hoje e eternamente. E esta natureza imutável não muda de vaso para vaso, mas 
permanece a mesma, não importa qual vaso Ele use. 
  
Portanto, eu gostaria de avançar neste sermão e ler os parágrafos 168 desta manhã: 
  
“Observe, o que isso faz? (agora, o isso aqui do qual ele está se referindo é a Glória da 
Shekinah, que é a Presença Shekinah do Espírito de Deus que habita no crente.) 
 
Então o irmão Branham está fazendo a pergunta: “O que isso (a Presença do Espírito de 
Deus Shekinah no crente) faz?” 
  
E ele nos diz: “Aquela glória da Shekinah sobre os pães da proposição manteve-
os” (Os pães da proposição, a Palavra de Deus manifestada) “de estragar. Lembre-se, o 
maná que veio do céu; ficou na Glória Shekinah de uma geração para outra. Do lado de 
fora, ele ficou com vermes durante a noite; está contaminado. É isso mesmo?”. 
  
“Fora da Glória Shekinah,” (Veja, ele está falando sobre a Presença Shekinah, que é a 
Parousia-Presença de Cristo. E fora da Presença-Shekinah, ou aqueles de fora 
da Parousia-Presença) ele nos diz que eles dirão... “Os dias dos milagres já passaram. 
(Vê?) É tudo fanatismo”. Mas por dentro...  
 
Então veja que fora da revelação da Parousia-Presença de Cristo, a Palavra de Deus não 
pode se manifestar. Está envelhecida e contém vermes. Não produz milagres; não produz 
o sobrenatural. É apenas uma história. 
  
E muitos que rejeitaram aquela Parousia-Presença de Cristo têm tentado colocar esta 
Mensagem no homem William Branham, e é por isso que você não vê Cristo no meio 
deles. 
  
É por isso que eles não vêem uma Presença sobrenatural de Deus o mesmo ontem, hoje 
e eternamente em seu meio. 
  
É por isso que você não vê João 14:12 no meio deles. Não pode estar lá porque eles não 
podem ver que Ele ainda está aqui, e Ele ainda está conduzindo os Seus Eleitos para o 
Milênio. 
  
De seu sermão Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 168 
Porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e não seguem em frente 
com a Palavra para se cumprir..." Eles estão mortos, acabou”. E o espinhos e cardos 
que estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado... 
  
E novamente nos Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 160 
Lembre-se, você não podia alimentar um luterano naqueles dias (você pode agora) com a 
carniça católica. Não senhor. Ele tinha carne fresca. Essa foi aquela era da igreja. Você 
não poderia alimentar os metodistas com a mensagem luterana. Ah não. Ele não queria 
aquela carniça; está podre. 
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Veja que a Vida o deixou e foi para outra coisa. Esse é o velho talo que está morto lá 
atrás. A vida está avançando. Nem você pode alimentar a Noiva de Jesus Cristo com 
o pentecostalismo. 
  
Então por que alguns ainda estão tentando fazer desta Mensagem uma continuação do 
Pentecostes? 
  
O irmão Branham diz: 
“Não, de fato. Organizações destruídas por larvas, nada fazendo... Não, não. Pois a 
promessa é: “E antes que venha aquele grande e terrível dia, enviarei a vocês o 
profeta Elias. Ele restaurará os corações dos filhos à fé dos pais”. Todas essas 
promessas foram feitas na Bíblia, “Eu farei isso”, e lá as águias se reunirão. “Todos os 
que o Pai Me deu virão a Mim”. 
  
O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3:4 "Quando Cristo, que é a nossa vida, for 
faneroo” (que significa “manifestar-se em Seu verdadeiro caráter”), “assim faremos faneroo” 
(manifestar em nosso verdadeiro caráter) “com Ele na glória” (E sabemos que isso é a 
doxa, que é a opinião, julgamento e avaliação de Deus.) 
  
Portanto, “quando Cristo, que é a nossa Vida, aparecer, nossa vida também se 
manifestará em seu verdadeiro caráter”, que sabemos que foi ordenado para ter a 
própria mente de Cristo em nós. 
  
Em Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 233, o irmão Branham disse: 
Agora, você volta atrás e tenta viver novamente? E se essa Vida voltasse para baixo, você 
acha que essa Vida (deixada) alguma vez falaria, voltaria depois que aquela velha casca 
estivesse seca, alguma vez voltaria e viveria nela novamente? Ela não volta. “Pois é 
impossível que aqueles que uma vez foram iluminados,” e não prosseguiram com a 
Palavra quando chegou a acontecer, “eles estão mortos, sem esperança; e os 
espinhos e abrolhos que estão próximos à rejeição, cujo fim é serem queimados.” Está 
certo? 
 
Agora vou me apressando simplesmente tão rápido quanto eu puder. Notem a Escritura 
agora. Ensinando um Deus histórico, vejam, tal como eles estão tentando viver no 
passado, como, “Bem, Wesley disse assim e assim. Ou, Fulano de Tal disse assim e 
assim.” Vocês estão recusando a Palavra prometida do dia, o Maná que é claramente 
identificado do dia. Eles tentam colocar seus velhos vinhos luteranos, batistas, 
pentecostais em nossos odres novos. Não funciona. E nosso Vinho novo, nos odres 
velhos deles, não funcionará. Se eles tentam colocar este Vinho novo na denominação, a 
loucura deles torna-se manifesta. Eles não podem fazer isso. Isso a explode. “Agora, 
irmão, eu vi a Palavra de Deus, perfeitamente pela Palavra!” “Agora, olhe aqui, Doutor, 
se… Nós—nós não podemos aceitar Isso.” Ned, eu acho que você tem tido um pouco disso 
ultimamente. “Nós, nós simplesmente não podemos aceitar Isso aqui agora. Eu—eu prefiro 
que você, talvez, simplesmente prossiga.” Você sabe. Vejam, não funcionará. Explode. 
“Não se coloca um pedaço novo de vestido em um vestido velho, porque faz com que 
ele todo se rasgue.” Vêem? Jesus não disse isso? Não se pode colocar Vinho novo em 
odres velhos. Ele os explode. O Vinho novo tem Vida em si. Tudo bem. 
 
E lemos em 1 João 1:2 (Porque a vida se manifestou, e nós a vimos, e testificamos 
e vos mostramos a vida eterna, que estava com o Pai, e que se nos manifestou;) 
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Se há vida nisso, deve haver uma manifestação dessa vida quando a luz o atinge. Ou você 
não tem a interpretação de Deus de Sua Palavra. Porque Ele interpreta Sua Palavra 
fazendo-A acontecer. Então, sem fazer acontecer, sem a manifestação, você está apenas 
adivinhando. 
 
É por isso que o irmão Branham continua dizendo no próximo parágrafo 168: 
Veja, eles tiraram alguma semente de girassol de um celeiro no Egito que foi colocada ali 
nos dias de José, quase quatro mil anos atrás. José os colocou no celeiro. Eles os 
plantaram; elas viveram. Por quê? Elas tinham vida. 
 
Portanto, a manifestação de que elas tinham Vida é que elas viveram. E é por isso que os 
filhos de Deus devem se manifestar nesta hora em que a Luz Shekinah está presente, 
aquela mesma Coluna de Fogo que avivou Paulo para a Palavra, é a mesma Coluna de 
Fogo que avivou William Branham para a Palavra, e aquela mesma coluna de fogo supõe-
se que está aqui vivificando uma Noiva para a Palavra prometida para sua era. 
  
De seu sermão O Terceiro Êxodo (30/06/1963) §§ 291-296, o irmão Branham nos disse: 
Aquele foi um Fogo ardente, aquela Coluna de Fogo na sarça. Quando Ele morreu, e 
ressuscitou ao terceiro dia, e Saulo se encontrou com Ele no caminho, Ele havia voltado a 
ser aquela Coluna de Fogo. Disse: “Vim de Deus, e vou para Deus.” Quando Pedro estava 
na prisão, aquela Coluna de Fogo entrou, abriu as portas e levou-o para fora. Isso 
mesmo. Para onde aquela Coluna de Fogo os conduziu? Agora, lembre-se, Moisés não 
era a Coluna de Fogo. Ele era o líder ungido, sob aquela Coluna de Fogo, e a Coluna 
de Fogo só vindicou sua Mensagem com sinais e prodígios. E aquela Coluna de 
Fogo os conduziu à terra que Deus lhes prometera, onde Ele Próprio Se faria carne 
entre eles, algum dia. Está certo? O que eles fizeram? Murmuraram e demonstraram 
aborrecimento, e tudo mais, para mostrar que estavam sob o sangue de um cordeiro 
comum. Mas esta vez (glória a Deus), a Coluna que vemos entre nós, a Coluna de Fogo 
nos conduzirá ao Milênio, quando Ele retornará ao Seu povo naquele grande reino 
Milenar depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com Ele. Ele sempre tem a 
Palavra do Pai, sempre prova que Ela está certa. 
 
O Testemunho de William Branham (10/02/1960) 
O mesmo Deus que encontrou Moisés no deserto, estava em Jesus Cristo na 
terra, porque a vida Disto prova que é o mesmo Espírito. Está fazendo a mesma 
coisa.  
  
Queríamos Ver a Jesus (12/06/1958) 
Quando Ele estava aqui na terra, quantos sabem que aquela foi a Coluna de Fogo que 
seguiu os filhos de Israel no deserto  que era Cristo, o Anjo da aliança? Tudo 
bem. Quantos sabem que era Jesus em Jesus, esse mesmo Espírito?  
  
O Desvelar de Deus (14/06/1964) 
Jesus disse uma vez: "Quando você Me vê, você vê o Pai”. Vê? Deus e Sua Palavra são 
um. Agora você entende? Quando a Palavra é manifestada, o que é isso? Certo. Vê? 
Jesus disse: “Examinai as Escrituras, e pensais que tem... Você que crê em Deus, creia 
também em Mim. Se Eu não faço as obras de Meu Pai, então não creia em Mim. Mas se 
Eu faço as obras, Eu e Meu Pai somos Um. Quando você Me vê, você vê o Pai”. E quando 
você vê a Palavra manifestada, você vê o Deus Pai, porque a Palavra é o Pai; a 
Palavra é Deus. E a Palavra manifestada é o próprio Deus tomando Sua própria 
Palavra e manifestando-A entre os crentes. 
  



7 
 

É por isso que estou tentando mostrar a vocês que não é o vaso, mas a natureza do 
mesmo Espírito mostrando ou manifestando a mesma natureza, porque o que Ele faz em 
um, Ele quer fazer; não exatamente quer fazer, mas Ele deve fazer em qualquer outro vaso 
em que Ele habita. 
  
Uma Libertação Total (12/07/1959) §§ 87-88 
Jesus era completamente, totalmente Homem. Ele poderia chorar como um homem. Ele 
poderia comer como um homem. Ele poderia estar cansado como um homem. Ele era 
completamente, totalmente Homem, em Seu ser físico. E em Seu Espírito, Ele era 
completamente, totalmente Deus, então Ele tornou Sua carne submissa ao Espírito que 
estava Nele. Veja, Ele foi tentado de todas as maneiras como nós. Ele era um Homem, 
não um anjo. (Cristo esteve uma vez em Miguel, mas Ele não é o anjo Miguel) Ele era um 
Homem. Ele tinha desejos e tentações, assim como nós. A Bíblia diz que sim. Ele era um 
Homem, não um anjo acima da tentação. Hebreus 1 disse, que, “Ele era...” Hebreus 1:4 
disse: “Ele foi feito menor do que os Anjos”. Ele era Homem, completamente Homem; 
que Deus tomou um Homem completo, para trazer libertação total, e O encheu com 
Seu Espírito. O Espírito Santo estava Nele, sem medida. E Ele foi tentado como nós. E 
Ele era completamente Deus. Ele provou isso quando ressuscitou os mortos, quando 
Ele parou a natureza, os mares que rugem e os ventos poderosos. Quando Ele falou 
com as árvores, e assim por diante, elas O obedeceram. (Tratando dos negócios do 
Pai) Ele era Deus por dentro. (Isso explica “E o Verbo era Deus”, “Eu e o Pai somos 
um”) E Ele poderia ter sido homem, pois Ele era Homem, mas Ele total e completamente 
Se entregou (como Homem) nas mãos de Deus, para o serviço de Deus. E Ele é 
nosso exemplo.  
 
É por isso que eu creio que se você não consegue separar o Pai do Filho, você nunca vai 
entender como você e Deus podem se tornar um, da mesma forma que Jesus e Deus eram 
um. Você sabe que o irmão Branham nos ensinou que Jesus e Deus não eram um como o 
seu dedo é um. Mas vimos na semana passada onde Jesus orou em João 17:20 a Deus, 
para que sejamos um com Ele e Deus, assim como Ele e Deus eram um. 
  
João 17:20-22 
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela Sua Palavra, hão de crer 
em Mim; para que todos sejam um; como (da mesma forma ou da mesma maneira 
que) Tu, Pai, estás em Mim e Eu em Ti, para que também eles sejam um em Nós: para 
que o mundo creia que Tu Me enviaste. E a glória (a doxa, as opiniões e os valores e 
juízos) que Tu Me deste Eu dei a eles; que eles possam ser um  da mesma  maneira 
como Nós somos um. 
  
Portanto, devemos nos tornar um com Deus da mesma forma que Jesus e o Pai eram 
um. Portanto, isso não nos torna Deus. Isso não nos torna o Pai, mais do que tornou Jesus 
Seu próprio Pai. 
  
Como disse o irmão Branham: “Como pode Jesus ser Seu próprio Pai?” 
  
Hebreus Capítulo Quatro (01/09/1957) 
Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo unicista de pessoas, e tentam fazer o Pai, Filho e 
Espírito Santo, apenas um ofício e um lugar, e como seu dedo, um. Isso está 
errado. Deus não poderia... Jesus não poderia ser Seu próprio Pai. Se Ele era, então 
Ele era um... Bem, como Ele poderia ser Seu próprio Pai? 
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Agora, Jesus continua dizendo como somos um com Deus através da mesma Palavra em 
nós que estava Nele. 
 
João 17:23 
Eu (a Palavra manifestada) neles, e Tu (a Palavra) em Mim, para que eles sejam perfeitos 
(“teleios”, totalmente equipados e completos como filhos) 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.  
  
Agora, nesta próxima citação, o irmão Branham nos mostra como Jesus e Deus eram um, 
e é exatamente como tenho mostrado aqui nos últimos minutos. 
  
De seu sermão, Mostra-nos o Pai e Isso Bastará (22/04/1956), o irmão Branham diz: 
Agora, muitas vezes tem sido dito que ninguém pode ver Deus em momento algum, a 
Bíblia diz isso. Mas o unigênito do Pai O revelou. Filipe aqui estava muito curioso; ele 
queria ver o Pai. Diz aqui que Ele disse: “Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e você 
não Me conhece?” Disse: “Quando você Me vê, você vê o Meu Pai”. Em outras 
palavras, (agora, quando você ouvir o irmão Branham dizer as palavras, “em outras 
palavras”, ele vai lhe dizer o que essas palavras realmente significam. Portanto, recue e 
ouça atentamente o que ele diz aqui:) “você vê o Pai Se expressar através do Filho. Ele 
e o Pai eram um no sentido de que o  Seu Pai estava habitando Nele, não Ele fazendo 
as obras; Ele era um Filho, Ele mesmo, o imortal, nascido de uma virgem, o Filho de 
Deus. E então Nele estava morando Deus, o Pai, expressando-Se ao mundo, Sua 
atitude para com as pessoas. Vê? Bem, é assim que Cristo e Deus eram um. “Deus 
estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo”. Agora, Ele disse: “Quando 
você Me vê, você vê o Pai, e por que você diz: 'Mostra-nos o Pai’?”. 
  
Bem, este é o melhor exemplo do que venho tentando transmitir a manhã toda. O vaso não 
é o Deus que está usando o vaso, mas quando você vê a mesma natureza de Deus 
desde Gênesis até Apocalipse manifestando-se por Sua natureza sendo expressa através 
de um vaso, então é a natureza que é a mesma, porque é o mesmo Espírito e a mesma 
Vida. 
  
“Por um só Espírito somos todos batizados em um só corpo”. 
  
Isso é o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12:13 
Pois por um Espírito (Uma Vida, Uma Natureza) somos todos batizados em um corpo, (e 
então Paulo diz, não importa qual seja o vaso) se somos vaso judeu ou se ele for um vaso 
gentio, se sejamos um vaso que é escravo ou se sejamos um vaso que é livre; mas uma 
coisa que temos em comum, é que todos nós fomos feitos para beber em um Espírito, uma 
Vida, Uma natureza. 
  
E de seu sermão A Acusação (07/07/1963) §§ 47-49 o irmão Branham nos diz: 
No primeiro êxodo, Ele era uma Coluna de Fogo. Depois, quando Ele veio sobre a 
terra, no Cordeiro, para onde Ele os dirigira. Que tipo maravilhoso será no Milênio, 
para onde Ele está dirigindo a Igreja agora. “Nós O veremos como Ele é, e nós 
teremos um corpo como Seu próprio corpo glorioso.” E hoje, pela Luz do Evangelho 
refletindo de uma Luz, uma Coluna de Fogo visivelmente entre nós! A ciência A tem 
visto. Isto está nas revistas, e através do mundo. E Ela está, tanto científica como 
espiritualmente, reconhecida como a mesma Coluna de Fogo, pelos mesmos sinais e 
mesmas coisas que Ela sempre fez. E agora no meio dos dias quando há um punhado 
de fanatismo e coisas tais, ainda assim Deus sempre identifica a Si mesmo. Agora nós 
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encontramos isto. E que coisa gloriosa é saber que, “Este tabernáculo terrestre, algum dia,” 
este velho débil corpo no qual estamos enfermos e aflitos, “será transformado e feito 
como Seu próprio corpo glorioso. 
  
Então Ele ainda está aqui e ainda nos lidera. E Ele ainda é a Palavra Ungida para a hora. 
  
Agora, para encerrar, vamos ler a partir §§ 333: 
O que é esta Glória da Shekinah hoje, para romper além do véu para o Qual Deus está 
diante de você? Ver Qual Deus está aqui diante de nós? A... A Coluna de Fogo, Ele 
está velado em carne humana. Mas o que isto...? o que isto faz? A Semente do Pão da 
Proposição, a Palavra que temos que viver neste dia através destas promessas, a 
Glória da Shekinah amadurece aquele Pão da Proposição, fazendo isto acontecer, 
fazendo este Pão para o crente, que estava nas páginas da Bíblia anos após anos, a 
Palavra para esta era.  Para as denominações, Isto é uma pedra de tropeço. Para as 
denominações, elas tropeçaram Nisto. Através dos anos, Lutero, Wesley, Martinho 
Lutero, e todos, Sankey, John Smith, Knox, todos tropeçaram Nisto. Mas o que é isto 
para ser feito nos últimos dias? O que é para revelar? “Trazendo”. O que Malaquias 4 
faz? Traz o povo de volta daquela pedra de tropeço, rompe as tradições, e revela o 
Pão com a Glória da Shekinah. Observe Isto rasgar e produzir exatamente o que Isto 
diz que faria (oh, que coisa!), o Pão da Preposição para esta era. Para a denominação, 
uma pedra de tropeço. “Um punhado de fantásticos”. Mas nós que cremos Nele... 
 
Irmãos e irmãs, tentei explicar a vocês o que ele está nos dizendo aqui. Existem promessas 
para esta era e os homens continuam atrapalhando e pensando que essas promessas 
estão lá adiante em uma era futura em algum lugar, quando na verdade elas são 
promessas para nós agora nesta era. 
  
Em nossa série Fé Nº. 38 e 39, mostrei que existem 84 promessas 
de sinais e eventos que acontecerão quando esta grande Presença-Shekinah de Cristo 
estiver aqui, a qual Jesus e Paulo e Pedro e João e Tiago todos chamaram de a Parusia 
de Cristo. 
  
E eu mostrei a você tão claramente que 79 desses 84 sinais e eventos que foram 
prometidos para acontecer para nós já aconteceram, e ainda assim, as pessoas não 
parecem acordar e perceber que apenas algumas dessas promessas são deixadas para 
serem cumpridas. 
  
Apenas um pequeno punhado dessas promessas, sinais e eventos, que são as 
manifestações de Deus nesta geração, são deixados para serem manifestados a nós e em 
nós e através de nós, antes que sejamos arrebatados daqui, após o ministério da 
ressurreição acontecer. 
  
Lembro-me de uma citação que ficou comigo por tantos anos, onde o irmão Branham 
disse: “o arrebatamento será tão natural que se você não estiver ciente disso, ele 
pode passar direto por você e você nem mesmo saberá, a menos que você esteja 
ciente disso.” 
  
Agora, isso é uma paráfrase, então se um de vocês, irmãos aí, quiser descobrir isso, eu 
apreciaria. Mas 79 eventos e sinais já ocorreram e quantas pessoas estão cientes 
disso? Jesus disse: “Quando Ele vier pela segunda vez, Ele virá para aqueles que O 
buscam.” 
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Jesus Cristo é o Mesmo (19/05/1961) § 47 
Agora, ouça com atenção agora, para que você não perca isso. Agora, aqueles... Ele 
somente vem para aqueles que estão buscando por Ele. Deixe-me repetir isso. Na 
audiência esta noite, se você está aqui como um crítico, se você estiver aqui como um 
incrédulo, Ele nunca o tocará, somente o repreenderá. Mas Ele vem para aqueles que O 
buscam, que são os crentes. Em nenhuma parte das Escrituras Ele veio de outra 
maneira, a não ser para os crentes. É onde Ele prometeu se reunir. Para fazer a Sua 
cura, Ele tirou um cego dos incrédulos, para fora da cidade, para curar seus olhos. Ele só 
vem para os crentes. Portanto, os gentios naquele dia não estavam buscando por 
nenhum Messias. Mas os samaritanos e judeus estavam. E quando Ele veio para os 
judeus, Ele mostrou o Seu sinal como o Messias. E os verdadeiros crentes 
reconheceram que era o Messias. O incrédulo rejeitou e foi amaldiçoado por isso. 
  
Jesus Cristo é o Mesmo (16/05/1961) § 46 
Agora, mas Ele vem para aqueles que estão buscando por Ele. Ele fez isso naquele 
dia. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele fará de novo hoje. Ele vem 
para aqueles que O buscam, aqueles que têm saudades, como os gregos: “Queríamos 
ver a Jesus”. 
  
Então, uma vez que já ocorreram 79 eventos e sinais que mostram que Sua Presença-
Parousia está aqui, tendo descido com um Alarido, que é uma Mensagem, então tudo o 
que resta é a Voz e a Trombeta, cuja Voz é o ministério da ressurreição. Então, ao sermos 
reunidos, os santos vivos com os santos ressuscitados, então iremos ao encontro do Filho 
de Deus nos ares. 
  
1 Tessalonicenses 4:13 
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que 
não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança.  
  
Observe que Paulo diz: Não quero que vocês sejam irmãos ignorantes. E sabemos que ser 
ignorante é definido como: falta de conhecimento ou treinamento; inculto: um homem 
ignorante, sem conhecimento ou informação sobre um determinado assunto ou 
fato: ignorante em física quântica. desinformado; inconsciente, devido a ou 
mostrando falta de conhecimento ou treinamento. 
  
E então Paulo nos informa o que deve acontecer para que não sejamos ignorantes: 
 
1 Tessalonicenses 4:14-18 
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus 
dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do 
Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a Parousia (Presença) do Senhor, não 
precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e 
com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles (os santos adormecidos que Deus traz Consigo) nas nuvens, a 
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-
vos uns aos outros com estas palavras.  
  
Observe que as únicas promessas da Parousia que ainda não foram cumpridas são as 
seguintes: 
  
Vs. 14 Deus trará os santos adormecidos Consigo. 
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Nº. 1) Vs. 15 No tempo da Parousia, os santos vivos não irão antes ou precederão os 
santos adormecidos, que serão ressuscitados. Portanto, haverá uma ordem para a Voz, o 
ministério da ressurreição. No tempo da Parousia, os santos vivos não irão antes ou 
precederão os santos adormecidos que serão ressuscitados. 
  
Vemos em I Coríntios 15:23 
Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na Sua 
Parousia. 
 
Portanto, a Ressurreição acontecerá durante o tempo da Parousia e haverá uma ordem 
para a Ressurreição. 
  
Já testemunhamos a primeira parte do vs 16 O Alarido, que é uma Mensagem. 
  
Nº. 2) Mas vemos no versículo 16 A Voz que é a ressurreição. Vemos também 
no verso 16 Os mortos são ressuscitados no tempo desta Parousia de Cristo. 
  
Nº. 3) Então também no v. 16 A Trombeta de Deus que é a assembléia para a ceia das 
bodas. Vemos isso no ministério da ressurreição que cumprirá a visão da tenda que o 
irmão Branham teve, onde o anjo do Senhor lhe disse para observar a ressurreição ali. 
  
Nº. 4) E a quarta coisa a acontecer é a nossa transformação do corpo. 
  
1 Coríntios 15:51-54 
Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos 
transformados; num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque 
a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 
transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da 
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto 
que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da 
imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória.  
  
Nº. 5) Então, vemos também no verso 16 o arrebatamento para ir ao encontro do Filho de 
Deus vs. 16 Os santos vivos e os santos ressuscitados serão arrebatados juntos para ir ao 
encontro do Filho de Deus. 
  
Agora, lembre-se de que ele nos diz no versículo 17 que durante o tempo da Parousia de 
Cristo devemos consolar uns aos outros, falando sobre os eventos provocados por Sua 
Parousia. 
  
Oremos… 
 
 
 

Tradução: Diógenes Dornelles 
 


