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Esta manhã, enquanto examinamos novamente o sermão do irmão Branham, O Desvelar 
de Deus, o encontramos apontando a Palavra profética para esta hora. Agora, vamos tomar 
nosso estudo de onde paramos na semana passada, § 171, onde ele diz: ―Mas o que é que 
isso seja feito nos últimos dias?‖ Então ele está fazendo a pergunta, o que a Palavra de 
Deus nos diz que deve acontecer no tempo do fim, nos últimos dias?   
 
E então ele diz: O que há para revelar ? ―Traga adiante‖. O que  Malaquias 4 deve 
fazer? Fazer recuar o povo daquela pedra de tropeço, romper com as tradições e revelar o 
Pão com a Glória de Shekinah. Observe isto amadurecer e produzir exatamente o que Ele 
disse que faria (Oh, que coisa), os pães da proposição para esta era. Para a 
denominação, uma pedra de tropeço, um bando de fanáticos: mas para nós que cremos 
Nele... 
 
Agora, a menos que você entenda a Bíblia Falada, você não terá a menor ideia do que ele 
disse aqui. Mas o pão da proposição de que ele fala é um termo bíblico usado para falar 
do maná que caiu do céu durante o Êxodo dos dias de Moisés. 
  
Esse pão da proposição caía todos os dias durante os 40 anos inteiros em que os filhos se 
questionaram no deserto do pecado. 
  
Sabemos que pecado significa incredulidade e é por isso que é chamado de deserto do 
pecado. E Deus os deixou vaguear por 40 anos porque eles tinham se questionado, e esses 
questionamentos mostraram que eles tinham dúvida sobre as capacidades de Deus para 
dar-lhes o que Ele tinha prometido lhes dar. E esses questionamentos mostraram que eles 
não confiavam no propósito e no plano de Deus também. 
 
Então o irmão Branham está levando nossas mentes de volta ao tempo quando os filhos de 
Israel foram alimentados com “o maná do céu” durante os quais eles perambulavam em 
círculos, porque Deus queria remover os incrédulos que duvidaram de Sua capacidade de 
dar-lhes o que Ele tinha prometido, que era uma terra que mana leite e mel. E isso significa 
que eles duvidaram das intenções de Deus também. Então, Ele os deixou perambular até 
que toda aquela geração morresse no deserto do pecado, por causa da incredulidade deles. 
  
Agora, lembre-se de que William Branham está falando sobre o que a Palavra do tempo do 
fim deve produzir. E que ele diz que é “revelar e produzir”. 
  
Então, naturalmente, devemos fazer a pergunta: revelar quem e produzir o quê ? 
  
Então ele nos conta. Ele diz “O que Malaquias 4 deve fazer?‖ Revelar o Pão com a Glória 
de Shekinah. Observe isto amadurecer e produzir exatamente o que Ele disse que faria 
(oh, que coisa), os pães da proposição para esta era. 
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Portanto, o pão da proposição para esta era é o Maná do Céu que Malaquias 4 diz “é para 
revelar e trazer à manifestação”, o que significa que o ministério de Malaquias 4 é para 
amadurecer e produzir filhos de Deus, prontos para adoção. É disso que se trata o 
amadurecimento. Amadurece para a colheita, amadurece até à maturidade. 
  
E sem o Espírito Santo você não pode entender as coisas de Deus, portanto, a menos 
que você tenha nascido de novo e seja cheio do Espírito de Deus, você não terá a menor 
ideia do que esses termos bíblicos significam e por que eles estão sendo usados nesta hora 
pelo profeta vindicado de Deus. 
  
1 Coríntios 2: 9-13 é muito claro e fácil de entender. Diz-nos: 
Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram 
ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que O amam. 
  
Portanto, se as coisas que Deus preparou para aqueles que O amam não podem nem 
mesmo ser registradas no coração ou no entendimento do homem, então aquele homem 
sem entendimento é deixado ao seu próprio entendimento e, portanto, pode apenas 
especular, mas não pode saber com certeza as coisas de Deus.   
  
Isso é o que Paulo nos diz no versículo 10: 
Mas Deus no-las revelou nós pelo Seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as 
coisas, sim, até as coisas profundas de Deus. 
  
Bem, então se eles são revelados a nós pelo Espírito de Deus, então é necessário ter o 
Espírito de Deus para conhecê-los e entendê-los. 
  
11 Pois, que homem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está 
nele? Mesmo assim (ou de maneira semelhante) as coisas de Deus ninguém conhece, a 
não ser o Espírito de Deus.   
  
Portanto, se agora o homem os conhece, e o Espírito de Deus os conhece, então, a menos 
que você tenha o Espírito de Deus, você não poderá conhecê-los. Simples assim. 
  
12 Ora, não recebemos o espírito do mundo, mas (recebemos) o Espírito que é de 
Deus; (com o propósito) para que possamos saber as coisas que nos são dadas 
gratuitamente por Deus.   
  
Portanto, vemos que o próprio propósito de Deus em nos dar Seu Espírito, é feito para que 
possamos compreender as coisas de Deus. É simples assim. 
  
As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o 
Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o 
homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, (“na verdade”, diz 
Paulo) porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente.  
 
Observe que Paulo nos diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, 
porque eles são discernidos espiritualmente, e se é necessário o Espírito de Deus para 
discernir as coisas de Deus, então sem o Espírito de Deus, eles não podem ser 
discernidos. E se ele não pode, ele não pode. Não há como evitar isso. Deus disse assim. 
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Portanto, o ministério de Malaquias 4 não é para todos. É apenas para os crentes cheios do 
Espírito. Não é como qualquer denominação onde qualquer pessoa pode assistir e examinar 
os fundamentos. A Mensagem é apenas para os filhos de Deus cheios do Espírito, ponto 
final. 
  
Milhões podem alegar segui-lo e crer, assim como os filhos de Israel afirmaram seguir 
Moisés. Mas esse ministério também não era para as massas que se manifestaram. Foi para 
um grupo selecionado de crentes que entraram. 
  
Um êxodo tem duas partes, uma saída e uma entrada. E a menos que você faça as duas 
coisas, você não faz parte desse êxodo. Você é apenas um povo que seguiu até certo ponto, 
mas não por completo na promessa para a era. 
  
Eles seguiram porque viram os atos de Deus, mas não entraram na promessa porque não 
entendiam os caminhos de Deus. 
  
Portanto, se você não entende os caminhos de Deus, significa que você não tem o Espírito 
de Deus que o torna capaz de entender as coisas de Deus. 
  
Em João 1:10-13 lemos: ―Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não 
O conheceu. Ele veio para os Seus e os Seus não O receberam. Mas a tantos quantos O 
receberam, a eles deu o poder (essa palavra é exusia e esta exusia é uma capacidade de 
tomar uma decisão correta, e essa decisão é) de se tronarem filhos de Deus, aos que 
creem em Seu nome: (Agora, lembre-se de que João também nos diz que ninguém pode 
chamar Jesus de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Portanto, você não é considerado um 
crente a menos que esteja cheio do Espírito. Porque, afinal de contas, se você não estiver 
cheio do Espírito, não saberá em que crer... Mas, sobre esses crentes cheios do Espírito, 
João acrescenta) Os quais nasceram, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da 
vontade do homem, mas de Deus. 
  
Portanto, como vemos no primeiro Êxodo, o povo não entrou porque não conhecia os 
caminhos de Deus; eles apenas viram os Seus atos como vemos em Salmos 103:7 Ele 
revelou Seus caminhos a Moisés; Seus atos aos filhos de Israel. 
  
Observe que “Deus deu a conhecer os Seus caminhos”, Seu curso de vida, Seu modo de 
ação a Moisés. E a palavra “conhecido‖ foi traduzida da palavra hebraica “yada‖ que tem a 
ver com observação que leva à percepção, compreensão e consciência através da 
instrução. 
  
Em outras palavras, Moisés não apenas acompanhou o passeio. Pois ouvi alguns 
pregadores declararem que é isso que estão fazendo. Não senhor, Moisés não apenas ouviu 
a instrução de Deus, mas ele também reconheceu o que era e Moisés então agiu de acordo 
com aquela Palavra que ele ouviu e reconheceu. 
  
Mas Davi diz-nos aqui nos Salmos que o povo como ovelhas viu os atos de Deus, mas 
não tinha nenhuma ideia, nenhuma percepção do que se tratava, então eles 
simplesmente perambularam porque questionaram até que seus questionamentos lhes 
deixaram vagueando sem noção. As pessoas ouviram e apenas seguiram adiante porque 
puderam ver as ações de Deus, mas não tinham ideia do que, por que e as razões para 
essas ações.   
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E isso deve fazer com que todos sob o som da minha voz esta manhã se sintam e percebam 
que também não devemos ser ignorantes, ou iremos apenas vagar como eles vagaram 
porque ficavam se questionando. 
  
O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4 ―Não quero que sejais irmãos, 
ignorantes...‖ E vocês podem ser altamente instruídos e ainda assim serem totalmente 
ignorantes, como tenho testemunhado com a maioria dos médicos em sistemas 
hospitalares, e a maioria dos professores em sistemas de ensino universitário. Muitos têm 
um conhecimento de livros, mas muito poucos têm uma aplicação prática para o seu 
conhecimento intelectual. E até mesmo no cristianismo. Na verdade, os muçulmanos são 
mais versados em seu Alcorão do que 99% dos chamados cristãos hoje. 
  
Agora, todos vocês ouviram pessoas dizerem que leram a Bíblia de capa a capa. Eu até ouvi 
uma pessoa me dizer que leu a Bíblia de capa a capa três vezes, mas essa pessoa não 
tinha ideia do que a Bíblia dizia. 
  
É como os advogados de hoje, todo mundo quer ser advogado, então o campo fica cheio de 
pervertidos que podem torcer e transformar as leis do bom senso em perversões dessas 
leis. “Eles são impetuosos e altivos, mas“deliberadamente ignorantes”. Porque “Há um 
caminho que ao homem parece direito, mas o seu caminho é o caminho da morte.” 
  
Encontramos a mesma coisa no ministério. A maioria não tem ideia do que a Palavra de 
Deus diz, porque a maioria não tem o Espírito de Deus neles, como Paulo disse que você 
deveria ter.  
  
E como disse o irmão Branham, “você não pode viver mais alto do que o seu pastor”. O que 
é bíblico, porque um pastor é um mestre. 
 
E Jesus disse em Lucas 6:39-40 
E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na 
cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu 
mestre.  
 
Então, se for esse o caso, há muitas pessoas com problemas reais. E é por isso que vemos 
o fracasso das escolas públicas de hoje, porque os professores são formados para serem 
marxistas nas Universidades, e então ensinam alunos cujas famílias deixaram Deus há 
muito tempo, então eles não têm nada que se compare com as falsas “verdades” que eles 
contam, com a verdade bíblica, que é a Verdade. E da mesma forma com as 
igrejas. Quantas pessoas verificam o que aprendem na igreja, seja na Bíblia ou em algum 
seminário? 
 
Pelo menos eu coloquei tanto o que um profeta vindicado de Deus ensinou quanto as 
Escrituras que ele ensinou. Dessa forma, você faz com que sua verdade seja verificada com 
cada sermão. Mas o apóstolo Paulo disse em Romanos 3:4 “seja Deus verdadeiro e 
mentiroso todo homem, diz o Senhor.” 
  
E temos pastores casados duas ou três vezes, quando a Bíblia diz: “Nenhum adúltero 
entrará no Reino de Deus”. Então, como você irá fazer isso se os próprios pastores que 
estão liderando esses rebanhos não entrarão? 
  
1 Coríntios 6:9-11 
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Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis: nem os devassos, 
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados (que são os homossexuais, 
lésbicas e qualquer que pertença ao grupo dos LGBT) nem os abusadores de si 
mesmos com a humanidade, (que é abusar de seus corpos, bem como fazer tatuagens, 
piercings etc.) nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, 
nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido; mas haveis 
sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do 
Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus.  
  
Em outras palavras, antes que você soubesse melhor, você poderia ter sido assim, mas uma 
vez que a Palavra de Deus atingiu sua alma, você se arrependeu e começou uma 
caminhada santificada com Deus. 
 
Portanto, não há desculpa, uma vez que você foi iluminado de uma vez por todas. Como 
Jesus disse à mulher no poço: “Vá e não peques mais”. 
  
Em 2 Pedro 3:5 ele chama isso de ignorância voluntária.   Por isso eles voluntariamente 
ignoram. 
  
Jó 21:14-20 
E, todavia, dizem a Deus: Retira-te de nós; porque não desejamos ter conhecimento dos 
teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará 
que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles; 
esteja longe de mim o conselho dos ímpios! Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada 
dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus na sua ira lhes reparte dores! Porque 
são como a palha diante do vento, e como a pragana, que arrebata o redemoinho. Deus 
guarda a sua violência para seus filhos, e dá-lhe o pago, para que o conheça. Seus olhos 
verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso.  
  
E ainda assim, todos os que são ensinados se tornam como aqueles que os ensinam. É por 
isso que quando você tem igrejas onde o ministro é casado duas ou três vezes, as pessoas 
o seguem da mesma maneira. E o casamento não é mais considerado uma união sagrada 
entre um homem e uma mulher. 
 
Perguntas e Respostas (30/08/1964) 
Ministros chamados de todos os lugares, casados duas ou três vezes e tudo mais... 
  
Mostra-nos o Pai (06/06/1963) 
Oh, que desgraça que é hoje, homens e mulheres que afirmam serem filhos e filhas de 
Deu, com a natureza de Deus neles, ministros no púlpito reivindicando serem filhos de 
Deus, e negue que haja cura divina, negando que haja uma operação do Espírito 
Santo. Que vergonha é para nossas irmãs que afirmam serem santas de Deus, cortando o 
cabelo, tirando a roupa e agindo como agem. É uma pena que nossas igrejas permitam que 
homens que se casaram duas ou três vezes sejam diáconos no conselho e coisas 
assim. Que desgraça que é. Devemos perceber que, embora sejamos estrangeiros neste 
mundo, somos filhos e filhas do Rei do céu, e o nosso caráter dentro de nós deve ser 
como o de Jesus Cristo, para que possamos refletir o Seu ser. Deus está em Seu 
povo. Sim, eu acredito nisso de todo o meu coração. 
  
Zacarias 7:11-14 
Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus 
ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de 
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diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos 
enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas; daí veio a grande ira do 
Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, 
também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com 
um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada 
atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava; porque fizeram da terra 
desejada uma desolação.  
 
Envergonhados Dele (11/07/1965) § 69 
Sabe, nos últimos dias deve haver aquelas pragas se repetindo novamente. E lembre-
se, um adúltero nos tempos bíblicos, sua pena era a morte por apedrejamento. A igreja 
descrente será apedrejada até a morte com pedras de granizo, uma vez que foi o modo 
de punição de Deus. Ele apedrejará este mundo incrédulo, esta geração adúltera. Ele 
vai apedrejá-lo desde o céu com pedras de granizo pesando um talento cada, que são 
cem libras. A igreja adúltera morrerá; o mundo adúltero morrerá sob o castigo de 
Deus, sob o apedrejamento, como Ele fez no princípio. Fique bem com Deus, igreja. É 
isso que todos devemos fazer: voltar para Deus. 
 
Então você vê a bagunça em que este mundo está? “Se os cegos conduzem outros 
cegos” Jesus não nos disse “não cairão todos na vala”? 
  
E assim, em sua incredulidade, eles se justificam e dizem que têm o Espírito Santo, e então 
contam a você seu próprio ensino doutrinário sobre o motivo pelo qual afirmam ter o Seu 
Espírito. 
  
Mas Jesus disse: “O Reino de Deus está dentro de vós”. E é por isso que ninguém que 
vive em adultério pode receber o Seu Espírito, porque Deus não colocaria o Seu Espírito 
Santo em um vaso profano. 
  
Há uma diferença entre o Reino de Deus e o Reino dos Céus, pois o Céu é um lugar, um 
local, mas Deus é um Espírito e, portanto, o Reino de Deus é uma existência espiritual 
em uma realidade espiritual. Um reino espiritual. E se “o reino de Deus está dentro de 
vós”, então fala de Seu Espírito estando em você, mas sabemos que também existe um 
lugar real que é chamado de céu.  
  
Lucas 17:20-21 
E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e 
disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; 
porque eis que o reino de Deus está entre vós.  
  
Coisas Que Hão de Ser (05/12/1965) § 31 
A cem anos atrás ou duzentos, eu penso que os antigos costumavam pensar que todos que 
morriam subiam ao Céu, e tinham uma harpa, e... e se assentavam lá nas nuvens, e... e 
tocavam a harpa. Agora, eles sabiam que lá havia um lugar chamado céu, porém eles... 
Se isto fosse assim, todos os músicos estariam no nosso meio. Vê você? Mas... que nós... 
Porém isto... não é este tipo de lugar. Não tem nada de tocar harpas de maneira alguma. Eu 
creio... não creio que a Bíblia ensine isto. Mas esta era a concepção que eles tinham 
antes da plenitude da Palavra vir à existência ou na abertura dos Sete Selos que estão 
prometidos para nós nesta era. Para que então entendamos. Eu creio que o Céu é um 
lugar real exatamente como este lugar aqui é real (vêem?), pois Deus nos encaminhou 
em nosso crescimento espiritual neste lugar. E eu creio que o Céu é um lugar tão real 
como este, onde nós não nos assentamos lá em uma nuvem por toda eternidade. Nós não 
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vamos arranhar nossas harpas por toda... para sempre, mas nós vamos a um lugar real  
onde vamos fazer coisas, onde vamos viver. Nós vamos trabalhar; nós vamos 
regozijar; nós vamos viver; onde teremos vida, uma verdadeira Vida Eterna. Nós 
vamos a um Céu, um paraíso. Exatamente como Adão e Eva trabalhavam, e viviam e 
comiam e se alegravam no jardim do Éden antes que o pecado entrasse, estamos a 
caminho de volta para lá outra vez. Isto é exatamente de volta... o primeiro Adão através do 
pecado nos tirou para fora; o Segundo Adão através da justiça nos traz de volta outra vez... 
e nos justifica e nos traz de volta para dentro. 
 
Mas eles dizem: “Eu falei em línguas”, “e as pessoas no cenáculo falaram em línguas”, 
então isso significa que eu entendi. Mas a jumenta de Balaão falou em línguas. E Balaão 
entendeu o que aquele “jumento” disse a ele. Então, se Deus pôde ungir um jumento para 
falar em línguas, o que é que O impede de permitir que você fale em línguas?  
  
E então eles pensam que se eles falarem em uma língua desconhecida eles entendem, 
ainda aqueles que saem do cenáculo saem falando as coisas de Deus em línguas ou 
línguas que todo homem ouviu, realmente ouviram em sua própria língua.  E então temos 
aqueles cuja doutrina ensina que se você crê na Mensagem para a hora, você tem o 
Espírito Santo, e ainda assim, se você perguntar a eles o que é a Mensagem da hora, eles 
não fazem a mínima ideia.   
  
Eles dirão: “Deus enviou um profeta”. E quando você mostra que eles não têm ideia, eles 
simplesmente voltam a dizer: “Você não tem que entender, você apenas tem que crer”. 
  
Certo, então eu pergunto novamente: se você apenas tem que crer, então no que é que 
você tem que crer? No que você crê, meu irmão, que prova que você tem o Espírito 
Santo? E então eles voltam ao seu argumento circular novamente e dizem: “você tem que 
crer na Mensagem da hora”. E o argumento circular continua e continua em círculos. 
 
Mas o apóstolo Paulo disse: “a menos que você tenha o Espírito de Deus, você não 
pode entender as coisas de Deus”. Isso é um ponto final ali, que significa “fim da história ”. 
  
E o Reino de Deus é o Espírito Santo. Isso é o que o irmão Branham nos ensinou. 
  
Perguntas e Respostas (23/12/1959) § 60 
Agora, existe o subconsciente (Vê?), que é onde a sua mente... Agora, Jesus disse: "Aquele 
que não nascer de novo..." (Agora, isso não é o que eu queria.) "Em verdade, em verdade 
vos digo que, a menos que o homem nasça de novo, não pode ver o Reino de 
Deus‖. Agora, você não podia ver o Reino de Deus, porque o Reino de Deus é o 
Espírito Santo. ―Alguns que estão aqui não sentirão o sabor da morte até que vejam o 
Reino vindo em poder‖, disse Ele. Então, ―O Reino de Deus‖, diz a Bíblia, ―está dentro de 
vós‖. Está dentro de vós, o Espírito Santo,. Portanto, ―ver” significa ―compreender”. 
Você já olhou para alguma coisa, olhando diretamente para ela, e disse: ―Bem, eu 
simplesmente não vejo‖. Vê? ―Eu simplesmente não vejo isso‖. Quer dizer que você não 
entende isso. Vê? Você não entende isso. Ver é “compreender‖. Mas com seus olhos 
você olha para qualquer coisa. Mas com o que está dentro de você, você entende, você 
vê com isso. Vê? Com os olhos de Deus é que você olha... 
  
A Marca da Besta (17/02/1961) § 19 
Observe: ―Aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma pode entrar no Reino.‖ 
Isso mesmo. Tens de vir. Não importa o quão religioso você seja, tudo o que você fizer, isso 
não tem nada a ver. Isso o torna um cidadão muito bom, mas não um cidadão daquele 
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reino ali, talvez deste reino aqui. Mas o Reino de Deus está dentro de você; você 
nasceu no Reino. O Reino vem... O Reino de Deus é o Espírito Santo; você pertence a 
esse Reino. Essa é a razão pela qual as mulheres não cortam seus cabelos, não usam 
shorts. Essa é a razão pela qual os homens não fumam cigarros e coisas assim. Eles, Seu 
Espírito ensina-lhes justiça, santidade. Eles não juram; eles não usam palavrões e 
coisas assim, por quê? Eles nascem do alto. Eles são diferentes. Eles são cidadãos de 
cima. 
  
Agora, eu sei que alguns de vocês podem pensar que isso esteja errado, mas isso é o 
“Assim diz o Senhor”. Portanto, se você ainda fala mal e jura, ou você ainda não entrou no 
Reino de Deus, ou você se apostatou e o Espírito de Deus partiu. Acabei de ler isso de um 
profeta vindicado de Deus. É por isso que pessoas imorais não entrarão no céu, porque 
Deus não colocou o Seu Espírito nelas. Eu sempre disse: “Deus nunca colocaria seu 
Espírito Santo em um vaso profano.” 
  
Deixe-me ler a próxima citação que vai matar dois coelhos com uma cajadada só, se é que 
você me entende. Na próxima citação, você realmente ouvirá o irmão Branham citando o 
irmão Vayle. 
  
Humilha-te (14/07/1963) §§ 75-78 
Eu verdadeiramente creio que o que o irmão Vayle disse é a Verdade, que Deus nunca 
colocará o Seu Espírito em um templo profano, iníquo e desobediente. Não. Tem que 
entrar do—do modo de purificação de nossos corações de todo engano e iniquidade, para 
que nós sejamos puros diante de Deus, para que Ele opere o Seu puro Espírito Santo 
através de nós, para levar estas coisas a acontecerem. Eu—eu penso que, quando você 
for para casa hoje à noite, se você ler aquele pequeno Livro de Judas, você aprenderá 
muito mesmo do que o irmão Vayle disse agora. E ele disse: ―Eu seriamente batalho 
pela Fé que uma vez foi dada aos santos.‖ Eles se distanciaram d‗Isso. Como o homem 
de mente corrupta, e assim por diante, tinha entrado e os enganado em direção oposta 
das—das coisas verdadeiras de Deus. 76 E Deus somente pode operar tal como nós Lhe 
deixamos operar. E há tantas coisas maravilhosas, que eu dizendo… Sabe, as pessoas 
desejam poder, e realmente não sabem o que é poder. Está vendo, elas—elas realmente 
não sabem o que—o que—o que acompanha isso. O—o caminho para cima é para baixo, 
sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos 
os pensamentos mundanos, e humilhe-se diante de Deus, e então você tem mais poder 
do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho; está vendo, porque você 
foi capaz de conquistar a si mesmo, e comprometer-se a Cristo, você está vendo, 
humilhar-se diante d’Ele. Isso é verdadeiramente poder. 78 Você me mostre uma igreja 
que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma—não uma arrogância; uma 
igreja, somente uma igreja dócil e humilde, eu lhe mostrarei uma igreja que tem o 
favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo. Isso é o que se necessita, hum-… 
humildade, humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar 
através de nós. Não tem que se fazer muito barulho. 
 
O homem que se humilhar até o ponto em que Deus operará nele tanto o querer quanto o 
realizar segundo a Sua boa vontade, é o homem que Deus pode usar. Mas você tem que 
morrer para si mesmo primeiro. 
  
Como eu disse antes, o apóstolo Paulo disse: “a menos que você tenha o Espírito de 
Deus, você não pode entender as coisas de Deus”. Essa é a Palavra de Deus, meu 
irmão, minha irmã. E isso significa nesta hora que se você não tem o Espírito de 
Deus, você também não pode aceitar esta Mensagem de volta à Palavra de Deus, porque 
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você nem mesmo entende a Palavra de Deus ou as coisas de Deus, como Paulo 
declarou. Então como você pode aceitar as coisas faladas por um profeta vindicado de volta 
à Palavra de Deus que você não entende? 
  
Agora, vamos ler a partir das páginas 172: 
Mas agora como Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que estiveram 
escondidos nas páginas durante aqueles anos seriam amadurecidos, trazidos à luz na era 
da Mensagem do sétimo anjo. Isso está certo? 
  
Claro que está certo, e mais uma vez aquela Escritura promete “uma revelação dos 
mistérios”. Ou como o irmão Branham usa a palavra “amadurecimento‖, que é 
amadurecimento e manifestação. 
  
E então ele fala de alguma manifestação que ocorreu a respeito da revelação dos 
mistérios. ―O que Ele disse há um ano e seis meses, cerca de dois anos agora? ―Vá para 
Tucson. Esteja ao norte de Tucson, uma grande explosão‖, o que aconteceria; os selos 
seriam abertos, o selo que revelava estas coisas. Volte exatamente como Ele disse. O 
que é isso ? Mostra que não pode ser o homem. Atinge perfeitamente, tão direto quanto 
pode ser, a cada vez. O que é isso? É a mão de Deus, veja, diante de nós.  
  
Certo, então quando olhamos na semana passada que o Deus que deu a Palavra está 
aqui para cumprir o que Ele prometeu, então vemos que essas instâncias de Deus 
manifestando Sua Palavra é o cumprimento Dela. Como disse o irmão Branham: “Deus 
interpreta Sua Palavra fazendo-A acontecer”. 
  
Nos dias de Moisés, vimos a mesma coisa, mas as pessoas perderam tudo, embora "eles 
vissem os atos de Deus”, mas porque  “eles não entendiam os caminhos de 
Deus”, portanto, eles não tinham ideia do que Deus estava fazendo, embora Moisés tivesse 
declarado a eles. E hoje vemos a mesma coisa repetidamente. As pessoas não mudam e 
nem Deus. 
  
E então o irmão Branham nos diz por que ou como eles perdem o que Deus está fazendo. 

 
“E porque isso está em um pequeno grupo, velado em carne humana, está velado para 
o mundo exterior. Ele está escondido do mundo exterior. Ele está se revelando a 
bebês que aprenderão. Vê? Isso mesmo. 
 
Observe que ele disse: “Bebês que querem aprender” e esses são bebês que estão 
dispostos e querem aprender. 
 
2 Coríntios 8:11-12 
Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a 
prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque, se há 
prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não 
tem.  
  
Portanto, vemos que Deus nos deu uma mente para sermos capazes de saber e 
compreender, mas você deve estar disposto a aplicar essa mente às coisas de Deus a 
fim de saber e compreender. Porque se você não tem o Espírito de Deus operando em 
você tanto o querer quanto o realizar segundo a Sua boa vontade, então você não se 
encontrará disposto, nem cumprindo com a Sua boa vontade. Isso é o que Paulo está nos 
dizendo aqui. 
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Agora isso nos leva à página 173, onde ouvimos o irmão Branham nos dizer: “Veja, cada 
parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia está manifestado bem aqui diante de nós. O 
mesmo Deus na Coluna de Fogo que escreveu a Bíblia, tanto no Antigo quanto no 
Novo Testamento, está bem aqui e manifestando Isto, mostrando exatamente o que 
era, interpretando Isto de volta. E para ter certeza de que é a interpretação... “Nós 
temos a interpretação”. Então vamos ver isso acontecer. Veja, é isso, vamos ver isso 
se manifestar. Manifestar... Jesus disse: "Se não faço as obras de Meu Pai, não creia 
em Mim”. Veja, tem que ser provado. Mas agora, não provado como Jesus, eles 
colocaram um trapo ao redor de Sua cabeça e O bateram na cabeça, e disseram: “Se Tu és 
um profeta, diga-nos quem Te bateu”. “E se Tu és o Filho de Deus, transforme este 
pão...” Veja, esse é o diabo. “Se Tu és o Filho de Deus, saia disso...” Quero dizer, a 
revelação que Ele deve fazer; é isso que é. 
  
Agora, esta manhã, com o tempo que nos resta, quero voltar às páginas 173 e focar nosso 
pensamento na primeira coisa que ele disse aqui. 
  
Observe que ele diz aqui, veja, cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia é 
manifestado bem aqui diante de nós. O mesmo Deus na Coluna de Fogo que escreveu 
a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está bem aqui e 
manifestando Isto, mostrando exatamente o que era, interpretando Isto de volta. E 
para ter certeza de que é a interpretação... “Temos a interpretação”. 
  
Observe que o mesmo que escreveu a Palavra, disse que está aqui confirmando ao cumpri-
La. Isso significa que você definitivamente obterá a interpretação correta do que Ele 
prometeu, porque Ele está aqui para garantir que seja manifestado da maneira que Ele 
falou. 
  
E ele também disse em seu sermão Shalom (19/01/1964) § 92 
Todo o Novo Testamento fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é então, 
algum homem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus Se manifestando, refletindo a Luz na 
Palavra que Ele prometeu para este dia. 
  
Portanto, como disse o irmão Branham, “cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia está 
manifestado bem aqui diante de nós”. 
  
Isso nos leva às parábolas de Cristo, e ao fato de que quando Jesus contou Suas 
parábolas, Ele estava falando delas para serem manifestadas nesta hora. 
  
Agora, para provar isso, quero que você se pergunte: “Por que tantas parábolas que Jesus 
contou começam por Ele dizendo: "O Reino dos Céus é semelhante a‖ e então Ele dá a você 
um cenário, ou Ele aponta para algo muito específico na parábola que define o Reino de 
Deus, seja um evento ou um cenário, ou a atmosfera geral. A parábola aponta para 
algum sinal ou evento e depois Ele vincula esse sinal ou evento a um período de tempo 
em que o Rei está em cena reunindo o Seu povo. 
  
Agora, para entender melhor as parábolas de Cristo, precisamos entender que Jesus 
nas parábolas nos falou sobre o que esperar quando o Reino de Deus fosse 
estabelecido. Ou o que procurar por meio de uma retrospecção quando realmente vemos o 
que Deus está fazendo aqui, e então começamos uma introspecção por meio da qual 
começamos a examinar o que esses sinais e eventos são, e o que eles têm a ver com 
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nosso próprio eu, e a nossa mudança que empreendemos no homem interior, que traz 
maturidade e uma prontidão adequada para receber o próprio Reino dos Céus. 
  
Agora, Retrospecção é a ação, ou processo, ou faculdade em que estamos olhando para 
coisas passadas ou examinando eventos ou experiências passadas à luz do que está 
acontecendo. 
  
Considerando que a introspecção é o ato de olhar para dentro de si mesmo; observação 
ou exame do próprio estado mental, emocional ou espiritual, e é o processo pelo qual 
examinamos a nós mesmos para ver em que estado nos encontramos. 
  
Em outras palavras, quando entendemos nosso status e nosso estado, sendo que 
nosso status é sermos filhos de Deus, e nosso estado é, em retrospecto, nossa posição 
como filhos.  Onde estamos em relação aonde Deus quer que estejamos. 
 
Começamos nossa nova criação como uma criança recém-nascida na família de Deus, 
“pois por um Espírito fomos todos batizados em um corpo”, mas onde estamos 
comparados aonde Deus quer que estejamos é a questão. Onde estamos em nosso ciclo de 
adoção em comparação com os filhos e filhas totalmente maduros e prontos para adoção 
que Ele nos trouxe à luz. 
  
E tanto a retrospecção quanto a introspecção, vêm da palavra raiz para Inspecionar, que 
significa olhar cuidadosamente para ou por cima; ver de perto e criticamente. 
  
Em outras palavras, uma condição em que nos observamos ou nos examinamos 
em relação ao dia ou expectativa do dia, para ver, observar, perceber ou notar: olhar 
com atenção, com a intenção ou aprender algo; observar, ver ou notar. 
  
Agora, aqui é onde chegaremos esta manhã. Existem 32 passagens bíblicas onde as 
palavras “Reino dos Céus” são usadas, e todas elas se encontram no livro de Mateus. 
Todas elas são faladas pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ou então são ditas por Ele 
na forma de uma pergunta sobre o Reino dos Céus. 
  
Agora, antes de encerrarmos esta manhã, eu só quero ler todos os 32 versículos para vocês 
onde as Escrituras falam do Reino dos Céus, porque então esta noite em nosso culto de 
ceia, iremos comparar estes versículos da Escritura com aqueles que falam do “Reino de 
Deus”. 
  
VERSOS DO REINO DOS CÉUS: 
  
Mateus 3:2 
E dizendo: Arrependei-vos, porque se aproxima o reino dos céus. 
Agora, este é João Batista falando sobre o Rei que virá em breve, Jesus, o Messias. 
  
Mateus 4:17 
Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque o reino dos 
céus se aproxima. 
  
Mateus 5 3 
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 
  
Mateus 5:10 
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Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos 
céus. 
  
Mateus 5:19 
Portanto, qualquer que violar um destes mandamentos mínimos e assim ensinar aos 
homens, será chamado o menor no reino dos céus; mas o que os fizer e os ensinar, será 
chamado grande no reino dos céus. 
  
Portanto, vemos neste versículo que haverá uma classificação no Reino dos Céus. Embora 
não haja nenhum judeu ou gentio, nenhum escravo ou livre, ainda assim haverá uma 
classificação naquele Reino dos Céus. Vemos aqui que Jesus diz que se você fizer alguma 
coisa negativa, será considerado o menor, mas se fizer e ensinar esses mandamentos, será 
chamado de grande no Reino dos Céus. 
  
Mateus 5:20 
Pois Eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira 
nenhuma entrareis no reino dos céus. 
  
Mateus 7:21 
Nem todo mundo que Me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus; mas aquele que 
faz a vontade de Meu Pai, que está nos céus. 
  
Mateus 10:7 
E, indo, pregai, dizendo: O reino dos céus está próximo. 
  
Mateus 11:11 
Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, 
o Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. 
 
Mateus 11:12 
E desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, e os 
violentos o tomam à força. 
 
Agora, esta é uma tradução muito difícil aqui, mas se você notar o período de tempo em que 
Ele fala de João até agora. 
  
A tradução Wuest expressa isso lindamente. Porque aqueles que são cheios do Espírito 
não são violentos, então as palavras que a King James usa não mostram adequadamente o 
verdadeiro significado aqui. 
 
―Em verdade vos digo: Não surgiu entre os nascidos de mulher maior do que João, o 
Batizador. No entanto, a pessoa de posição mais humilde no Reino dos Céus é maior do que 
ele. Na verdade, desde os dias de João Batista até este momento, o Reino dos Céus está 
sendo tomado de assalto e os fortes e poderosos o reivindicam para si mesmos, por 
toda a lei e profetas profetizados até João. E supondo que você esteja disposto a receber o 
seguinte favoravelmente – ele mesmo é o Elias, Aquele que está para vir. Quem tem 
ouvidos para ouvir ouça.‖ 
  
Agora, pense sobre a sua escolha da palavra “assalto” (Ou “tempestade”, do inglês ―storm‖ – 
Trad.) usada, enquanto o Rei Tiago usou “violência”, porque desde que William Branham 
veio, o Elias desta hora, o “assalto” está sobre nós. Trump realmente gritou que estamos 
entrando em uma “tempestade” e tem havido violência sobre violência desde então. O que 
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ele não está ciente, porém, é que esta violência ou tempestade tem mais a ver com o Reino 
dos céus estar pronto para vir do que qualquer outra coisa.  Ele vê isso como político, e 
ainda assim é, Política versus um Reino Cristão Real. 
  
A tradução de A Voz de  Mateus 11:11-13 diz: 
Todos os profetas da antiguidade, todos da lei; tudo isso foi profecia que antecedeu na vinda 
de João. Agora, isso meio que nos prepara para este ponto, aqui e agora. Quando João 
Batista veio, o reino dos céus começou a irromper sobre nós, e aqueles que estão no 
poder estão tentando reprimir isso – por que você acha que João está na prisão?  Se 
você pudesse ver, João é o Elias, o profeta que nos foi prometido que viria  e prepararia o 
caminho. 
 
Portanto, quando o ministério de Elias entra em cena, começa a guerra contra os 
governantes políticos, como vimos nos dias de Elias contra o governo controlado por 
Jezabel. Toda essa tempestade que vemos deve dizer a você que estamos chegando muito, 
muito perto da vinda da ressurreição e da vinda de nosso Rei, Jesus. 
  
Mateus 23:13  
Mas ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Pois fechais o reino dos céus contra os 
homens; pois vós não entrais, nem aos que estão entrando. 
 
Aí está sua tempestade. 
  
Mateus 13:11 
Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos 
céus, mas a eles não é dado. 
  
Mateus 13:24 
Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que 
semeou a boa semente no seu campo. 
  
Mateus 13:31 
Outra parábola lhes apresentou, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de 
mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. 
  
Mateus 13:33 
Outra parábola lhes falou; O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher 
toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. 
 
Mateus 13:44 
Novamente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo; o que, 
quando o homem acha, ele o esconde; e, por gozo, vai, vende tudo o que possui e compra 
aquele campo. 
  
Mateus 13:45 
Novamente, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca belas pérolas. 
  
Mateus 13:47 
Mais uma vez, o reino dos céus é como uma rede, que foi lançada ao mar e recolhida 
de toda espécie. 
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Lembre- se, João no livro de Apocalipse nos diz que ―o mar representa os povos, nações, 
multidões e povos.  
 
E esta é a hora em que uma “rede” é capaz de atingir todos os “povos, nações, multidões e 
povos‖, e é a internet. Um homem pode lançar a rede do Evangelho em todo o mundo 
através da internet. 
  
Como o irmão Branham disse em O Desvelar de Deus, pág. 172 
Veja, cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia é manifestado bem aqui diante de 
nós. O mesmo Deus na Coluna de Fogo que escreveu a Bíblia, tanto no Antigo quanto 
no Novo Testamento, está bem aqui e manifestando Isto, mostrando exatamente o que 
era, interpretando Isto de volta. E para ter certeza de que é a interpretação... “Temos a 
interpretação”.   
  
E vemos em todas essas parábolas onde Jesus falou de “o Reino dos Céus 
sendo “semelhante a”, ou como Ele diz, “O Reino de Deus é como”. Todas essas são 
parábolas que devem ser cumpridas nesta hora. É por isso que eu acredito que uma das 
maiores séries que Deus me inspirou a pregar foi sobre “As Parábolas de Cristo” onde 
pegamos as parábolas de que Jesus falou e as trouxemos à realidade de Sua manifestação 
de tudo isso nesta hora. Agora, essa série aconteceu há 17 anos, começando em outubro de 
2003. Muitos de vocês aqui e ao redor do mundo não estavam conosco naquela época. 
Então, se vocês puderem voltar a essa série e ouvir essas mensagens, verão apenas quão 
perto estamos da vinda do Reino dos Céus. 
  
E para aqueles de vocês online que estão traduzindo meus sermões, aqueles sermões 
sobre as parábolas de Cristo são de extrema importância se vocês desejam entender 
melhor o que deve estar acontecendo nesta hora.   
  
Mateus 13:52 
E disse-lhes: Portanto todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um 
chefe de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 
  
Mateus 16:19 
E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos 
céus; e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 
  
Mateus 18:1 
Ao mesmo tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Quem é o maior 
no reino dos céus? 
  
Mateus 18:3 
E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e tornardes como crianças,  não 
entrareis no reino dos céus. 
  
Portanto, qualquer homem que não for convertido, o que significa que ele não nasceu de 
novo, não entrará no Reino dos Céus. Isso significa que apenas aqueles do Reino de Deus 
(cheios do Espírito) serão capazes de entrar no Reino dos céus, o lugar que Ele foi 
estabelecer. 
  
Mateus 18:4 
Portanto, qualquer que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 
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Mateus 8:11 
E digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e 
Jacó no reino dos céus. Observe o lugar. 
  
Mateus 18:23 
Portanto o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que faria caso de seus servos. 
  
Mateus 19:14 
Mas Jesus disse: Deixai vir as criancinhas, e não os impeçais de virem a Mim; porque 
dos tais é o reino dos céus. 
  
Mateus 19:23 
Disse então Jesus aos Seus discípulos: Em verdade vos digo que dificilmente entrará um 
rico no reino dos céus. 
  
Mateus 20:1 
Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que saiu de madrugada 
a contratar trabalhadores para a sua vinha. 
  
Mateus 22:2 
O reino dos céus é semelhante a um certo rei que casou seu filho em casamento. 
  
Mateus 25:1 
Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomaram suas lâmpadas e 
saíram ao encontro do noivo. 
  
Mateus 25:14 
Porque o reino dos céus é como um homem que viaja para uma terra distante, que 
chamou seus próprios servos e lhes entregou seus bens. 
 
Oremos. 
 

 

Tradução: Diógenes Dornelles 


