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Desvelamento de Deus no 187 
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13 de dezembro de 2020 
Brian Kocourek, pastor 

 

Esta manhã, gostaria de falar de dois parágrafos que lemos há algum tempo atrás nesta 
série e gostaria de trazer um pensamento aqui sobre a pedra angular que é o Espírito Santo 
em nosso meio. E eu quero examinar como o Espírito Santo que viveu por si mesmo no 
filho primogênito, está também se vivendo nesta hora nos filhos, e o Espírito de Cristo 
está, portanto, cobrindo sua construção, que é seu corpo, que é Seu Eleja filhos. 
 

De seu sermão a Desvelamento de Deus 64-0614M P: 61 o irmão Branham disse: “Você 
se lembra que Ele voltou então a Paulo depois disso, e a Pedro na prisão, como a Coluna 
de Fogo. Você lembra disso? Mas nos últimos dias Ele deve voltar novamente, mas uma 
Coluna de Fogo deve voltar novamente para manifestar o Filho do homem (vêem?), 
Para mostrar a Palavra, a Luz. As tradições que existiram serão eliminadas. Não há nada 
que incomode; vai ser feito de qualquer maneira. Deus simplesmente destrói aquelas 
denominações e tradições. Que tipo de Espírito Ele fará com isso? Como Ele fez em 
primeiro lugar. Veja o que Ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. "Não pense você em 
dizer dentro de si mesmo que você tem Abraão como pai, porque Deus é capaz dessas 
pedras para suscitar filhos a Abraão." Vejo? Não pense: "Porque eu pertenço a isso e 
pertenço àquilo". Vejo? Deus rasgando o véu (vêem?) Para mostrar Quem Ele é ... Veja, 
observe o véu quando se rompe aqui agora. Descobrimos. 
 

E então em O Desvelar de Deus 64-0614M P: 38 Por Seus atos Ele muda Sua forma. 
Então Ele veio na forma de Filho do homem. Para a era dos reformadores, Wesley, 
Lutero, e todos durante o ... Então nós descobrimos que eles o têm tão embrulhado, 
exatamente como os israelitas fizeram, até quando Ele aparecer nos últimos dias na era 
Pentecostal como o Espírito Santo, eles O rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que 
Israel fez. E o que Ele faz agora? Retorne como Filho do homem. E então, filho de David. 
Veja o quão perto estamos? Filho do homem, Filho de Davi, Filho de Deus. Ele é revelado 
nos últimos dias como Filho do homem de acordo com Malaquias 4, todo o resto das 
profecias pertencentes a esta hora. Não mais lidar com a igreja depois que Ele ... Eles O 
expulsaram; do lado de fora, batendo na porta. Alguma semente predestinada ali ainda, 
Ele deve chegar a eles. 
 

Observe que a igreja o colocou para fora. Quão? Como Filho do Homem, profeta. Eles 
rejeitam o profeta que vem com a Palavra. Assim como Jesus veio como Filho do Homem 
ao Seu povo, Profeta, sinal do Messias. Quando Jesus fez o sinal do Messias, a mulher 
junto ao poço disse: “Senhor, vejo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, Ele 
nos mostrará essas coisas ... ”E ele disse:“ Eu sou Aquele que falo com vocês agora ” 
 

Então esta mulher que representou a igreja, porque a igreja é sempre representada nas 
Escrituras como uma mulher, e observe que ela era uma prostituta, vivendo com seu sexto 
marido que não era exatamente um marido, apenas um companheiro que vivia. Então esta 
mulher era uma prostituta e ela representava a condição da igreja naquela hora. E uma vez 
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que Alfa se repetiu nesta hora Ômega, vemos a mesma condição da igreja quando o filho 
do homem veio novamente nesta hora e usou um profeta igual a Cristo, o Espírito Santo 
usou o vaso de Seu filho no alfa para que ele usou o vaso de outro filho nesta hora para 
projetar o Filho do Homem através do sinal do Messias. 
 

Mas a igreja o rejeita nesta hora. A Palavra fica do lado de fora sabendo, o grito da meia-
noite é para sair e encontrá-lo, a Palavra, Ele está do lado de fora da igreja. 
 

Agora, de seu sermão Setenta semanas de Daniel 61-0806 P: 70, o irmão Branham diz: 
“Agora, então depois daquela era vivida, a era Wesleyana, venha na era Pentecostal com 
o Batismo do Espírito Santo. Veja, você está se moldando o tempo todo. Agora, lembre-
se, aquela lápide ainda não estava nela, por quê? Eles moldaram a igreja exatamente, ou 
a pirâmide em forma para caber na lápide, mas a lápide nunca veio. Oh, você vê onde 
estou, não é? Agora, o ministério de Lutero até o fim do Pentecostes naquela pequena 
minoria aqui em cima ... Esta é a razão pela qual a luz quase se apaga nesta era ali no 
calendário, no gráfico. É a era pentecostal, os pentecostais, não as denominações 
pentecostais, porque eles fizeram exatamente como os laodiceanos (eles são laodiceanos) - 
eles fizeram como os nicolaítas: organizados. Mas a verdadeira igreja em todo o mundo 
se moldou a um lugar onde veio um ministério entre eles exatamente como o 
ministério de Jesus Cristo. Agora, o que eles têm? Eles colocaram a coisa em condições. 
Agora, qual é a próxima coisa? Esta Pedra rejeitada para a pirâmide, recortada da 
montanha sem o quê? Sem mãos. Deus o enviou. Você vê? O rejeitado, a Pedra rejeitada é 
a cabeça do, é a cabeça, a pedra angular. E Aquele mesmo que eles rejeitaram através 
desta era gentia é Cristo. E Cristo não foi cortado e colocado aqui como um vigário, ou 
filho de Deus, ou algum grande dignitário da igreja. Ele é o Espírito Santo. E o topo da 
pirâmide será a vinda de Cristo. Você vê? 
 

Setenta semanas de Daniel 61-0806 P: 71 Agora, porque eles estão em forma ... Vê onde 
eu tenho isto formado aqui como a pirâmide? O surgimento dos santos torna a marcha 
para a glória. Você entende isso agora? Cristo, a Pedra Angular, a Pedra rejeitada, o 
Olho que tudo vê, vindo exatamente como a Bíblia disse ... 
 

Agora, chame do que quiser, mas esta é a Parousia de Cristo da qual ele está falando aqui. 
É sobre a Presença de Cristo que ele está falando aqui. E o que ele fala sobre isso? Isso é o 
que eles rejeitam. A pedra angular, a cabeça da igreja noiva, que deve coroar a pirâmide, 
desceu e eles rejeitaram o próprio sinal que Ele nos deu no momento da pedra angular que 
foi colocada, e agora aquele mesmo Espírito Santo A presença que estava no Filho de Deus 
desceu nesta hora para cobrir sua igreja, e eles a rejeitaram. 
 

É por isso que bati tanto em ficar longe desses ministros do YouTube. Eles são todos falsos 
profetas trinitários, e eles têm um trabalho que é tirar você do ensino fundamental de Sua 
Presença aqui vindicado pelo sinal do Messias. 
 

Br. O irmão Branham continua: “E Daniel disse que observou esta era gentia até que a 
Pedra saiu da montanha que não foi cortada por mãos. Eles nunca colocaram uma pedra 
angular naquela pirâmide. Não foi cortado pelas mãos do homem. São as mãos de Deus 
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que cortam a Pedra. Você vê? E o que isso fez? Ela atingiu a imagem bem no meio dos 
pés e a quebrou em pedaços, transformando-a em pó. Aleluia. O que aconteceu naquela 
época, a vinda daquela Pedra? A igreja subiu para a glória no rapto, porque terminou a 
dispensação gentia. Deus acabou com a vinda daquela Pedra. 
 

Agora, eu sei que muitas pessoas vêem isso como uma pedra física, como um meteoro ou 
algum grande cometa, mas eu quero que você abra os olhos. Essa pedra já veio. Ele é a 
pedra que o construtor rejeitou e a esquina se tornou a pedra angular. O mesmo Espírito 
Santo no alfa que foi rejeitado está aqui e ele foi rejeitado como a pedra principal, a pedra 
Cap. E é este ministério de Deus que desceu para se tornar o cabeça espiritual de Sua 
Igreja. 
 

O irmão Branham disse em seu sermão Filhos manifestados de Deus 60-0518 P: 27 “Está 
construído exatamente assim até certo ponto. E a pedra no cume nunca foi encontrada. 
Eles nunca colocaram um limite no topo da pirâmide. Não sei se você sabe ou não. A 
grande pirâmide do Egito, nunca teve uma pedra de topo nela. Por quê? A pedra angular 
foi rejeitada, Cristo, a pedra angular (vêem?), Foi rejeitada. Mas à medida que crescemos 
desde a era Luterana, era Batista, era Metodista, era Pentecostal, estamos bem na Pedra 
de Giro agora (vêem?), Esperando e ansiando por aquela Pedra de Giro se assentar; o 
prédio está completo. Você não leu nas Escrituras, “a pedra foi rejeitada”. Claro, 
percebemos que estava falando com o templo de Salomão. "Mas a Pedra rejeitada se 
tornou o chefe da esquina." Mas estou dizendo isso apenas para fazer uma foto para você. 
Agora, e na Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias, no topo da pirâmide, os peixes 
cruzados da era do câncer no zodíaco, no tempo da vinda do Leão Leão, na Pedra de 
Coroa, e nos dias da manifestação dos filhos de Deus na Bíblia. Vejo? Veja onde 
estamos? Estamos bem no tempo do fim. 
 

Então, irmãos, é uma Pedra espiritual, porque não é cortada com as mãos, é a irmã de 
Deus, ele é a Rocha dos séculos, e nossa fortaleza nos tempos de angústia. E quando ele 
desceu (Sua parusia) expôs tudo, e expôs tudo, e esmagou o poder que cada reino tinha 
sobre seu povo. E Aquele que começou a obra eu você está aqui realizando. “É Deus que 
está trabalhando em você tanto para querer como para fazer a Sua boa vontade.” 
 

A mesma Rocha que seguiu os filhos de Israel no primeiro Êxodo, se ele é o mesmo e não 
muda, ele está aqui neste terceiro êxodo também. 
 

1 Coríntios 10:4 e todos beberam da mesma bebida espiritual; pois eles beberam da 
rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 
 

Você não pode ver isso? Pedro nos diz em 1 Pedro 2: 8 e: “Uma pedra que faz tropeçar e 
uma rocha que os faz cair.” Eles tropeçam porque desobedecem à mensagem - que é 
também para o que estavam destinados. 
 

O profeta Samuel nos disse em 1 Samuel 2:2 Não há ninguém santo como o Senhor; 
porque não há ninguém além de ti; nem há rocha como o nosso Deus. 
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E esta Rocha que Daniel viu descer e esmagar as nações pela Sua presença, fez exatamente 
isso e nós nos assentamos como ovelhas mudas pensando que ainda está por vir. Ainda não 
está por vir, já veio. 
 

De seu sermão Homem que pode acender a luz 63-1229M P: 69, o irmão Branham diz: 
“Meu filho Billy Paul, ele fala durante o sono, mas não tem sonhos com muita frequência. 
Ele teve um na outra noite que o abalou. Disse que tinha sonhado que estava em uma 
igreja, e eles ... Eu ainda não tinha entrado. Disse que quando eu entrei, o fogo estava 
voando dos olhos. E eu disse: “O tempo está aqui; acabou”. E todos começaram a gritar: 
"Não posso, meus filhos". E eu ... Minha esposa disse: “Não posso fazer com que Sara 
peça a bênção à mesa”, e assim por diante. E eu disse ... Ele disse: “Tenho que ir buscar 
Loyce e o bebê”. Eu disse: “Loyce não pode vir agora. O bebê é muito jovem para saber. 
Billy, a hora está aqui; devemos ir”. Eu disse: “É meia-noite agora, antes do amanhecer 
Jesus estará aqui. Se não for, então sou uma falsa testemunha de Cristo”. E alguém falou 
e disse: “Ninguém sabe o minuto ou a hora”. "Eu nunca disse minuto ou hora; eu disse em 
algum momento entre agora e o dia." Eu disse: “Vamos, Billy. E eu disse algo ... Eu 
disse:“ Mas estamos no tempo; vamos. "E entramos no carro e partimos. E começamos a 
subir a montanha. E quando o fizemos, parecia que a luz estava chegando e o céu estava 
escuro sobre a terra. Ele disse que eu tirei o do lado da estrada, segurei minhas mãos 
assim, fogo ainda voando de meus olhos. E ele disse que eu disse: "Senhor, eu fiz isso sob 
o Seu comando. Eu fiz isso só porque Você me disse para fazer desta maneira. Eu fiz essas 
coisas de acordo com o que Você me disse. "E eu apontei para uma grande montanha de 
granito, e uma - uma Luz sem mãos cortou uma pedra da montanha pesando centenas de 
toneladas e aí veio. Eu disse , "Vire suas cabeças; não olhe. Estará - tudo acabará em 
poucos minutos. ”Disse:“ Então um grande silêncio sagrado veio por toda parte 
enquanto esta Pedra vinha em direção ao lugar ”. 
 

Agora, a maioria das pessoas para de ler ali mesmo e é aí que cometemos nosso erro, então 
vamos continuar lendo. 
 

Deuteronômio 32: 4 Ele é a Rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são 
justos. Um Deus fiel que não faz mal, justo e reto é ele. 
 

Salmo 18:31 Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a Rocha senão nosso Deus? 
 

Então o irmão Branham continua dizendo em 70 Pode ser mais tarde do que pensamos. 
Aí ... Veja, isso é exatamente Escriturístico (vê você?), A Pedra sem mãos cortada da 
montanha. E então, um dia desses, vai ser assim quando você gritar por alguma coisa. 
Eu disse a ele: "Você já teve esse tempo. Deus o advertiu constantemente, vez após vez." 
Sim, eu disse: "Mesmo que seja meu próprio filho ou quem quer que seja, a hora está 
aqui. Só posso dizer o que Ele me disse para dizer, e estará aqui, e foi." E então, de 
repente, aqui veio Ele uma Pedra cortada da montanha sem mãos. Daniel viu isso, você 
sabe, muitos anos atrás. E Billy não sabia nada sobre isso, mas era um sonho enviado a 
ele pelo Senhor. Agora, veja, eles afirmam estar adorando aquele mesmo Deus de quem 
estavam zombando. E a mesma coisa foi revertida novamente hoje pela mesma razão, 
vivendo em um clarão ao invés da luz. Great Lights tem um brilho. Tudo certo. 
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Então ele diz que é assim que eles sempre sentem falta dele, o homem está sempre olhando 
para o que Deus vai fazer e vendo o que ele fez e falhando em reconhecer o que está 
fazendo. 
 

Vimos Sua estrela 63-1216 P: 61 E, ouça, eles tinham um mestre ali. Se você quiser ler, é 
Daniel 2:43. Daniel, o profeta, era seu mestre quando eles estavam na Babilônia. É 
exatamente isso. Daniel era seu profeta mestre. E ele havia ensinado a eles todas as coisas 
de Deus, porque ele era um mestre sobre eles. E ele disse a eles que haveria uma Pedra 
cortada da montanha algum dia (você se lembra dele dizer isso?) Sem as mãos. E isso 
destruiria os reinos gentios para o mundo (vêem?), Todos os reinos, e Ela mesma 
cresceria e cobriria a terra. " 
 

Oh, pessoas você não vê? Isso é o que está acontecendo agora. Os reinos gentios estão 
todos virando pó. Eles estão todos sendo destruídos. Não há verdade em lugar nenhum. 
Todas as mesas estão cheias de sujeira. Tente encontrar a verdade em qualquer lugar hoje, 
você não pode encontrá-la fora desta Mensagem. E esta Palavra, esta Mensagem expôs 
tudo até que “todas as coisas se manifestaram pela luz”. Isso é Efésios 5:13 
 

A América nunca mais será ótima? Ela pecou em seu dia de graça, 
 

Abraão restaurou 61-0211 P: 30 Bem, então, se Deus pode usar uma vaca e um cavalo e 
uma ovelha e um pássaro por instinto para fugir da ira que está vindo, é melhor você se 
afastar dessas grandes muralhas da Babilônia e fugir a Jesus Cristo, porque ela vai 
desmoronar e cair um dia destes. Lembre-se, havia uma Pedra cortada da montanha sem 
mãos, veio rolando para a Babilônia e a derrubando onde quer que fosse. E o reino deste 
mundo cairá com a mesma certeza. Todo reino feito pelo homem tem que afundar, então 
o Reino de Deus pode tomar o caminho certo. Cada organização feita pelo homem cairá 
e se desintegrará em pó, para que o poder do Espírito Santo possa tomar a igreja e 
arrebatá-la para aquele lugar lá em cima. Está certo. Sim senhor. Eles ... Tudo tem 
servido ao seu propósito, mas estamos no tempo, irmão, quando Deus está chamando Seu 
povo. A Pedra que foi cortada da montanha sem mãos está rolando, derrubando a 
Babilônia, movendo-se imediatamente. Afaste-se das grandes paredes, amigo. Entre em 
Jesus Cristo. Esse é o único lugar seguro ou refúgio que conheço. 
 

David isse no Salmo 18: 2 O SENHOR é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador; 
meu Deus é minha rocha, em quem me refugio, meu escudo e o chifre de minha salvação, 
minha Fortaleza. 
 

Para que Espírito Santo foi dado 59-1217 P: 90 Há apenas uma maneira de encontrar 
isto. Houve uma pedra cortada da montanha sem mãos que rolou no mundo e a 
despedaçou, e se tornou como o trigo - ou o joio na eira. Que aquela Pedra, o Cristo 
Jesus, aquela Pedra de tropeço para o mundo, uma Pedra de ofensa, uma Pedra do riso, 
uma Pedra de tropeço para a igreja; mas uma preciosa e Lodestone para o crente, uma 
Pedra de segurança, uma Pedra de descanso (Oh, que coisa), descansando ... Eu sei que 
passei da morte para a Vida. Minha alma está em repouso. Oh, “Vinde a Mim todos os 
que estais cansados e sobrecarregados, e Eu vos darei descanso para a vossa alma”. 
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"Um sinal do qual se fala mal", disse o profeta a Maria. Será um sinal. Claro que vai. Mas 
será uma garantia; Vai ser um amor. Será uma satisfação. Será algo que você sabe que 
passou da morte para a Vida. 
 

Unidade de Unidade 58-0128 P: 18 Daniel viu o fim quando a pedra foi cortada da 
montanha sem mãos, e rolou para os reinos do mundo e os esmagou. E eles se tornaram 
como lixo no chão, a casca que os ventos sopraram; mas a pedra cobriu toda a terra. Essa 
pedra é Cristo. Haverá ... Às vezes haverá uma nação, um povo, uma bandeira, a velha 
cruz robusta. Louvado seja o Deus vivo. Minha esperança é construída em nada menos, 
Do que o sangue de Jesus com justiça; Quando tudo ao redor da minha alma cede, Ele 
então é toda a minha esperança e permanecer. Pois em Cristo, a Rocha sólida, eu 
permaneço; Todos os outros solos são areias movediças. Todo o outro terreno: igrejas, 
denominações, nações, "UNs", seja o que for, é tudo areia movediça. Isso tem que chegar 
ao fim. 
 

É este o sinal do fim, senhor? 62-1230E P: 126 Pode estar mais perto do que você pensa. 
Isso me assustou. Oh, eu não fiz o suficiente. Onde estamos? “O tempo não existirá 
mais.” Ele anuncia que o tempo acabou. O que acontece? O que acontece? Poderia ser 
assim agora, irmãos? Pense seriamente. Se for, então a pirâmide é coroada pelos sete 
trovões. Você se lembra da mensagem da pirâmide? É a pedra angular. O que isso fez? O 
Espírito Santo encerrou o indivíduo e o selou quando aumentamos nossa fé, justiça e 
piedade e fé e assim por diante. Continuamos aumentando até obtermos sete coisas, e a 
sétima foi o Amor, que é Deus. É assim que Ele faz o indivíduo. Ele o cobre e o sela com 
o Espírito Santo. Então se for assim, Ele tem sete eras da igreja nas quais Ele teve sete 
mistérios que foram revelados e eles lutaram para trazer de volta, e agora a Pedra 
Angular vem para encerrar a igreja. Os trovões significam isso, meus irmãos? Senhores, 
é onde estamos? 
 

Agora, eu sei que muitos irmãos estão equivocados e estão esperando que os trovões sejam 
revelados, mas os trovões foram a abertura dos selos. E todos os selos foram revelados. E 
aqueles trovões foram a abertura daqueles sete selos. 
 

Perguntas e respostas COD 64-0830E P: 49 395. Os sete trovões que equivalem a sete 
mistérios já foram revelados? Eles foram revelados nos sete Selos, mas ainda não são 
conhecidos por nós como os trovões? Não, eles foram revelados nos sete Selos; era disso 
que se tratavam os trovões. Eles deveriam revelar ... Os sete trovões que haviam emitido 
suas vozes e ninguém poderia entender o que era ... João sabia o que era, mas ele estava 
proibido de escrevê-lo. Ele disse: “Mas o sétimo anjo, nos dias de sua ressonância, os sete 
mistérios dos sete trovões seriam revelados”. E o sétimo anjo é um mensageiro da sétima 
era da igreja. Vejo? 
 

Veja, isso já aconteceu e eles não sabiam. É por isso que Br. O irmão Branham disse: 
“Você está diante do trono branco agora. Por quê? Porque o juiz está aqui? E as pessoas 
continuam com seu rebuliço e atitudes sem nem mesmo saber que o Juiz de toda a terra 
está aqui. Assim como a esposa de Abraão, ela mentiu para o Juiz de toda a terra e Deus a 
teria matado, exceto que era a esposa de Seu amigo Abraão. 
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Revelação de Deus 64-0614M P: 137 Agora, alguém tem estado, muitos tem me dito, e os 
teólogos disseram: “Irmão Branham, se o Senhor Deus ...” Disse: “Se com sua 
experiência que o Senhor deu você para o Seu povo ”, humildemente dizendo isto, disse,“ 
você seria elegível para escrever - uma Bíblia você mesmo, sua Palavra que Deus 
manifestou. ”Eu disse:“ Isso pode ser verdade ”. Veja, ele estava tentando me pegar. 
Vejo? E eu disse: “Mas, veja você, eu não poderia fazer isso.” Ele disse: “Por que não 
poderia? Você tem todas as qualificações.” Eu disse: “Mas, veja, uma palavra não pode 
ser adicionada ou tomada longe." Vejo? E ele disse: “Bem, então, aqueles sete trovões (vê 
você?),” Disse, “não seriam aqueles sete trovões explodindo, não seria uma revelação 
dada a algum homem?” Eu disse: “Não, senhor, seria adicionar algo a Isto ou tirar algo 
Disto. " Está tudo revelado ali, e os sete selos abriram a revelação do que era aquilo. 
Vejo? Ele ainda está na Palavra. Veja, você não pode sair daquela Palavra. Não vai 
deixar a Palavra. E o Espírito de Deus nunca deixará essa Palavra. Isto ficará correto 
com a Palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Sempre fará isso. 
 

Rompam o 63-0317E P: 16 Este Livro com sete selos é revelado no momento dos Sete 
Trovões de Apocalipse 10. Se você está anotando ... Vamos voltar para Apocalipse 10 por 
um momento, então você terá um entendimento antes de entrarmos nele. Agora, este é o 
tempo do fim, para ouvir ... Eu vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma 
nuvem: e um arco-íris ... sobre sua cabeça, ... Se você notar que é Cristo (veja ?), porque 
Ele no Antigo Testamento era chamado de Anjo da Aliança, e Ele está vindo diretamente 
para os Judeus agora, pois a Igreja está acabada. Vejo? Tudo bem ... e seu rosto ... como 
se fosse o sol, e seus pés como colunas de fogo: Você se lembra daquele anjo em 
Apocalipse 1? Mesma coisa. Angel é um mensageiro, e Ele é um Mensageiro para Israel. 
Vejo? A Igreja foi arrebatada. Vejo? Agora, ou preparando para ser arrebatado. Ele vem 
para Sua Igreja. 
 

Sete Eras da Igreja 54-0512 223 Mas ouça, outra Escritura vem a mim. Daniel disse ... 
Quando Ele disse: "Feche ..." Quando ele viu este Anjo descer com um arco-íris sobre Sua 
cabeça, colocou um pé na terra e o outro no mar, e ergueu Suas mãos e jurou por Aquele 
que vive desde sempre. Quando aquelas sete vozes proferiram suas, os Sete Trovões 
proferiram suas vozes, Ele disse: “Sele-o; não conhecido até o último dia”. Ele disse. 
"Mas o tempo que este mistério de Deus deveria terminar, quando estes serão revelados 
à Igreja; e Ele jurou por Aquele que vive para todo o sempre, esse tempo não deveria ser 
mais." Ouça o que Ele disse ali então. Ele disse: “Vai, Daniel; fecha o Livro”. Vejo? "Pois 
tu descansarás e permanecerás nos últimos dias em tua sorte. Mas muitos daqueles que 
levam muitos para a justiça brilharão mais que as estrelas para todo o sempre." Aí estão 
vocês, "estrelas", aqueles sete ministros, sete ministros, através das Sete Eras da Igreja, 
que consistem em dois mil anos. 
 

Agora, eu não sei se você está ciente, mas há um grupo de ministros que afirmam estar 
pregando a Mensagem, mas que na verdade não têm ideia do que a Mensagem se trata, 
porque eles estão procurando por sete homens para levantar e falar aqueles trovões . Por 
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que eles não podem acreditar no que o profeta de Deus acabou de nos dizer, que os sete 
Mensageiros foram para as sete eras da igreja nos últimos dois mil anos. 
 

Unveiling of God pp. 174 Mas agora como Apocalipse 10 é revelado, os mistérios de 
Deus são manifestados, conhecidos, como o Livro com sete selos prometido. Agora, deixe 
sua fé nAquele que é a Palavra ... Porque em Apocalipse 10 diz, ou em Apocalipse 19, 
melhor ... Eu tinha anotado aqui, Apocalipse 10, para ir a isto; mas não é 10, é 19. 
Quando Ele vier, Ele será chamado de a Palavra de Deus, montado em um cavalo 
branco, e os seguidores do céu estarão atrás Dele. Rompa o véu denominacional da 
educação. Rompa o véu denominacional da tradição. Rompa aqueles véus que O estão 
escondendo de você. Quebrem esses véus de orgulho, vocês mulheres; vocês são filhas de 
um rei; aja como tal; viver assim. Rompa cada véu. Não importa o que seja Ph.D. e LL.D. 
diz; se for contrário àquela Bíblia, rompa aquele véu; pois cruzamos o véu rasgado. 
Estamos do outro lado agora, do outro lado. E você verá, se você simplesmente fizer isso, 
quebrar aquelas velhas tradições e coisas e vir a Ele, você O verá de pé como o Poderoso 
Conquistador, a Palavra da promessa para esta era manifestada. Você verá o Deus 
poderoso desvelado, O verá bem entre nós aqui, desvelado, o Deus poderoso, não 
conquistado pelas tradições. 
 

Do sermão do irmão Branham 256 Único lugar de adoração provido por Deus 65-
1128.1M, ele disse: "Algum dia a pedra angular retornará, a cabeça de tudo isso, e 
receberá a noiva para si mesmo;" 
 

E esse dia já está aqui. A pedra angular, o próprio grande Espírito Santo está aqui. Nós 
mostramos a você onde Jesus pregou Sua Parusia e Paulo pregou e Pedro, Tiago e João. 
Todos eles falaram de Sua Parusia e eu mostrei a vocês que 79 das 94 coisas que ele deve 
fazer já aconteceram, e então esta grande Pedra cortada sem mãos, o Cap STONE veio e 
quando foi rejeitado desde então tempo ele começou a destruir todos os reinos gentios e 
trazê-los ao fim. 
 

Você nunca tornará a América grande novamente, ela rejeitou o sinal do Messias, a 
Presença do próprio Senhor. A grande pedra de cúpula que teria coroado esta nação com 
mil anos de glória se ela tivesse recebido, mas assim eles não o fizeram e estão sob 
julgamento. 
 

Mateus 21:42 Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os construtores 
rejeitaram, essa se tornou pedra angular; isto é obra do Senhor, e é maravilhoso aos 
nossos olhos? 43 Portanto, eu vos digo: O reino de Deus será tirado de vós e será dado a 
uma nação que produza os seus frutos. 44 E todo aquele que cair sobre esta pedra será 
quebrado; mas sobre quem ela cair, ela o reduzirá a pó. 
 

Portanto, ou você se lança sobre a pedra do capuz e se torna humilde à sua imagem, ou ela 
cairá sobre você e o destruirá completamente. 
 

Mas aquela grande pedra cortada sem mãos por um lado está destruindo os reinos gentios, 
enquanto por outro lado está juntando suas pedras preciosas, suas joias para construir Seu 
reino, 
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Malaquias 3:16 Então os que temiam ao Senhor falavam frequentemente uns aos outros; e 
o Senhor atentou e ouviu; e um livro de recordações foi escrito diante dele, para os que 
temiam ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. 17 E eles serão meus, diz o 
Senhor dos exércitos, naquele dia que prepararei para mim; (e o que é uma joia? É uma 
pedra preciosa e pedra de grande valor) e eu os pouparei, como um homem poupa seu 
próprio filho que o serve. 18 Então voltareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o 
que serve a Deus e o que não o serve. 
 

Agora, como eu disse, há muita coisa que é dita aqui! Mas pela Graça de Deus nós 
quebramos isso e levamos para as escrituras. Observe que essas pedras são filhos. 
 

Isaías 40:4 Todos os vales serão exaltados, e todos os montes e outeiros serão rebaixados; 
os tortuosos serão endireitados, e os lugares acidentados, planos: 5 E a glória do Senhor 
se revelará, e toda a carne verá juntos: para a boca do Senhor o disse. 
 

Nós veríamos Jesus 61-0409 P: 32 E João Batista, o Elias que estava vindo, que ele seria 
um grande sujeito, porque as montanhas saltariam como carneiros, e as folhas bateriam 
palmas, e os lugares altos feitos baixos, e os lugares baixos altos. Bem, eles esperavam 
que algo grande e notável sacudisse a nação. Mas quando ele veio, o que ele era? Ele era 
um homem com um pedaço de pele de carneiro enrolado em torno de si, com barba por 
todo o rosto, vive de gafanhotos e mel silvestre e saiu pregando nas margens lamacentas 
do Jordão, sacudindo as igrejas ao arrependimento. Quando ele viu muitos entrarem em 
seu batismo, ele disse: "Raça de víboras, quem te avisou para fugir da ira? Não pense em 
dizer dentro de si mesmo: 'Temos Abraão para nosso pai', pois eu digo a você, que Deus 
capaz de estas pedras levantarem filhos de Abraão. "Também," O machado é posto à raiz 
da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então você 
vê, era completamente diferente. Eles não puderam recebê-Lo. Quando Jesus veio, Ele 
veio com um nome ilegítimo, veio como uma criança nascida do casamento sagrado. 
Nunca foi a nenhuma escola de seminário, ou qualquer outra coisa, que tenhamos 
qualquer registro na Bíblia, ou história, que Ele tenha frequentado um dia de escola. Mas 
Ele surpreendeu os sacerdotes, porque Ele foi enviado por Deus; Ele tinha a sabedoria e o 
poder de Deus para respaldar tudo o que disse. E Ele os surpreendeu com Sua doutrina. 
Pois Ele não ensinava como um escriba, Ele ensinava como Aquele que tinha a Palavra do 
Senhor. Vimos que Seu ensino era totalmente diferente do que as igrejas ensinavam em 
Seus dias. Talvez, seria muito diferente hoje se Ele estivesse aqui. 
 

Isaías 51:1 “Ouvi-me, vós que buscais a justiça, vós que buscais ao Senhor; olhai para a 
rocha onde fostes lavrados e para a cova onde fostes cavados. 
 

Somos pequenas fichas do velho bloco, por assim dizer. E essas são as palavras que 
usamos quando vemos um filho que é exatamente como seu pai. É por isso que Jesus disse: 
Pedro, tu és uma pedra, e sobre a revelação de quem é meu Pai, sobre essa pedra edificarei 
a minha igreja. 
 

Lembre-se, em Deuteronômio 32: 4 Ele nos diz que Deus é nossa rocha, e no versículo 1-
2 ele nos diz que a Palavra de Deus é Sua Doutrina. 
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Deuteronômio 32:1 Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouve, ó terra, as palavras da 
minha boca. 2 A minha doutrina cairá como a chuva, a minha palavra destilará como o 
orvalho, como a chuva miudinha sobre a erva tenra, e como as chuvas sobre a erva: 3 
Porque publicarei o nome do Senhor: atribui grandeza aos nossos Deus. 4 Ele é a Rocha, 
a sua obra é perfeita: porque todos os seus caminhos são juízo: um Deus de verdade e sem 
iniqüidade, justo e reto é ele. 
 

E nós somos Suas joias, suas pedras preciosas. Aleluia. 
 

O irmão Branham disse: “Algum dia a pedra angular retornará, a cabeça de tudo isso, e 
receberá a Noiva para Si mesmo”; E nesta declaração consiste 5 pontos. 
  

I) O irmão Branham começou dizendo: "Algum dia" - e então nos encontramos olhando 
para isso para significar um tempo ou estação específica para algo acontecer, "algum ... 
tempo '' 'em algum momento ... e esse algo acontecer é ... 
 

II) "O Cap Stone deve retornar" 
 

III) “Para receber algo” e esse algo se chama ... 
 

IV) “A Noiva” e onde esta Noiva será recebida? 
 

V) "Para Si Mesmo" E esse é o foco da Mensagem. "Para declará-lo que Ele está aqui!" 
 

Então, vamos olhar para esses 5 pontos pelos próximos minutos antes de fecharmos. 
 

I) A palavra ... "Algum dia", Ele disse, "Algum dia", 
 

Em outras palavras, estamos olhando para uma época ou época específica para que algo 
aconteça. 
 

Eclesiastes 3:1 nos diz "para tudo há um tempo e um tempo para cada propósito debaixo 
do céu:" 
 

Mas não estávamos interessados em todos os tempos para tudo. Mais especificamente, 
estamos interessados em saber o que é específico ou uma época ou estação específica. 
Então, descobrimos que a temporada deve ter marcas ou marcas de distinção. Como vemos 
na primavera, verão, outono e inverno. Cada uma dessas estações tem marcações ou 
características específicas que conhecemos, conhecemos e utilizamos para identificar a 
estação em que nos encontramos. Vemos então que as características identificam a estação. 
  

E então descobrimos em 1 Pedro 1: 5-13 que chegaria uma temporada que seria histórica e 
estratégica em sua natureza, de acordo com a Tradução de Wuest]. 
No versículo 13, lemos: "Portanto, cingi os lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperai 
até o fim na graça que vos será revelada na revelação de Jesus Cristo." 
 

Observe aqui, nós vemos que um período de graça virá no tempo da revelação de Jesus 
Cristo. E o que essa graça faz? Identifica a Revelação de Jesus Cristo! Graça, então, será 
uma marca desta Mensagem ou desta Revelação de Cristo. 
 

Agora, a estação é muito importante para nós, e devemos saber e entender em que estação 
estamos, porque cada estação tem marcas específicas, características identificáveis ou o 
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que chamamos de frutas. Cada estação tem frutos específicos que surgirão e você deve 
saber em que estação você está para saber quais frutos esperar. Os morangos são colhidos 
em junho, então se você for procurá-los em outubro, perderá a colheita. Da mesma forma 
que as maçãs são colhidas melhor em setembro ou outubro e se você as procurar em junho 
não ficará muito satisfeito com as frutas que encontra. Você deve saber quais são os frutos 
que acompanham a estação do ano e, em seguida, plantar de acordo e sua colheita terá 
sucesso. 
 

Ao examinar Salmos 1:1-4, descobrimos que Deus compara o homem a uma árvore que 
produz seus frutos em sua estação; mas também nos diz que os ímpios não são assim: mas 
são como a palha que o vento espalha. " 
 

A escritura nos diz que devemos ter o fruto certo para a estação certa. 
 

Em Mateus 7:16-20 Jesus nos diz que os conhecereis pelos seus frutos !. 
 

E quais são esses frutos de que Jesus está falando? Bem, sabemos que Jesus disse: "Como 
um homem pensa em seu coração, assim ele é, e do que há abundância no coração fala a 
boca" 
 

Portanto, assim como o homem é, ele deve pensar e falar. Portanto, seus frutos mostram o 
que Ele é, assim como uma maçã pendurada em uma árvore mostra que tipo de árvore é. 
Quando Jesus disse aos Seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos 
fariseus, eles pensaram que ele estava falando de pão, mas ele não estava falando de pão, 
ele estava falando de Doutrina. 
 

E assim a doutrina de um homem declarará o que aquele homem está em seu coração. ` 
 

Dos Ungidos no Tempo do Fim pág. 15 O irmão Branham disse, ao se referir a Mateus 
7: “Qual é o fruto? É o ensino da estação”. 
 

Portanto, vemos que a estação é muito importante quanto ao fruto que deve ser 
manifestado. E uma vez que o fruto é o ensino da estação, o ensino também identificará a 
estação. Direito? Assim, vemos que a temporada tem características que se identificam. E 
essas características que estamos olhando aqui, são os frutos ou ensinamentos que estão 
sendo apresentados ao povo. 
 

Então, devemos nos perguntar de quais características identificáveis o irmão Branham 
está falando aqui, quando ele diz: "Algum tempo". Algum tempo o quê? E continuamos 
com ... 
  
Ponto # 2) "Algum dia o Cap Stone retornará." Então, estamos olhando para a 
temporada em que o Cap Stone retornará. 
 

E a Pedra do Capuz é referida nas Escrituras pela palavra Pedra Principal. E é claro que já 
mostramos a você que Ele está aqui, fechando seu prédio, sua igreja, seus filhos eleitos. 
 

No livro de Zacarias 4: 4-7, lemos: “Então respondeu o anjo que falava comigo, e disse-
me: 'Não sabes tu o que é isto?' E eu disse: 'Não, meu Senhor.' Então ele respondeu e 
falou-me, dizendo: 'Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:' Não por força nem 
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por violência, mas pelo meu Espírito 'diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande 
montanha? Diante de Zorobabel tu te tornarás uma planície: e ele trará a sua pedra 
angular com Gritos, clamando Graça, Graça a ela! ' 
 

Portanto, a Pedra Angular deve ser trazida com um Alarido, que sabemos ser 1 
Tessalonicenses 4:13-18 que é a Mensagem. Portanto, a Mensagem é o fruto que mostra 
que a pedra angular está aqui. Portanto, o Alarido que Ele desceu com Sua Parusia é o fruto 
de Seu ministério, e mostra que a pedra angular veio gritando Graça, Graça a ela. 
 

Isso é uma coisa muito peculiar sobre a época ou estação da Pedra Principal. As pessoas 
estarão envolvidas no GRITO! E o clamor deles sairá como um eco do Grito clamando: 
"Graça, Graça para Ele!" Graça, Graça para quê? Para isso! Até a Pedra Principal! Ele está 
aqui para nos selar. 
 

De Jesus guarda todas as suas nomeações pg. 21 o irmão Branham diz: “À medida que 
fica mais perto e mais perto, o negativo e o positivo estão vindo juntos, até que ambos se 
tornem a mesma coisa. E é exatamente quando a igreja e a Palavra tem que ser Um, 
como Jesus e Deus eram Um, exatamente. “Deus estava em Cristo reconciliando o mundo 
Consigo Mesmo.” E então Cristo terá que estar na igreja, o ungido da Palavra, para fazer 
tudo se cumprir. E esta é a pedra angular que vem sobre a última era da igreja. 
 

Do Paradoxo, pp. 149, o irmão Branham disse: “observe, Lutero - Wesley - Pentecostes e 
a Pedra de Cima, quando a igreja e a Palavra se tornam a mesma. A mesma coisa, 
exatamente, perfeitamente. " 
 

Portanto, vemos que o tempo da Pedra do Capuz será marcado por certas características - e 
essas características trarão um Grito nas pessoas, clamando: "Graça, Graça para Ele!" 
 

Agora, lembre-se, Grace será uma marca registrada ou uma característica identificável da 
temporada de Cap Stone. 
 

1 Pedro 1:13 Portanto, cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai até 
o fim na graça que nos será trazida a vós na revelação de Jesus Cristo. " 
 

Isso é 1 Tessalonicenses 3:13 onde afirma que “Ele estabelecerá nossos corações 
irrepreensíveis e em santidade na presença de Deus, o Pai nosso, na parusia de nosso 
Senhor Jesus Cristo”. 
 

Portanto, vemos que nossa santidade não vem de nada que possamos fazer, mas 
simplesmente do que Ele disse sobre você. 
 
Observe como o irmão Branham estava falando sobre "o tempo em que o Cap Stone 
retornaria". E sabemos o que ele nos disse que esse Cap Stone faria. Ele disse: “A Palavra 
ungida que é Cristo viria entre a Noiva e até mesmo entraria na Noiva tornando-a Um 
com o Pai”. 
 

Encontramos isso em ... 2 Tessalonicenses 1:7 E para vocês que estão perturbados, 
descanse conosco, quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus anjos poderosos 
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E nós temos a foto bem ali à minha direita, que é a sua esquerda, mostrando o 
cumprimento desta escritura. 
 

E então, enquanto lemos mais em 2 Tessalonicenses 1:10-12 “E para vós que estais 
atribulados, descanse conosco, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos 
poderosos, ... Quando Ele vier para ser glorificado em Seus Santos, essa palavra é 
endoxazo, que significa quando sua doxa será manifestada e ampliada em nossa Zoe ou 
vida. 
 

Portanto, quero que você observe como Ele vem nos santos. É quando a própria mente de 
Deus entra nos santos. 
  

Ponto # 3) Qual é o "Recebimento ou recepção que recebemos Dele." E sabemos que este 
recebimento já está ocorrendo quando Ele está nos reunindo para Ele de acordo com as 
Escrituras. 
 

2 Tessalonicenses 2:1 Agora, rogamos-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo e por nossa reunião com ele, 
 

Mateus 3:12 cujo leque está em sua mão; ele limpará completamente a eira e recolherá o 
trigo no celeiro; mas ele queimará a palha com fogo inextinguível. 
 

Assim, vemos que o leque está em sua mão, expulsando a palha por cada vento de 
doutrina. Sim, eles estão se apaixonando pelas doutrinas de demônios enquanto a noiva de 
Cristo está se reunindo para ELE que é a Palavra. 
 

Agora, lembre-se, a recepção dEle pela igreja não foi boa. Ele foi rejeitado e expulso da 
igreja e está batendo à porta tentando entrar. Ele disse que há uma certa época em que o 
próprio Cap Stone retornará e receberá ou reunirá uma Noiva para si. 
 

É isso que buscamos. É disso que se trata. E como Ele nos recebe? Trazendo em nós Sua 
Palavra manifestada. Estamos reunidos com Ele e Ele é a Palavra. 
  

Agora vamos olhar mais adiante no que ele diz nas páginas 256, conforme leremos ... 
"Algum dia a pedra angular retornará, a cabeça de tudo isso, e receberá a noiva para si; 
a qual a mulher foi tirada do homem, um parte do homem. Cada ... Genes do homem estão 
na mulher, isso é o que faz a mulher. E esta é a maneira que a Palavra de Deus está na 
Igreja, o que faz a Igreja a Noiva ”. 
 

Agora, enquanto olhamos para esta declaração, eu quero que você observe de perto que o 
irmão Branham está nos dando uma pequena lição de Biologia aqui. Ele está digitando o 
natural com o espiritual, como costumava fazer. E ele está focando nossas mentes neste 
pensamento dos Genes de Deus. 
  

Ele diz que a mulher é tirada do homem, porque ela é realmente parte do homem. Então ele 
qualifica isso dizendo "Os genes do homem estão na mulher", e ele novamente qualifica 
isso dizendo, "isso é o que faz a mulher" ... ou em outras palavras, "isso é o que constitui 
a mulher". 
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Agora, ele também disse em seu sermão que Jesus cumpre todas as Suas Nomeações pg. 
“À medida que fica cada vez mais perto, o negativo e o positivo estão se unindo, até que 
ambos se tornem a mesma coisa. E é exatamente quando a igreja e a Palavra têm que ser 
Um, como Jesus e Deus eram Um, exatamente.” Deus. estava em Cristo reconciliando o 
mundo Consigo mesmo. ”E então Cristo terá que estar na igreja, o ungido da Palavra, 
para fazer tudo se cumprir. E esta é a pedra angular que vem sobre a última era da igreja. 
 

E em The Paradox pp. 149 Ele disse: “observe, Luther - Wesley - Pentecostes e a Pedra 
do Cume quando a igreja e a Palavra se tornam a mesma. A mesma coisa, exatamente, 
perfeitamente. " 
  

Portanto, vemos que ele está nos deixando saber para que a Noiva e a Palavra sejam Um, 
se a Palavra estava em Deus e a Palavra é Deus, então devemos ter os mesmos Genes de 
Deus para ser Um com Ele. E encontramos isso na escritura ao examinarmos 1 Pedro 2: 6-
9 
  

1 Pedro 2:6 Portanto também está contido na escritura: "Eis que ponho em Sião uma 
pedra angular, eleita e preciosa; e quem nele crer não será confundido. 
 

Não deve ser confundido. Porque sabemos, de acordo com 1 Coríntios 2, que ninguém 
pode entender as coisas de Deus a não ser que o Espírito Santo esteja nele. E se você 
entende as coisas de Deus, você não ficará confuso ou confundido. Atributos daqueles que 
nasceram de novo. 
 

Agora observe primeiro que esta pedra de cobertura ou pedra principal foi a pedra angular 
rejeitada no ministério Alpha. E também aqueles que são eleitos não serão confundidos ou 
confusos. E isso porque eles vão entender. E se eles entenderem a Mensagem, e Ele disse: 
“Meu ministério é declará-Lo, que Ele está aqui”, então eles terão que entender a 
Divindade e a Vindicação para saber quem está aqui. Portanto, eles saberão Quem é que 
desceu. 
 

1 Pedro 2:7 Portanto, para vós, os que crêem, ele é precioso; mas para os desobedientes, 
a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular. 
 

Agora, se você notar aqui, Ele não disse que Ele foi feito o Canto, mas Ele foi feito o 
Cabeça do Canto. Jesus, o Homem, veio no Alfa, e Ele é o Cordeiro que estará no topo da 
Montanha Santa da Nova Jerusalém. Mas acima Dele estará a Coluna de Fogo que 
mostrará a Presença de Deus. E é aquele mesmo Espírito de Deus que estava em Jesus 
reconciliando o mundo Consigo mesmo, que voltou como a Pedra de Cima ou Pedra 
Angular nesta hora. 
 
E note que Pedro diz: Para aqueles que crêem, Ele é precioso. E se Ele é precioso então 
para Ele estar aqui, é precioso, porque como você pode dizer que Ele é precioso e então 
negar Sua Parusia-Presença e chamar de falsa doutrina . Se Ele é precioso, então o simples 
pensamento de que Ele está aqui deve fazer você se alegrar com uma alegria indizível e 
cheia de Glória. 
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1 Tessalonicenses 2:19 Pois qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa, ou gozo de 
regozijo? Não estais nem mesmo na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua 
parusia? "" Para vós, pois, que crês, Ele é precioso: (que é uma palavra grega, ti’me 'que 
significa "Ele é altamente valorizado", ou você coloca o maior valor sobre ”“ mas para 
aqueles que são desobedientes, a Pedra que os construtores rejeitaram, a mesma é feita a 
Cabeça do Canto ”. 
 

Agora vamos ver qual é a atitude daqueles que são chamados pelas escrituras de 
“desobedientes”, ou “filhos da desobediência”. 
 

Agora vamos ler algumas escrituras que falam desses filhos da desobediência e quero que 
você procure marcas de identificação ou características identificáveis. 
  

Efésios 2:1 E vós vos vivificou, que estais mortos em ofensas e pecados; Onde no passado 
vocês andaram de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe das 
potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência: 
 

E esse espírito que opera nos filhos da desobediência não é o Espírito Santo. 
  

Efésios 5:6 Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de 
Deus sobre os filhos da desobediência. 
  

Portanto, vemos que essas crianças têm uma coisa em comum. Uma falsa unção do diabo 
que traz engano. E como isso vem? Por palavras vãs. Palavras inúteis. Palavras que nada 
significam. Que são as suas próprias palavras, e não as palavras de Deus que são "Assim 
Diz o Senhor". 
 

Portanto, se as duas doutrinas principais que Jesus trouxe foram a Divindade e a Presença, 
o que é vindicação, então outros pensamentos contrários a essas teriam que ser 
considerados vãos e inúteis. 
 

Mas, como vemos aqui por estas escrituras, 1 Pedro 2:7 “Para vós, pois, que crêem, ele é 
precioso; mas para os que desobedecem”, 
 

E de acordo com o versículo seguinte ele nos diz 1 Pedro 2:8 Ele se tornou “uma pedra de 
tropeço e uma rocha de ofensa, sim, para os que tropeçam na Palavra, sendo desobedientes; 
para o qual também foram designados”. 
 

Agora, esses filhos da desobediência são a semente da serpente, então eles não podem ser a 
Semente de Deus. Na verdade, à medida que lermos mais no próximo versículo, 
descobriremos isso com certeza. Mas observe que para os eleitos este ministério da Pedra 
Angular ou Alcance de Sua Aparição é precioso para nós, é considerado a coisa mais 
valiosa que conhecemos, mas para a outra Semente, é considerado uma pedra de tropeço e 
uma rocha de ofensa. 
  

Agora, se realmente entrarmos nisso e examinarmos a definição da palavra ofensa, 
descobriremos que ela significa, algo que causa ressentimento e raiva, o ato de atacar e 
agredir. E é por isso que eles dizem: "Não é tanto a doutrina deles que odiamos, é o 
Espírito deles". Eles dizem que temos um Espírito errado. E é por isso que eles também 
não conseguiram acreditar no que Jesus tinha a dizer. Ele veio até eles com uma espada de 
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dois gumes e eles também não gostaram. Portanto, tornou-se uma Rocha de Ofensa e uma 
pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na Palavra porque são filhos da 
desobediência, como foram designados para ser desde antes mesmo de o mundo ser 
moldado. 
 

Então, o que estamos vendo aqui são gêmeos. Ambos religiosos, mas um é a Semente de 
Deus e o outro é a Semente do Diabo. E o que estamos descobrindo é que a chave para 
entender isso é que somente aqueles que estão nas eleições não tropeçarão na Palavra. Mas 
aqueles que não são a Semente de Deus tropeçarão nas 2 principais doutrinas que surgiram 
em cada êxodo que Deus veio como a Coluna de Fogo. Divindade e vindicação. 
 

Agora, eu quero que você leia o próximo versículo com muito cuidado. 
  

1 Pedro 2:9 “Mas vós sois uma geração escolhida,” - a palavra aqui é genos, da qual 
obtemos a palavra gene e que se refere à linhagem, semente ou descendência e quero que 
observe quais são os atributos desta semente do gene . Ele diz que são: “uma nação santa, 
um povo peculiar”. 
 

Agora, isso não é peculiar em nosso sentido da palavra que significa estranho, mas vem de 
uma palavra grega que na verdade significa um povo comprado, ou um povo que foi 
comprado por um preço, que então significa um povo redimido. “Para que proclames os 
louvores Daquele que vos chamou das trevas para a Sua luz maravilhosa”. 
 

Agora, se devemos apresentar os louvores a Ele, então devemos dizer a mesma coisa que 
Ele disse. Não vamos acrescentar nada e não tiraremos nada disso. Jesus disse: “Se você 
me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu pai”. E o irmão Branham 
nos ensinou que a palavra confessar significa dizer a mesma coisa, porque é composta 
de duas palavras gregas, “Homo” que significa o mesmo que, e “Logos” que são os 
próprios pensamentos de Deus manifestados ou expressos. Portanto, vemos que confessá-
Lo é dizer as mesmas coisas que Ele disse sobre Si mesmo. Então você tem que entender o 
que ele disse para repeti-lo corretamente. 
 

O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13:11 “Quando eu era criança falava como 
criança, porque eu entendia como criança, e pensava como criança: mas quando me 
tornei homem, deixei de lado o pensamento infantil ”. 
 

Quantas vezes você já ouviu seus filhos ou netos falarem em frases confusas, o que não faz 
sentido para você, mas faz para eles. Então você vê que, sem um entendimento, muitas das 
coisas em que pensamos simplesmente não saem bem. Devemos ter uma mente madura 
para ter pensamentos maduros. E Deus desceu para nos dar Sua Mente nesta hora. E 
devemos ter uma mente espiritualmente madura para receber os pensamentos de Deus. E 
esse é o problema que temos nesta mensagem hoje. Os homens ainda vivem sob o brilho de 
outro dia. E eles não chegaram a um ponto em que abandonaram seus próprios 
pensamentos. Olha, você não tem a capacidade de se apegar aos seus próprios pensamentos 
e também receber os pensamentos de Deus. E então, quando ouvimos o irmão Branham 
fazer a declaração, “que a mulher é tirada do homem, uma parte do homem. Cada ... 
Genes do homem estão na mulher, isso é o que faz a mulher. forma como a Palavra de 
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Deus está na Igreja, o que torna a Igreja a Noiva. " Encontramos homens que não foram 
ordenados para lidar com essa palavra, pegando essas palavras e transformando-as em 
algum tipo de atributos femininos distorcidos de Deus e uma espécie de parte feminina de 
Deus ou alguma estranha doutrina do Espírito Santo Feminino. Isso apenas mostra que 
esses homens não entendem a Doutrina da Divindade, Pai, Filho e filhos e, portanto, 
também não podem entender a Vindicação. 
  

2 Timóteo 3: 13-14, 16-17 Paulo fala da importância de “saber por quem você é 
ensinado”, porque a Palavra de Deus é na verdade instruções de justiça, e é necessária uma 
palavra certa para ser corretamente sábio. 

 

Vamos inclinar nossas cabeças e orar. 


