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01 -  Recorde vocês que uma das perguntas que lemos a noite, nos pedia um estudo 
comparativo do Ministério de Jesus em Sua primeira vinda e a do ministério de Cristo 
em William Branham nesta hora. Em lugar de ficarmos somente nele, eu sugeriria que 
ponhamos todas as comparações em uma lista do Primeiro Êxodo com o Segundo, e 
do Segundo êxodo com o Terceiro. Para começar, cada êxodo teve gente que estava 
em servidão a um sistema. 
 

I) - Tem um sistema que tem gente em servidão. 
 

1° – Êxodo: Israel estava em servidão ao sistema do Egito que era um tipo do 
mundo. 
 

Êxodo 2:23 E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os 
filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram; e o seu clamor subiu a 
Deus por causa de sua servidão.  
 

Deuteronômio 26:6 Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós 
impuseram uma dura servidão.  
 

Deuteronômio 8:14 Se eleve o teu coração e te esqueças do SENHOR teu Deus, que 
te tirou da terra do Egito, da casa da servidão;  
 

02 - O SINAL, 01.09.1963m, Par. 200:  Israel saindo do Egito, foi um tipo do original 
que vemos hoje. Egito representa a igreja e Israel representava a Noiva. E assim 
como Israel saiu do Egito, da mesma maneira sai a Noiva da igreja. Vê você? Porque, 
tem que haver algo aí de onde Ela possa sair, e Ela tem que sair de algo, então, se 
isso foi um tipo... A -- a igreja está lá no Egito, no mundo e no pecado, e não se 
importa nem um -- um -- um pouquinho quanto ao seu Sinal. Eles nem sequer crêem 
Nisso. Porém Israel amava o Sinal, porque para eles era salvação.  
 

03 - Filhos no Deserto, 23.11.1947, Par.27: E vimos no domingo passado, a forma 
em que toda essa igreja era um tipo, ou uma sombra da Igreja que temos hoje: o 
chamamento, tirando-a da escuridão e introduzindo-a na luz maravilhosa, dirigida por 
sinais e maravilhas de Deus, tirando-os do Egito, em marcha para a terra prometida... 
E é um tipo perfeito da Igreja de hoje sendo guiados fora da escuridão para 
dentro da Luz de Cristo, e como Ele conduziu ao povo, vejam como eles estavam 
entre aqueles egípcios. Eles chegaram a ser como os pagãos. Deus os tirou dali e 
lhes deu leis, e maravilhas. Eles caminharam com Deus, e Deus manteve toda 
enfermidade longe deles. Ele lhes deu alimento para comer. 
 

04 - O Sinal, 01.09.1963M, Par, 206-207: Observemos então a preparação do Seu 
povo da terra prometida. Observe o que Ele fez. Primeiramente, Ele havia preparado 
uma terra para Seu povo. Ele tinha preparado uma terra para eles. E agora, Ele 
enviou ali uma preparação para isto, para as pessoas da terra prometida. Era 



somente para aqueles que estavam predestinados para a terra prometida, o dia 
da Noiva. E a maneira que Ele o fez.  Ele enviou um profeta com uma mensagem, 
a identificou pela Coluna de Fogo, e deu um sinal para que pudessem ficar 
descansados que tudo isto estava correto. Isso mesmo. Isso foi seu consolo. 
207 Israel, saindo do Egito, então, foi um -- um tipo. Este é o protótipo, da Igreja 
saindo das denominações. Agora, nem todos se denominam. Eu me refiro à 
Noiva.   
 

05 - 2 EXODO: O Povo de Israel estava escravizado a um sistema religioso. 
 

Hebreus 2:15 E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida 
sujeitos à servidão.  
 

Gálatas 5:1 ESTAI, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não 
torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.  
 

Gálatas 4:24 O que se entende por alegoria; porque estas são as duas alianças; uma, 
do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar.  
 

Gálatas 2:4 E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, e secretamente 
entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em 
servidão;  
 

Atos 7:7 E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto 
sairão e me servirão neste lugar.  
 

3) Êxodo: As pessoas neste dia estão escravizadas a um sistema religioso 
novamente. 
 

06 - Em Cades Barnea, 27.05.1956, Par.38, Assim nos damos conta, que, com isto, 
sai uma multidão mixta. Muitas vezes, falamos as pessoas dizendo: “Sim o sou. Eo 
farei isto”. E nos damos conta que essa gente era carnal. Tão logo como veio a mais 
mínima pressão, eles desejaram regressar ao Egito. Eles queriam os guisados de 
alho. Queriam peixes do rio. Queriam as cebolas e os alhos. Eles queriam as coisas 
que tinham lá no Egito. Esse é um formoso e perfeito tipo do membro de igreja carnal 
hoje. Ele ama as coisas do mundo porquanto não é de Deus. A Bíblia disse: “Se amas 
ao mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti”. E Cristo é 
verdadeiro em todas Suas declarações. E isso é verdade. E hoje encontramos o povo 
indo-se... Oh, como desejaria que Deus, de alguma maneira, fixasse isto no lado 
esquerdo, debaixo da quinta costela, e o assegure bem. Não importa quanto trate de 
pretender um homem, quando chega a pressão, esse homem mostrará suas 
qualidades e defeitos debaixo de pressão. Tomem, em algum momento, a um Cristão 
e  ponha-o sob pressão, e observem sua reação; vocês podem saber de que material 
está feito. 
 

07 - Uma Igreja Enganada Pelo Mundo, 28.06.1059M; Par.83-84: Porém, enquanto 
Israel estava amarrado pelos - pelos seus reis, porque eles não podiam seguir o Rei 
verdadeiro; e o verdadeiro Rei quando Ele veio, eles não O reconheceram. Desta 
forma é hoje, ó Senhor. O Rei da Glória tem aparecido na forma do Espírito Santo, e, 
Senhor, eles não conhecem isto, porque isto não está em sua organização, Senhor, 
isto é uma obra do Diabo que tem feito isto às pessoas. Possa o Sansão de Deus, 



possa o verdadeiro em coração, aqueles que estão desejando e clamando, e 
suplicando e se firmando, que eles possam permanecer com isto, Senhor, até que o 
corte de cabelo cresça de novo, até que venha novamente um gozo em Sião, e venha 
um grupo que possa reconhecer e entender, que possa ver o Messias e o Poder 
escondido do mundo, o qual eles não  entenderão agora. Concede, Senhor, que eles 
vejam isto. Pois nós o pedimos em Nome de Jesus. Amém. 
 

08 - O SINAL, 08.02.1964, Par. 61: Israel saindo do Egito, como tenho dito faz alguns 
minutos, é um tipo da Noiva saindo da Igreja. Quando Moisés começou seu 
ministério, Israel estava reunindo em um só lugar, em Gosén, começaram a orar, 
porque sabiam que a hora estava a mão, porque sabiam que algo estava ali. O 
libertador já tinha chegado. Deus estava trabalhando, fazendo coisas, mostrando o 
que Ele ia fazer. Eles vieram de todas as partes do Egito, igual como no dia de Sua 
vinda. Vai tirar o povo da metodista, batista, luterana. Todos os que se identificam em 
Cristo pelo Sinal, Deus os levará com Ele quando ele regressa. 
 

09 - Perguntas e Respostas, COD, 15.10.1961m, Par.66: Agora, a igreja hoje é o 
protótipo do tipo. Nós sabemos disto. Tem um tipo e um antítipo. Agora, quando 
Israel ia em sua viagem da terra do Egito rumo a Palestina, era um  tipo da igreja 
de hoje no espiritual em sua jornada para a terra prometida. Todos vocês estão 
de acordo, com isso verdade? Todos os teólogos estão de acordo com isso. Que isso 
era o tipo. 
 

1. Êxodo: O Povo Necessitava de Um Libertador Para serem Tirados Daquele 
Sistema. 
 

Atos 7:34 Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os 
seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito.  
 

Salmos 22:5 A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram, e não foram confundidos.  
 

Salmos 107:6 E clamaram ao SENHOR na sua angústia, e os livrou das suas 
dificuldades.  
 

10 - Paulo Prisioneiro de Cristo, 17.07.1063, Par. 168: Moisés era um libertador, 
Paulo era um libertador,... 
 

Agora, na elaboração de nossas comparações, podemos usar a Moisés, Paulo e a 
William Branham como os mensageiros sob o Pilar de Fogo. Mas também temos outro 
aspecto a considerar e é que quando Deus enviava a um Mensageiro Ele também 
complementava aquele Mensageiro com um Mestre. 
 

11 - Josué foi enviado por Deus para complementar o ministério de Moisés. Notem 
que Josué sob o Pilar de Fogo estava com Moisés enquanto eles saíram do Egito, o 
que era um tipo da igreja como já temos visto. Mas Josué também representou o 
Ministério do Mestre que é Cristo, o Espírito Santo, o Grande Tutor. 
 

12 - Então Josué posicionalmente colocou ao povo até que Paulo viesse depois de 
Jesus quem era o Profeta de Deus, ou o Deus profeta porque Deus estava nEle. E 
como Moisés manifestou a Palavra de Deus para o povo assim também o fez Jesus 
Cristo manifestando a Palavra de Deus para aquele era. Logo daquela manifestação, 



o ministério da Palavra, foi seguido por um mestre para os gentios, que é a isto que 
Ele mesmo chamou a Paulo. (mestre aos gentios-trad.) 
 

1 Timóteo 2:7: Para o que ( digo a verdade em Cristo, não minto ) fui constituído 
pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Porem eu estou 
recebendo um pouco para mim mesmo aqui. 
 

2 (Segundo Êxodo) O Povo Necessitava de um Libertador para serem tirados 
daquele Sistema. 
 

Colossenses 1:13 O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o 
reino do Filho do seu amor; 
 

Gálatas 1:4 O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do 
presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai,  
 

2 Corintios 1:10 O qual nos livrou de tão grande morte, e livra; em quem esperamos 
que também nos livrará ainda,  
 

Lucas 11:4 E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a 
qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal.  
 

Mateus 6:13  E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o 
reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.  
 

3) (Terceiro Êxodo): O Povo Necessitava Um Libertador Para serem Tirados 
Daquele Sistema.  
 

1 Tessalonicenses 1:10 E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre 
os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.  
 

13 - O SINAL, 08.03.1964, Par.. 92: Agora, o Espírito Santo prometeu fazer o 
chamado nos últimos dias, “Sai do meio dos incrédulos.” 
 

14 - A Unidade, 11.02.1962, ,Par. 199-201: Deus está ajuntando o Eleito dos quatro 
ventos da terra. Ele disse que enviaria anjos e os ajuntaria. Não é isto certo? Os 
ajuntaria, os separaria do joio. Amém. Os joios seriam queimados, não o trigo. Isto é 
certo. 200 Mas, eles são tão obstinados, eles terão isto ou não, não faz nenhuma 
diferença para eles. Oh! 201 Mas Deus escolheu uns que são ordenados para saírem 
do meio deles. “Separai-vos”, disse Deus, “e eu te receberei. Não toque em suas 
coisas mundanas, e Eu serie um Pai para vós, ou Deus, e vocês serão meus filhos e 
filhas. Não se unam com os incrédulos, mas saiam dela!” Deus deseja separação do 
mundo. Ele deseja estar unido com você, Ele Mesmo. E nenhum esquema feito por 
homem ou organização, denominação, ou nenhuma teoria feita por homens alguma 
vê permanecerá. Isto tomará Deus, o Espírito Santo, em você, para unir você e Deus. 
E como você sabe que você tem Isto? O Espírito Santo que escreveu a Palavra dará 
testemunho de cada Palavra; e as mesmas coisas que o Espírito Santo fez no Velho 
Testamento, Ele fará no Novo Testamento; fará exatamente a mesma coisa, porque 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você não está ligado a 
organizações e ao mundo. Você não está unido com eles. Não se unam com eles, 
mas saiam do meio deles! Estamos unidos com Cristo. Amém. Unidos, e ligados com 
o Senhor Jesus Cristo. 
 

III) Deus, Ele Mesmo, Descendo para Libertar a seu povo 



15 - Êxodo 3:7 E disse o SENHOR: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, 
que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque 
conheci as suas dores.  
8 Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, 
a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel; ao lugar do cananeu, e do 
heteu, e do amorreu, e do perizeu, e do heveu, e do jebuseu.  
 

2 (Segundo Êxodo): Deus mesmo Descendo para ser o libertador de Seu Povo. 
 

Mateus 3:16 E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os 
céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.  
 

2 Corintios 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não 
lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.  
 

João 9:5 -  Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.  
 

João 8:12 Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem 
me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.  
 

João 12: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não 
permaneça nas trevas.  
 

3 (Terceiro Êxodo) Deus mesmo descendo para ser o libertador de Seu Povo 
 

1 Tesalonicenses 4:16  Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com 
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro.  
 

Apocalipses 10:1  E VI outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; e 
por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus 
pés como colunas de fogo;  
 

16 - Os Ungidos dos Últimos Dias, 25.07.1965, Par. 169-170 – (269 Go) Agora, 
quero que saibam que isto é certo. E vocês que ouvem esta fita, é possível que vocês 
tenham pensando hoje, que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo 
sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Eu não tenho nada que ver com isso. 
Somente sou a voz. E minha voz... Ainda contrário a meu melhor modo de pensar... 
Eu preferia ser um que põe armadilhas para apanhar animais. Porém é a vontade de 
meu Pai que declarei e me determinei fazer. Eu não fui Aquele que apareceu lá no rio. 
Eu só estava parado ali quando Ele apareceu.  Eu não sou Aquele que faz estas 
coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente, eu somente sou um que 
está perto quando Ele o faz. Eu somente fui uma voz que Ele usou para dizê-lo. Isso 
não foi o que eu sabia; é só aquilo ao que eu me rendi, o meio pelo qual Ele falou. 
Não sou eu, Não foi o sétimo anjo, oh não; foi a manifestação do Filho do homem. 
Não foi o anjo, nem sua mensagem, foi o ministério que Deus desenvolveu. Não é um 
homem, é Deus. O anjo não era o Filho do homem, ele foi um mensageiro da parte do 
Filho do homem. O Filho do homem é Cristo. É Dele que vocês estão se alimentando. 
Vocês não estão se alimentando de um homem, um homem, suas palavras falharão, 
mas vocês estão se alimentando plenamente do infalível Corpo Palavra do Filho do 
Homem. Se você não tem se alimentado plenamente com toda Palavra para ter força 



para voar sobre todas estas denominações e coisas do mundo, não o fará neste 
momento enquanto oramos? 
 

17 - O EVANGELISMO DO TEMPO DO FIM 03.06.1962, Par.50:  “É o mesmo hoje 
em dia, quando estão vendo Suas obras. Agora já temos visto e ainda estamos 
presenciando a Aparição do Senhor. Recordem, “APARECER” e “VINDA” são duas 
palavras distintas; Aparecer e logo chegar. Agora mesmo é a Aparição, Ele já tem 
Aparecido nestes últimos dias aqui conosco nestes últimos anos. E esse é O Sinal de 
Sua Vinda. Ele está aparecendo em Sua Igreja na forma do Espírito Santo, mostrando 
que Ele é o mesmo porquanto o humano não pode fazer estas coisas, as quais vocês 
estão vendo ao Espírito Santo fazer. Então essa é a Aparição do Senhor. Recordem 
foi falado em ambos lugares, de APARECER E VIR.”  
 

Pastor, Brian Kocourek - 21 de Maio de 2008 
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