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`
 Bom dia! Estou alegre em estar aqui esta manhã. E  

 estamos contentes, desfrutando deste grande 
companheirismo ao redor destes antigos cânticos de fé. Nós 
amamos isso. Vocês não amam? O coro Amém. Isso é o que Ele 
é, o Amém, vejam. Ele tem a última palavra a dizer.
2 Eu estava sentado ali conversando com meu antigo amigo, 
irmão Brown, enquanto se entoavam os cânticos. E ele disse: 
“Irmão Branham, eu nunca tinha visto, até ontem, aquilo de 
que o irmão tem falado.” Disse: “Se as pessoas simplesmente 
pudessem se envolver com aquilo a respeito do que o irmão 
tem falado,” disse, “todo obstáculo se removeria do caminho.” 
É exatamente isso. Isso mesmo. É exatamente isso. Se tão-
somente você pudesse agarrar Isto e se apropriar Disto. Está 
vendo?
3 Conversando com meu pequeno amigo, Ernie Fandler. Acho 
que alguns de vocês nas conexões se lembram de Ernie, de como 
ele se converteu, de como ele foi conduzido ao Senhor. Ele não 
fala bem inglês, senão eu gostaria de lhe pedir que viesse dizer 
uma palavra. E ele confunde seus we’s e W’s. Ele estava me 
perguntando se eu me lembro do tempo em Shawano onde 
ele mora. Houve um homem que morreu bem na reunião, caiu 
morto em seu assento, luterano. E pedimos que todos ficassem 
quietos. Falamos a Palavra do Senhor sobre ele, ele voltou à 
vida, veio imediatamente sobre ele. Eles nunca conseguiram 
esquecer isso, querem que voltemos.
4 Pelo que entendi, na França, esta manhã, há mais de dois 
mil franceses fazendo jejum de vários dias para irmos levar a 
Mensagem à França, em francês. Toda a nação protestante, a 
parte protestante da nação francesa. E assim estamos^
5 Apenas começou a florescer agora, apenas começou, a casca 
está se soltando de modo que o trigo possa se expor ali agora. 
Está vendo? Assim somente mantenha-se reverente, continue 
orando. Está vendo? Lembre-se: “Os que esperam no Senhor 
renovam as suas forças.”
6 Agora, há^eu estava^estou ficando um tanto velho, 
e pensei: “Irei^Haverá outro reavivamento, será que 
verei outra época?” E somente lembre-se, do Oeste virá um 
cavaleiro num cavalo branco. Nós cavalgaremos por esta trilha 
novamente. Isso mesmo. Tão logo nos aprontemos. É uma 
promessa, veja.
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7 Agora, quero dizer ao irmão Leo^Eu estava falando sobre 
o irmão Wood ontem à noite, seu irmão estando aqui. Irmão 
Leo, se o irmão e o pequeno grupo que está conectado aí esta 
manhã; irmã Mercier, seu pai está aqui. Eu o vi ontem à noite. 
Ele está por aqui no edifício em algum lugar, e parece ótimo.

8 Na manhã em que ele foi curado no tabernáculo, havia dois 
casos graves de câncer, realmente nas últimas, e ambos foram 
curados. E o pai deles, um homem idoso com ataque cardíaco, 
foi restaurado para a glória de Deus. E ele está na reunião aqui 
em algum lugar. Não consigo vê-lo entre a multidão agora, mas 
ele esteve aqui ontem à noite.

9 Saudações a todos vocês por todo o país; aqui neste 
maravilhoso lugar, do Tabernáculo Vida aqui em Shreveport, 
com toda a multidão apertada para a escola dominical. 
Vocês sabem, se eu morasse em Shreveport, não dizendo 
nada contra ninguém, mas este seria o lugar que eu viria à 
igreja, bem aqui ao Tabernáculo Vida. Isto não é uma 
denominação. O Tabernáculo Vida é hoje, é um tabernáculo 
interdenominacional. Eles saíram da denominação porque 
aceitaram a mim e a esta Mensagem que prego. O irmão Jack 
Moore, meu irmão e amigo, ele foi tirado das denominações 
porque se ligou a mim. E assim acho que ele merece crédito. 
Isso mesmo. Deus o abençoe. E sustentem suas mãos em oração, 
e creiam com ele.

10 E agora a irmã Moore, eu não a vejo em parte alguma, 
ela^Sim, aqui atrás. Ela parecia uma garotinha sentada ali 
esta manhã, toda esta roupa especial, nova, e simplesmente 
parecia um traje de Páscoa. E parecia_parecia^nem mesmo 
o próprio irmão Jack a reconheceu. Agora, irmã Moore.

11 Nós certamente sentimos falta de Anna Jeanne e Don, e de 
todos eles. Estou contente em encontrar o irmão Nolan, ele foi 
um dos associados aqui.

12 E o irmão Ernie, eu lhe perguntei ontem se ele cantaria 
aquele Amém. Eu o tenho numa gravação, e gastei a coisa 
de tanto ouvi-la, Amém. Eu creio que ele tem voz para isso; 
supera qualquer um. E a pequena Judy, eu a notei; os dois, 
eles simplesmente parecem irmão e irmã. Não parecem? São 
marido e mulher. Olhe para cada um, veja como se parecem. 
Estão vendo? É realmente um casalzinho amável. Essa é, vocês 
sabem, essa é^O irmão Palmer, que recentemente subiu a 
escadaria de ouro, essa é sua filha e genro. E essa é^Ela 
é certamente um tributo do bom treinamento dado por ele à 
filha. E ele também tem outras que se casaram com ministros, 
e estes são os evangelistas e em seus campos, e outros. De modo 
que isto é ótimo.
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13 Eu não vi a irmã Palmer. Realmente, não sei se a 
reconheceria ou não, se a visse. Ela está, talvez, em algum 
lugar (naturalmente) na reunião. Lá na parte de trás; Deus a 
abençoe, irmã Palmer.

14 Meu coração estremece toda vez que me lembro 
disto. O irmão Palmer tinha acabado de subir os degraus 
quando^fazia alguns minutos, quando eu recebi o recado 
de que ele havia partido e simplesmente não pude acreditar. 
Billy me chamou, e alguém tinha entrado em contato^e eles 
sabiam. Nós éramos tão bons amigos, e saber que ele havia 
partido, foi realmente de nos abalar. Mas todos temos de ir, 
independente de quem somos, temos de ir um a um. Mas há só 
uma coisa: “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus 
e guarda os Seus mandamentos; porque este é o dever de todo 
homem,” Eclesiastes 12.

15 Agora, eu não tenho muito tempo para esta lição de escola 
dominical, e estou rouco.

16 Escutem, o irmão Pearry Green fez uma coisa nobre. Ele me 
ouviu dizer, ontem à noite: “Eu senti falta da minha pequena 
peruca para evitar que eu^” Ele ligou para lá e tentou 
conseguir que alguém a enviasse por avião para mim. Eu disse: 
“O irmão está atrasado, eu já estou rouco.” Tentei por anos 
encontrar alguma coisa que funcionasse, mas quando arranjei 
isso, ela o curou. Todavia eu a esqueci desta vez, de modo que 
estou um pouquinho rouco. De modo que vocês sejam pacientes 
comigo, por favor, ao falar.

17 Agora, quantos gostam da escola dominical? Oh, que coisa, 
isso mesmo. É uma boa coisa enviar seus filhos a ela. Não, 
deixe-me corrigir isso, uma boa coisa trazer seus filhos a ela. 
Isso mesmo, para trazer seus filhos; vocês venham também. 
Quantos sabem como nossa escola dominical se originou? 
Onde se originou? Inglaterra. Como foi chamada no princípio? 
Escola esfarrapada. Isso mesmo, foi chamada “escola 
esfarrapada.” Sendo que me esqueço do nome do homem 
agora que a estabeleceu. Qual era o nome dele? [Alguém diz: 
“Robert Raikes.”_Ed.] Isso mesmo, exatamente. E ele tirou os 
companheirinhos da rua (estavam esfarrapados, e não tinham 
lugar para ir, e em má condição), e ele os trouxe e começou 
a lhes dar lições sobre a Bíblia. E cresceu quase a uma das 
maiores ordens da igreja hoje, a escola dominical. É bom ir. 
Não deixem de vir, tragam seus filhos. Acho que o tabernáculo 
aqui tem professores, salas equipadas, idades, e assim por 
diante. E vocês, novos convertidos, que estão vindo a Cristo, 
sigam adiante na Mensagem; venham aqui ao Tabernáculo 
Vida, e eles lhes farão bem.
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18 Agora, esta noite nós vamos ter uma fila de oração à 
moda antiga. Nós vamos simplesmente orar pelos enfermos da 
maneira que costumamos, irmão Jack e irmão Brown.

19 Eu me lembro de ter visto o irmão Brown tentar distribuir 
aqueles cartões de oração, e como que, ele próprio, sendo 
ministro^E naqueles dias, numa organização que nós^eles 
o pressionavam, vocês sabem: “Eu_eu sou seu irmão,” nesta 
coisa, vocês sabem. “O irmão tem de me levar até lá.” Oh, ele 
certamente teve dificuldade, mas permaneceu tão leal quanto 
podia. O irmão Brown é um ótimo homem. E deste modo o 
amamos.

20 E como vejo todos nós, nós três ficando^arrastando-nos 
em direção aos idosos, o fim. Seria uma coisa muito triste se 
não tivéssemos essa grande coisa colocada dentro de nós, que 
sabemos ser Verdade. Estamos para retornar um destes dias, 
de volta à nossa jovem masculinidade, para nunca^nosso 
corpo transformado, feito à Sua semelhança para permanecer. 
“Porque quando este tabernáculo terrestre da nossa habitação 
se desfizer, há um já esperando.”

21 E a parte grata disto, estimado amigo, é que o querido 
Senhor Jesus^Você que confia que lhe digo a Verdade; o 
querido Senhor Jesus, certa manhã por volta das oito horas, 
me deixou ver aquela Terra. Agora, não foi_não foi visão; 
todavia eu não quero dizer isso. O que quer que tenha sido, 
foi simplesmente tão real quanto estou falando a vocês aqui. 
Agora, eu vi o rosto daquelas pessoas, e não pude reconhecê-
las, elas tinham se tornado jovens novamente. E eram 
simplesmente tão reais quanto^eu lhes apertei as mãos e 
coisas tais. Simplesmente tão reais^

22 E isto me ajudou, porque eu tinha uma idéia de que quando 
uma pessoa morria, somente sua alma saía. Mas então quando 
Ele citou isso para mim, que: “Se este tabernáculo terrestre da 
nossa habitação for^nós já temos um.” Está vendo? E temos 
de ter tudo em três para produzir uma perfeição. Está vendo? 
E há um corpo aqui, então aquele corpo ali o qual é o_o corpo 
celestial, e então o corpo glorificado na ressurreição. Veja, isso 
o completa. Está vendo? De modo que é uma^Não é mito, 
não é uma idéia, não é um espírito. É um homem e uma mulher 
como você é, exatamente.

23 E então, anos atrás, eu vi as regiões dos perdidos, e estive 
lá. Eu lhe digo, amigo, como um homem velho, deixe-me 
persuadi-lo disto, através da nação esta manhã, nunca queira 
ver esse lugar. Não há maneira alguma em que eu poderia^se 
fosse artista com um pincel, eu não conseguiria pintar o 
quadro. Como ministro, eu não poderia lhe descrever. Fala-se 
que o inferno é um lugar ardente, é um milhão de vezes pior 
que isso, os horrores que o acompanham.
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24 E o Céu^ou este lugar, onde quer que fosse, não sei 
como chamá-lo. Ele Se referiu a ele lá como “almas debaixo 
do altar.” Mas quando foi, eu nunca^Não há maneira de 
se explicar quão grande é. Há^Agora, vocês simplesmente 
têm de aceitar a minha palavra, eu sou só um homem. Estão 
vendo? Todavia estas visões que sempre se cumpriram 
exatamente como lhes disse, e vocês sabem que cada uma delas 
foi verdade, essa também é verdade. O que quer que façam, se 
perderem tudo mais (saúde, força, sua vista, o que quer que 
seja), não percam Isso. Não há nada que possa se comparar a 
isso. É^Não há_não há palavra na língua inglesa, que eu 
conheça, que poderia expressá-lo. Se dissessem “perfeito,” está 
além disso; “soberbo,” está_está além disso; “sublime”^Não 
há_não há palavras que eu conheça que poderiam expressá-
lo, porque era tão^E então, pensar, que isso não é o fim dele 
ainda. Eu pensei: “Eu ter medo de vir a isto?”

25 Eu disse: “Vocês comem?”

26 Disseram: “Não aqui. Nós não comemos aqui, mas 
quando voltarmos para a terra receberemos um corpo em que 
comeremos.”

27 Bem, eu podia senti-los. Eles eram simplesmente assim. 
Está vendo? E eles^eu disse: “Bem, vocês têm^” Oh, 
sim, eles têm corpo. Não simplesmente um mito, é um corpo. 
Nós nos conhecemos. Todos eles me conheciam, estavam me 
abraçando, milhões deles.

28 E eu disse: “Bem, quero ver Aquele que me trouxe aqui.”

29 Disse: “Não podes vê-Lo agora, tens de esperar.”

30 Eu disse: “Por que me puseste sobre^aqui em cima?”

31 Disse: “Tu foste líder em vida.”

32 E eu disse: “Queres dizer que todos eles são Branham?”

33 Ele disse: “Não! Esses são teus convertidos a Cristo.” Está 
vendo?

34 Eu olhei em volta, e então todas as noites fatigantes, e 
as provas, passaram, quando pude ver seus rostos. Uma 
jovem chegou ali, uma das mulheres mais bonitas, e ela 
simplesmente me abraçou, e disse: “Precioso irmão.” E quando 
ela passou^Agora, ela era mulher. Assim^Mas ali, nunca 
haverá pecado. Veja, nossas glândulas são mudadas ali. Não 
mais criarão filhos, ali. Está vendo? Veja, tudo igual.

35 O que faz a diferença: a sensação. Essa é a razão por 
que não creio em dançar. Nenhum homem^Eu, perante 
Deus e minha Bíblia, eu tenho vivido de modo limpo, dessa 
maneira no decorrer da minha vida desde garotinho, por 
toda a minha juventude. Qualquer moça com quem marcava 
encontro, eu posso caminhar direto ao Julgamento com ela. 



6 A PALAVRA FALADA

Está vendo? Mas não há nenhum homem, não me importa 
quem você seja, que possa deixar uma mulher (no feitio de 
uma mulher) dar-lhe um abraço apertado; se você é um homem 
verdadeiramente saudável, há uma sensação. Mas não havia 
ali, não há glândulas. São todos da mesma glândula. Está 
vendo? Simplesmente amor puro e inadulterado de irmãos, 
mais do que seria por sua^até mesmo por sua^abraçar sua 
própria filhinha. Está vendo? Sua própria filha, ainda assim 
ela é feita^ela é fêmea e você é macho. Veja, isto poderia 
criar algo; mas Ali não pode, o pecado está terminado, está 
tudo terminado. Está vendo? Verdadeiro^simplesmente Amor 
verdadeiro e santo.
36 E olhei para aquela mulher. Havia^parecia como 
milhões delas ali, e todas de cabelo comprido, e longas vestes 
brancas. E_e Este que estava falando comigo, disse: “Não a 
reconheces?”
37 Eu disse: “Não.”
38 Disse: “Ela tinha noventa e tantos anos quando tu a 
conduziste a Cristo.”
39 “Sublime graça, quão doce o som.” Está vendo? 
Simplesmente não há maneira de explicar o que é isto. 
Simplesmente aceite a minha palavra, se acredita em mim. Não 
deixe de fazer^queimar toda ponte do mundo atrás de você.
40 Eu creio que a igreja está começando a ouvir a Mensagem, 
e começa a entender. Mas, amigos, ouçam, temos de ficar na 
Presença do Filho, nós temos de amadurecer. Nossa_nossa 
fé não está madura. Intelectualmente nós estamos ouvindo a 
Mensagem que Deus nos deu, e vendo os sinais que Ele nos 
mostrou, e provando isto pela Bíblia, está ali, porém, oh, como 
a igreja precisa ficar em Sua Presença até que amoleça, você 
sabe, e fique doce no Espírito de modo que isto possa envolver. 
Às vezes ao falar a Mensagem, você fica ríspido, tem de partir 
isto dessa maneira, porque é preciso curvar a ponta de um 
prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a Igreja receber 
Isto, o Eleito for chamado a sair e separado, então na Presença 
de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que estava 
ali, quando se der o seu Arrebatamento.
41 Eu ia falar esta manhã sobre O Arrebatamento, mas 
simplesmente não tenho voz suficiente para fazê-lo, e assim 
vocês somente tenham paciência comigo um pouquinho. Sobre 
o que quero falar, o tema: O Único Lugar de Adoração Provido 
por Deus.
42 Agora, é um grande texto. Por isso oremos agora. E por 
todos os lugares esta manhã, onde quer que estejam, inclinem a 
cabeça só por uns momentos. Sejam realmente sinceros agora, 
estamos abordando a Palavra de Deus, a qual é Deus em forma 
de letra.
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43 O Grande Autor deste Livro: “É uma Semente,” nós 
somos ensinados, “que um semeador semeou,” assim disse o 
Autor. Agora, nós entendemos que uma semente crescerá se 
estiver no tipo certo de terra. Deste modo, Pai, queiras Tu 
tirar esta manhã todos os abrolhos e cardos, e incredulidade, e 
pensamentos céticos do nosso coração; para que a Palavra de 
Deus cresça livremente, regada pelo Espírito em nosso coração, 
de modo que nos tornemos o povo de Deus. Concede isto, Pai. 
Esse é o nosso coração. Não só a nós que reconhecemos isto, 
mas que possa haver outros por todo o país, o coração de cada 
um ardendo com amor e ternura, que vá tentar ganhar o irmão 
perdido, a irmã perdida. Concede isto hoje, Deus. Nós estamos 
olhando inteiramente para Ti, porque Tu és nosso guia e nosso 
Senhor. De modo que rogamos que Tu nos dirijas em Tua 
Palavra hoje, e nos dês das Tuas bênçãos. Através da Tua graça 
e em Teu Nome nós pedimos isto. Amém.

44 Agora, tomemos como nosso texto^Eu quero ler no 
Livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, apenas para 
um cenário da Escritura. Tenho algumas notas que escrevi 
rapidamente depois que voltei do café da manhã com o irmão 
Vayle.

45 Não tive a oportunidade de agradecer ao homem naquele 
hotel^naquele restaurante a outra noite, que pagou o 
nosso_o nosso jantar. A esposa e eu e minha garotinha 
estávamos ali, e quando fui pagar a conta, alguém a tinha pago. 
Quem quer que tenha sido, eu lhe agradeço. Disse: “O homem 
que estava sentado no fim do banco.” Naturalmente havia 
um grupo inteiro ali que conhecíamos. Agora, eu^um nome 
parecido com Kickapoo, algo assim, o lugar aqui, o restaurante 
em que estávamos. Obrigado, seja quem quer que fez isso. A 
cada um de vocês, Deus o abençoe.

46 Agora, no capítulo 16 de Deuteronômio, é a observância 
da páscoa. De modo que gostaríamos de ler por volta dos 
primeiros versículos, primeiros quatro ou cinco, seis versículos 
aqui.

Guarda o mês de abibe e celebra a Páscoa^(Que 
significa “abril.”)^ao Senhor, teu Deus; porque, no 
mês deste abibe, o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito, 
de noite.

Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, 
teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor 
escolher para^fazer habitar o seu nome.

Nela, comerás o pão asmo; sete dias nela comerás 
pães_pães asmos, (^apressadamente saíste da terra 
do Egito),^te lembres do_do dia da tua saída da 
terra do Egito, todos os dias da tua vida.
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Pão asmo não aparecerá contigo por sete dias em 
todos os teus termos; também da carne que matares à 
tarde, no primeiro dia, nada ficará até a manhã.

Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das 
portas que te dá o Senhor, teu Deus;

Senão no lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, 
para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa 
à tarde, ao pôr-do-sol, ao tempo determinado da tua 
saída do Egito.

 Agora, que o Senhor acrescente Suas bênçãos à leitura da 
Sua Palavra.

47 Agora, será que o microfone não está claro? Ontem à noite 
eu ouvi que estavam. Vocês conseguem ouvir bem, por toda 
parte? Vocês não conseguem ouvir. [O irmão Branham ajusta 
o microfone_Ed.] Está melhor assim? Está melhor assim, 
falando com os microfones para baixo deste jeito? Estou um 
pouco rouco, de modo que estou ficando perto esta manhã com 
esse propósito, e espero que o irmão Pearry consiga_consiga 
apanhá-la ali. Vocês conseguem ouvir bem agora? Acho que o 
consertaram. Muito bem.

48 Agora, o lu-^A coisa sobre a qual quero falar esta manhã 
é que Deus tem somente um lugar em que o adorador pode 
encontrar Deus, somente um lugar. No decorrer das eras muitos 
têm buscado este lugar secreto de Deus, no decorrer de todas 
as eras. Até mesmo Jó queria saber onde Ele morava: “Se eu 
somente pudesse ir à Sua casa e bater em Sua porta.” Jó queria 
encontrar o lugar de habitação de Deus, porque ali Deus e Sua 
família são adorados juntos.

49 Como ontem, na mensagem ontem de manhã, nós 
verificamos que há possibilidade de uma pessoa adorar a Deus 
em vão, com sincera adoração. Deus tem todas estas coisas 
determinadas para nós, mas o negócio é que temos de examinar 
para encontrar onde elas estão. Paulo disse a Timóteo para 
examinar, e para_para estar a tempo e fora de tempo, pronto 
a dar uma_uma_uma palavra ou^da esperança que havia 
dentro dele.

50 Agora, todas estas coisas estão ali. E nós 
encontramos^Um dia eu gostaria de vir a Shreveport onde 
tivéssemos cerca de duas ou três semanas só para tomar trinta 
minutos por noite e só num ensino, veja, somente permanecer 
exatamente na Palavra, estas passagens secretas, veja, onde 
pudéssemos descobrir exatamente como entrar. E somente 
observe, siga a orientação de Deus, há somente uma chave para 
cada porta. Isso mesmo. E nenhuma outra chave, não importa 
o quanto se pareça com ela, Deus não tem chave mestra; só 
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tem uma chave. E agora, você tem de ter essa chave, ou a porta 
não destranca. Não importa quão sincero seja, ainda assim não 
consegue destrancar essa porta.

51 Agora, quantos estiveram no café da manhã ontem, o outro 
dia de manhã? Muito bem, acho que a maioria, pelo menos 
noventa por cento de vocês, ou mais. Para servir de base ao 
que vou dizer, Davi foi ungido rei (ungido por Deus), o maior 
rei que Israel já teve, com exceção do Senhor Jesus (o qual é 
Deus), o Ungido. Davi é seu filho^ou Jesus foi filho de Davi 
conforme a linhagem, a carne. E é para Ele sentar no trono de 
Davi como um^herdar, como o_o príncipe sempre herda o_o 
trono do rei.

52 Note, agora, que Davi sendo ungido, mesmo com a 
unção, ele fez, ele saiu da vontade do Senhor com essa 
unção; e todo o povo, não tomando o curso da Escritura ou 
a chave desta revelação, todos eles ungidos também, todos 
eles, juntos, gritando e louvando a Deus por uma coisa que 
parecia exatamente certa: Trazer a Palavra de Deus de volta 
à casa de Deus. Davi, porém, era rei, não profeta. Está vendo? 
Ele^Havia um profeta na terra através de quem fazê-lo, e 
Deus desonrou o movimento todo porque eles nunca usaram 
a chave certa. A porta não destrancou. E agora devemos nos 
lembrar disso, e manter isso em mente. Há^Tudo de Deus é 
para ser feito de uma certa maneira, e isso encerra o assunto. 
Agora, ali, Deus tinha uma certa Igreja em que Ele Se encontra 
com o povo, e Ele o receberá nessa Igreja e em nenhuma outra 
igreja.

53 Eu disse isto porque tenho sido tantas vezes mal entendido, 
e as pessoas têm-me dito^

 Eu digo: “Você é cristão?”

 “Sou batista.”

 “Você é cristão?”

 “Sou metodista.”

 “Você é cristão?”

 “Sou pentecostal.”

54 Agora, veja, isso não quer dizer nada para Deus. Você 
está somente querendo fazer entrar a chave errada. Mas há 
uma chave certa, há uma onde Deus^Deus nunca prometeu 
encontrá-lo na metodista, ou na batista, ou nos pentecostais, 
ou nenhuma outra denominação. Ele nem mesmo considera as 
denominações, elas são contra Ele.

55 Nessa longa Mensagem, eu A trarei no tabernáculo muito 
em breve. E então o irmão Jack A ouvirá, e então vocês poderão 
ver o que querem fazer acerca Dela, porque estará gravada.
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56 Agora, as pessoas agem como se Deus simplesmente 
estivesse obrigado a encontrá-las baseado na teologia delas. 
Agora, as pessoas agem assim. Elas nem se associam umas com 
as outras. Os trinitários ou os pentecostais não se associam com 
os unitários, nem os unitários se associam com os trinitários. A 
metodista não se associa com a batista, porque uma é legalista 
e a outra é calvinista, de modo que não têm companheirismo 
algum. E torcem a mente das pessoas de tal modo que elas até 
mesmo ficam umas contra as outras.

57 Eu fui orar, faz algum tempo, num quarto de hospital. 
Havia uma senhora deitada lá muito enferma, para ser operada, 
achavam que ela ia morrer. Outra senhora deitada lá, eu fui 
chamado a orar por ela. Eu lhe disse: “A senhora se importaria 
se eu orasse só por um momento?”

58 E ela disse: “Puxe essa cortina!”

59 E eu disse: “Sinto muito.” Disse: “Eu só ia fazer uma 
oração.”

60 Ela disse: “Puxe essa cortina!”

61 Eu disse: “Sim, senhora.” Ela e seu filho sentado ali, 
parecendo um rapazinho moderno sem pôr nem tirar. E eu 
disse: “Bem, a senhora não é cristã?”

62 Ela disse: “Nós somos metodistas!”

63 Disse: “Bem, não foi isso que lhe perguntei, eu perguntei se 
a senhora era ‘cristã.’” Está vendo?

64 E deste modo ela disse: “Puxe essa cortina!”

65 Veja, porque alguém que não era metodista ia oferecer 
oração por uma mulher moribunda, o que ela também estava. 
Mas porque isto não estava associado com sua própria 
organização, ela nem mesmo quis ouvir ou ter nada a ver com 
isto. Se essa não é uma fariséia, eu nunca vi uma!

66 Esperem até que ouçam O Rastro da Serpente. Hã. Muito 
bem. Agora, pensam agora que sua denominação é a única que 
conta para Deus: “Deus não o ouvirá a não ser que você seja 
metodista, ou batista, ou um_um trinitário, ou unitário,” ou 
algo assim. Isso está errado!

67 E esse é o meu propósito; mas se há tal_tal desejo na mente 
e no coração das pessoas para estarem certas^Eu não creio 
que essa mulher tenha feito isto porque^ou qualquer outro. 
Um metodista não se levantaria e defenderia a igreja metodista 
porque ele_se ele soubesse que ela estava errada. O homem 
pensa que está certa. Não creio que um trinitário condenaria 
um unitário, ou um unitário um trinitário ou pentecostal, 
porque quisesse ser diferente, ele pensa que está certo. E você 
deve respeitar a idéia dele. Você sabe, o que vale para um vale 
para outro. Todavia, lembre-se, em tudo isso, se há algo no 
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coração de um homem ou no coração de uma mulher que eles 
cressem que isso está “certo,” então tem de haver algum lugar 
que esteja certo. Como muitas vezes tenho dito: “Quando um 
abismo chama outro abismo, tem de haver um abismo para 
responder a esse chamado.”

68 Você sabe, conta-se que_que a foca no passado caminhava 
na margem do_do mar, com pernas. Mas agora ela não tem 
pernas, elas se transformaram em nadadeiras porque ela 
podia^teve necessidade das nadadeiras quando se mudou da 
terra para o mar, um animal produtor de pele; a natureza lhe 
formou umas nadadeiras ao invés de pernas, porque ela podia 
nadar mais do que caminhar.

69 Eu não consigo me lembrar desse grande homem agora 
que foi ao pólo sul. Qual era seu nome? Byrd. Dizem que ele 
mandou fazer casacos para um gado, nesta exposição; que ele 
tinha levado o gado para produzir leite. E fez casacos de pele 
para evitar que aquele gado morresse congelado. Mas quando 
ele chegou lá, elas não precisaram de nenhum casaco de pele, 
a natureza tinha-lhes feito crescer um. Está vendo? Por quê? 
Antes que houvesse barbatana nas costas do peixe, teve de 
haver água em que ele nadar ou ele nunca teria tido barbatana. 
Ali^Antes que houvesse árvore para crescer na terra, teve de 
haver terra primeiro em que ela crescer, ou não teria havido 
árvore alguma.

70 Deste modo, veja, enquanto houver algo no coração humano 
chamando por algo, tem de haver algo ali para responder, para 
satisfazer esse chamado.

71 Uma mulher^Uma autópsia foi feita aqui algum 
tempo atrás numa mulher que morreu. E o motivo, eles_eles 
afirmam, que a matou, é que ela comia cebola constantemente, 
o tempo todo. Se não estivesse comendo cebola, sua cabeça 
coçava, e tudo mais; eles não conseguiam compreender. Deste 
modo, fazendo a autópsia, encontraram um tumor na mulher 
de algum tipo de células; tinham um_um nome para isto. E 
podiam tomar esse tumor e colocá-lo numa tigela de cebola, 
e ele dissolvia a cebola da noite para o dia. Está vendo? Que 
era isto? Era algo na mulher clamando por cebola, e se não 
houvesse cebola não teria havido tumor.

72 Em outras palavras, tem de haver um Criador primeiro, 
antes que pudesse haver uma criação. Está vendo?

73 Agora, se no coração humano há um desejo, como 
metodista, batista, presbiteriano, católico, todos estes outros, 
tentando encontrar esse único caminho verdadeiro, e lhes é dito 
por seus sacerdotes e pastores, e assim por diante, que: “Este 
é o caminho verdadeiro.” Dizem que o sacerdote diz: “Não há 
salvação fora da igreja católica.”
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74 Bem, cada igreja toma sua^sua própria idéia. Algumas 
delas não admitem isto, porém o fazem por sua ação. Sua ação 
fala mais alto que sua palavra. É só um^Por outro lado, eles 
são simplesmente mais hipócritas que o católico. O católico 
confessa isto abertamente: “Eu creio que esta é a única coisa,” 
porém eles não fazem isso. Eles ocultam isto, mas suas ações 
provam o que estão pensando. Está vendo?

75 Agora, então tem de haver um lugar, porque há um desejo 
no coração humano de encontrá-Lo. E penso que a Palavra de 
Deus tem a resposta para tudo que necessitamos. Assim que 
Deus tem a resposta, e vamos procurá-la agora nas Escrituras. 
E então se Deus nos mostrar pelas Escrituras o único lugar, 
o único terreno, (a única denominação, se for assim), a única 
maneira que Deus Se encontra com um homem, então devíamos 
nos agarrar a isso porque encontramos a Verdade da Bíblia, o 
que Ela diz.

76 Agora, a palavra Deuteronômio, a palavra em si significa 
“duas leis,” a palavra Deuteronômio. E Deus tem duas leis. 
As duas leis: Uma delas é desobediência à Palavra, e morrer; 
e a outra é obediência à Palavra, e viver. Essas são as duas 
leis, e Deuteronômio significa essas duas leis. Elas nos foram 
absolutamente mostradas na Escritura. Uma delas é morte, 
a outra é Vida; Vida e morte. Deus trata somente em Vida, 
Satanás somente em morte. E estas foram mostradas ao 
mundo publicamente, abertamente perante cada olho, e não 
há desculpa para nós. Uma delas foi mostrada no Monte Sinai 
quando a lei foi dada, a qual condenou a raça humana inteira 
à morte; a outra foi dada no Monte Calvário, que trouxe a 
raça humana inteira à Vida, quando a pena foi paga em Jesus 
Cristo. As duas leis de Deuteronômio foram cumpridas nestas 
duas grandes coisas.

77 Quero que você note novamente, também foram dados 
dois pactos. Um pacto foi dado a Adão, que foi sob condições, 
como lei: “Se não tocares nisto, então viverás; mas se tocares 
nisto, morrerás.” Isso foi uma lei. Então houve outra lei dada a 
Abraão, que foi pela graça, incondicionalmente: “Salvei a ti e à 
tua semente depois de ti.” Amém! Esse é um tipo do Calvário, 
não o tipo do_do_do pacto de Adão, é um pacto abraâmico.

78 Mas agora nós O ouvimos dizer que há somente um lugar 
onde Ele Se encontrará com o homem para adorar. Lemos 
isto aqui mesmo no texto. Tornaremos a nos referir a isto, em 
alguns minutos.

79 Então se há somente um lugar em que Deus Se encontra 
com o homem, melhor sermos muito cuidadosos. Agora 
deixemos de lado nossas tradições esta manhã, e^nesta lição 
de escola dominical, e tenhamos absoluta certeza de encontrar 
esse único lugar. Porque Deus disse aqui que não o receberá 
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em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra igreja, Ele não o 
receberá. Somente em Sua Igreja, o único lugar em que Ele o 
receberá.

80 Agora: “O que disse, irmão Branham? Se eu for sincero?” 
Não.

81 Lembre-se, Jesus falou a algumas pessoas sinceras, os 
adoradores do Seu dia, e disse: “Em vão Me adorais.” Adoração 
genuína e verdadeira, do fundo do coração deles. “Em vão Me 
adorais, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens,” 
ou seu credo denominacional. Sinceros, reverentemente, tão 
religiosos quanto possam ser. E isso não era novo, apenas com 
os fariseus. Caim e Abel, os dois primeiros adoradores que 
nasceram, nascimento natural aqui, na terra, absolutamente 
vieram na mesma atitude.

82 Caim era tão religioso quanto Abel. Ambos edificaram 
altares. Ambos amavam a Deus. Ambos fizeram sacrifícios. 
Ambos adoraram. Ambos pagaram dízimos. Ambos fizeram 
tudo exatamente igual. Mas Abel, por fé que é “a revelação,” 
a Palavra de Deus revelada, explicada, exposta, e vindicada. 
Glória! Caim fez uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus 
requeria adoração, e Caim fez a oferta, mas Deus não a 
vindicou. Todavia pelo verdadeiro canal^

83 Você diz: “Bem, minha igreja é Isto. A minha^”

84 Espere só um minuto. Deus interpreta Sua Própria Palavra 
pelos termos Dela em que Ele falou. Veja, Caim disse: “Eu 
sou religioso. Eu amo o meu Criador. Eu ofereço a Ti este 
fino altar. Ofereço a Ti este sacrifício. Eu edifiquei todas estas 
coisas, Senhor, porque Te amo.” Abel disse a mesma coisa. 
Agora, é aquele que é vindicado, aquele que é provado. E Deus 
desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque por revelação ele 
tinha alcançado o verdadeiro canal de Deus que foi aceito.

85 Agora observe esse espírito de Caim vir através da 
Escritura, até este último dia. Fundamental? Simplesmente tão 
fundamental quanto o outro era.

86 Veja o profeta Balaão e o profeta Moisés. Ambos com sete 
altares, os altares de Jeová, sangue em cada um; e não só isso, 
mas cordeiros em cada um. Em numerologia, exatamente o 
número certo, sete, “perfeito,” sete carneiros. Exatamente 
iguais, ambos os altares. Tão fundamental quanto um era, o 
outro também era. Mas a quem Deus vindicou? Está vendo? 
Está vendo? Àquele que estava em Sua Palavra. Fundamental 
não quer dizer muito; é a revelação de Deus.

87 Agora pense! Estes homens, por que foram chamados e 
colocados nesta condição (estes fariseus) por Jesus, disse: “Em 
vão Me adorais”? Adoram-No: Adoração genuína, adoração 
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verdadeira do coração. “Vós^Em vão Me adorais.” Por quê? 
“Ensinando doutrinas que são vossas tradições, de homens, 
portanto invalidais os mandamentos de Deus para o povo.”

88 Se eu lhes ensinasse uma mensagem metodista, ela não 
faria efeito sobre vocês, este é o tempo da Noiva. Se Moisés 
ensinasse a mensagem de Noé, ela não faria efeito. Se Jesus 
ensinasse a mensagem de Moisés, ela não faria efeito. Porque a 
semente predestinada encontra-se ali que somente será regada 
por esse tipo de água que é dada para essa semente. Estão 
vendo? Ela não crescerá em nenhuma outra condição. Tem de 
ser a condição que a faz crescer.

89 Agora, pode-se tomar um ovo de galinha e colocá-lo numa 
incubadora, o qual deveria estar sob uma galinha, mas chocará 
de qualquer maneira. Se o colocasse sob um cãozinho ele 
chocaria. É o calor, a condição que o faz chocar. Assim ele 
tem de estar sob condição. Você poderia tomar um ovo vivo 
fertilizado e colocá-lo sob uma galinha morta: ele não chocará. 
Está vendo? Veja, é a condição.

90 Bem, assim é nesta era em que estamos vivendo, você tem 
de encontrar qual é a maneira de Deus fazer isto para esta 
era. Foi isso que Martinho Lutero encontrou, foi isso que John 
Wesley encontrou, foi isso que os pentecostais encontraram em 
sua era. A era e tempo de Deus para fazê-lo.

91 Agora, os pentecostais. Aquele irmão, um^Creio 
que seu^ele era cego de um olho, um irmão de cor que 
realmente deu início à mensagem pentecostal na Califórnia, 
a velha Rua Azusa. Ele foi alvo de riso, porque era negro. 
Foi ridicularizado, mas trouxe uma mensagem para aquela 
era. Só um corpo franzino, um sujeito que mal sabia assinar o 
próprio nome, mas o Senhor lhe tinha revelado que esta era a 
era para a restauração desses dons, e eles vieram. Não importa 
o que disseram, isto veio. Todavia todos entraram na atmosfera 
disto, e viram que era aquela era, e viram Deus vindicando 
que essas pessoas podiam falar em línguas, e assim por diante, 
isto aconteceu. Entretanto quando ele foi e definiu que “esta 
é a única evidência,” isso matou a coisa. Está vendo? Segue 
adiante, veja. Isso foi a conta. Então começaram a separar isto, 
aquilo, e fazendo denominações; e que um vem numa nuvem, e 
o outro vem numa sarça. E oh, que coisa, lá se foi.

92 É isso que as denominações fazem. Está vendo? Deus não 
é autor de denominação, porque denominação é Babilônia, 
e Ele não é o autor da confusão. Nós a vemos toda^Você 
nem mesmo tem de ser intelectual para ver isso. É Babilônia! 
Está vendo? Tradição (pense nisto), pessoas sinceras. Agora, 
ainda assim, porque crêem nisso, ainda precisa haver um lugar 
sincero onde Deus encontra.
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93 Agora, note o versículo 2. “Adorarás no lugar que Eu 
escolhi.” O sacrifício, naturalmente, onde eles adoravam sobre 
o sacrifício. “O lugar que Eu escolhi; não o que tu escolheste, 
o que o homem escolheu. Mas o que Eu escolhi, adorarás neste 
lugar.” Mostra então que há só um lugar, outros são em vão. 
Tem de ser não da sua escolha, mas tem de ser a escolha Dele.
94 “Bem, eu não tenho de ir à igreja.” Ou: “Você é de 
mentalidade tão estreita! Ora, você até mesmo importuna 
as mulheres acerca de pregar, e^ou as mulheres acerca de 
cortarem o cabelo, e os homens acerca destas outras coisas. 
Ora, você é de mentalidade tão estreita!”
95 Muito bem, você não tem de aceitar a Palavra de Deus 
acerca disso, vá para onde se faz isso. Está vendo? E você 
descobrirá que isso está na Escritura, assim, “em vão Me 
adoram.” Jesus falou da mesma coisa. Está vendo?
96 Que cada pequeno jota, tudo, você deve ser fiel nisto. 
Sempre a pequena_a pequena vinha, a pequena_a pequena 
raposa que faz mal à vinha. Algumas vezes você deixa^Não 
são as grandes coisas que você faz, são as pequenas coisas 
que deixa por fazer. Lembre-se, uma corrente é somente tão 
forte quanto seu elo mais fraco. “Bem-aventurados aqueles que 
cumprem todos os mandamentos de Deus, para que tenham 
direito a entrar.” Cumpram tudo que Deus disse, e disse para 
as mulheres terem cabelo comprido.
97 Você diz^Um homem me disse não faz muito, disse: “Eu 
não prego uma religião na linha de roupas.”
98 Eu disse: “Então o senhor não está pregando o Evangelho.” 
Sim.
99 Deus estabeleceu isso ali, Ele disse o que fazer. E você 
ou faz isto^Você fazer isso é a coisa razoável, natural. Que 
pequena coisa^o que^a pequena e insignificante. Jesus 
disse que “bem-aventurados os que tomassem toda coisa 
pequena, cumprissem as coisas pequenas.” E uma mulher 
deixar o cabelo crescer, isso é só uma^ora, é só uma coisa 
que ela pode fazer, e ela nem mesmo faz isso. Ela nem mesmo 
faz isso.
100 “Oh, ensine-nos as coisas grandes.”
101 Como se pode ensinar as coisas grandes, quando você se 
recusa a fazer a coisa comum e simples? Porque, veja, seu 
motivo e seu objetivo estão errados.
102 É seu amor a Deus: “Senhor, não me importa o que Tu 
queiras que eu faça, estou disposto a fazê-lo.” Então você irá 
para frente, mas se não faz dessa maneira, da maneira que Ele 
disse para fazê-lo^
103 É a escolha Dele: “O lugar que Eu escolhi.” Ali é onde você 
adora com seu sacrifício.
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104 Você põe^Caim trouxe o sacrifício dele, Abel trouxe o 
dele, depende do lugar ao qual você o leva. Se o leva ao lugar 
onde Ele escolheu, estará bem, Ele o aceitará; se não, Ele não o 
aceitará. Não importa^é o mesmo sacrifício, seja o que for, 
ainda assim é in-^rejeitado, a menos que seja trazido a esse 
certo lugar.
105 Agora queremos descobrir onde queremos trazer este 
sacrifício. Poderíamos descobrir^Todos queremos ir para 
o Céu. Não queremos? E todos sabemos que erramos. Todos 
cremos que Jesus é o Sacrifício. Agora queremos saber para 
onde levá-Lo, para que seja_para que seja aceito. Está vendo? 
Isso mesmo. A Bíblia nos diz para onde levá-Lo, veja, e será 
aceito; fora dali, não será aceito.
106 Notemos aqui também o lugar que Ele escolheu para 
o sacrifício ser posto, o lugar que Ele escolheu para pôr o 
sacrifício. Não se pode pô-lo em nenhuma destas portas; mas 
o lugar que Ele escolheu colocá-lo, Ele também pôs Seu Nome 
nesse lugar. Foi isso que Ele disse aqui. Ele escolheu pôr Seu 
Nome nele. Agora examinemos as Escrituras para acharmos 
este lugar, porque esse é o lugar onde Ele pôs o Seu Nome.
107 Agora, leiamos do texto. E eu tinha uma pequena nota 
que estava aqui que eu^esta manhã, veio a mim. Tomemos o 
versículo 2 deste capítulo. Agora, não quero segurar por muito 
tempo, por causa das pessoas nestas conexões aqui. Agora o 
versículo 2 deste capítulo 16:

Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, 
teu Deus, tuas ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor 
escolher para ali pôr o seu nome.

108 Agora, você não pode levar este^sua sinceridade e tudo 
que queira confessar, você simplesmente não pode levar ao 
altar metodista, a um altar batista, a um altar pentecostal, mas 
há um altar em algum lugar que Ele escolheu que Ele^para 
nele pôr o Seu Nome, e Ele o encontraria nesse lugar. Agora, 
se você conseguir que tudo funcione exatamente certo, irá 
funcionar; tudo colocado em ordem. Se houver um curto nesse 
fio, essa luz não acenderá; porque foi feito um terra. E quando 
você tomar uma das Palavras de Deus ou um dos Seus lugares, 
e em seu próprio coração tiver objetivos egoístas, isto fará um 
terra com o poder de Deus aí mesmo. Se você fizer isto porque 
quer ser sabido, você quer ser diferente de outra pessoa, ou 
algo assim, aí mesmo se fará um terra, queimará o fusível. 
Você está errado. Você tem de vir com sinceridade, de todo o 
coração. Seus motivos e seus objetivos, coloque exatamente em 
Deus. Então busque o lugar Dele, encontre onde Ele disse, e 
traga-o ali. Está vendo?
109 Veja Marta e Maria. Quando Jesus tinha voltado, depois 
que Ele lhes tinha ensinado este Evangelho (a Luz do Seu dia, 
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Ele sendo o Messias), Ele foi odiado, rejeitado. Oh, os fariseus 
e as igrejas O desprezavam. Mas Lázaro tinha morrido, o irmão 
que era amigo do peito Dele. Ele o deixou ficar ali; e mandaram 
chamá-Lo, Ele nem mesmo veio.

110 Todavia observe Marta, sua atitude. Ela disse: “Senhor, se 
Tu estivesses aqui.” Deu-Lhe Seu título certo: Senhor, S-e-n-
h-o-r com maiúscula; Yahweh, Jeová. Glória! “Se Tu estivesses 
aqui, meu irmão não teria morrido.” A Vida e a morte não 
podem coexistir no mesmo canal, ou na mesma casa. “Tu 
estivesses^Ele não teria morrido.”

111 Jesus lhe disse: “Eu sou a ressurreição e a Vida,” diz Deus. 
Está vendo? Quando Ele primeiro disse: “Teu irmão viverá 
novamente.”

112 Ela disse: “Sim, Senhor, eu verdadeiramente creio nisso. 
Como judia, eu creio que haverá uma ressurreição geral 
dos mortos; e creio que meu irmão foi tão leal e sincero em 
adoração. E creio que Tu és esse Messias, que foi falado na 
Bíblia, porque Deus vindicando a Sua Palavra em Ti mostra 
que Tu és o mensageiro desta hora. Tu és esse Messias. Eu creio 
que Tu és esse Cristo que estava para vir, porque Tuas obras 
testificam que Deus Te enviou aqui para ser esse Messias.” Oh, 
que coisa! Observe os dentes da engrenagem começarem a se 
posicionar agora. Está vendo?

113 Agora, ela tinha direito de dizer: “Por que não vieste 
ressuscitar meu irmão? Por que não o curaste? Tu curaste 
outros. Teu melhor amigo, e agora vê o que aconteceu.” Não, 
não, esse tipo de objetivo não consegue nada.

114 “Eu creio que Tu és exatamente o que Tu estás identificado 
ser na Escritura. Eu creio que este é o dia em que o Messias 
devia vir; nós temos esperado por isto. Não me importa o que 
os demais digam. Eu creio de todo o coração, pelo que tenho 
visto e ouvido pela Palavra, que a Palavra está vindicada em 
Ti, que Tu és esse Messias.” Veja, bem no fundo dela, ela_ela 
tinha algo a pedir, mas tinha de vir ao canal certo.

115 E se ela tivesse corrido até lá e dito: “E então Tu me dizes 
que és esse Messias! E nem mesmo a cortesia, cavalheiro o 
bastante para ao menos responder nossa petição; quando Te 
alimentamos e Te hospedamos, e tudo mais, e Te defendemos, e 
deixamos nossas igrejas, como Tu nos ordenaste a sair daquelas 
denominações.” Está vendo? “E aqui nós as deixamos, e agora 
somos considerados proscritos e renegados. E tudo que temos 
feito por Ti, e então nem mesmo a cortesia comum de responder 
meu chamado?” Agora, de fato, ela tinha esse direito.

116 Como você diz acerca do seu cabelo curto: “Eu sou cidadã 
americana. Posso usar shorts, fazer qualquer coisa que queira, 
não é ilegal.” Esses são seus direitos, mas uma ovelha sempre 



18 A PALAVRA FALADA

cede seus direitos. Hã-hã. Se você é um cordeiro, você não tem 
nada exceto lã, ele cede isso. Esses são seus direitos dados por 
Deus, mas ele os cede.
117 “Eu tenho direito de me unir a qualquer denominação.” 
Isso é certíssimo, mas você cede isso. Está vendo?
118 Ela cedeu tudo a que tinha direito, para reconhecer a 
Palavra de Deus manifestada bem ali perante ela.
119 Ele disse: “Eu sou a ressurreição e a Vida. Quem crê em Mim, 
ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em 
Mim nunca morrerá. Crês tu isso?” Veja, havia mais uma pequena 
cláusula com que ela não tinha se alinhado. Está vendo?
120 “Sim, Senhor! Eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo!” Ó irmão, tudo estava pronto para inflamar na mesma 
hora. Está vendo?
121 “Onde o pusestes?” Está vendo? E você sabe o que aconteceu.
122 Veja, você tem de entrar nesse lugar certo antes que Ele 
receba seu sacrifício. Veja, tem de entrar nisto. Observe.

^no lugar que o Senhor escolher para ali fazer 
habitar o seu nome.

Nela, não comerás levedado;^
123 O que isso tipifica no sacrifício? Não o misture com nenhum 
credo, tem de ser a Palavra. “Não levedado.” Fermento é 
o^Você sabe o que fermento é em qualquer coisa. “Um pouco 
de fermento leveda toda a massa,” toda a massa é o Corpo. Não 
se pode pôr nem um pouquinho de denominação ou credo em 
Cristo. Não, senhor, não funcionará.
124 Lembra-se da mensagem da última quinta-feira à noite? 
Seu antigo marido tem de estar morto. Correto. Seu novo 
Marido é a Palavra.

^sete dias, nesse lugar, comerás pães asmos,^
125 “Sete dias,” o que isso tipifica? As Sete Eras da Igreja 
completas, sete dias. Por que tiveram de comê-lo sete dias? 
Antes do quê? Antes de sair. E a era da igreja toda, do princípio 
ao fim, tem de viver somente da Palavra de Deus daquela era. 
Assim seu credo romano, credo metodista, batista, e pentecostal 
estão todos mortos.
126 Agora observe.

^nesse lugar, pão de aflição^

 Perseguidos por Isto; Lutero, Wesley, pentecostais; todos 
perseguidos, e assim será você.

^porquanto apressadamente saíste da terra do 
Egito),^que permaneças no dia em que^te lembres 
do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da 
tua vida.
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Fermento não aparecerá em^contigo por sete dias 
em todos os teus termos;^

127 Na bonita Noiva de Cristo, depois de Sua morte no decorrer 
da Idade Média pelo império romano, que Ela teve de morrer: 
“Se o grão de trigo, não cair na terra.” O Noivo teve de vir, a 
perfeita Obra-Prima de Deus. Todos vocês ouviram a minha 
mensagem sobre isso.

128 E eu estive lá, Los Angeles, em Forest Lawn, certo dia, e 
meu coração saltou. Quantos já estiveram em Forest Lawn? 
Há uma^a estátua de Moisés por_por^-angelo, creio 
que é Michelangelo. E é uma estátua perfeita, tudo exceto no 
joelho direito; há um entalhe com cerca de meia polegada de 
profundidade. E o guia^Eu estava olhando, e ele me chamou 
a atenção para isto. Ele disse: “Michelangelo tinha despendido 
a vida toda tentando fazer^Ele era escultor, e estava 
tentando fazer a imagem de Moisés. Lá atrás em sua mente, ele 
tinha em mente como Moisés devia se parecer. Ele tinha isso no 
coração, como Moisés devia se parecer. E então ele despendeu 
a vida toda; talhava um pouco aqui, e esfregava; afastava-
se e olhava para ela. Anos consecutivos, ele trabalhou nela. 
Finalmente quando foi completada, e ele se afastou e abaixou 
seu trapo e seu martelo, ele olhou para a estátua. Ela era tão 
perfeitamente a imagem de Moisés que ele tinha no coração, 
que ele ficou tão fora de si, que agarrou o martelo e a golpeou, 
gritou: ‘Fala!’” É chamada a Obra-Prima de Michelangelo. 
Essa grande coisa naquele escultor, com essa visão que ele teve 
do que Moisés devia ser, estava só retratando em tipo o grande 
Deus Pai.

129 Ele tinha em Seu coração, antes da fundação do mundo, 
um Filho, porque Ele é Pai. Todavia ainda estava nos genes da 
Sua Palavra. E Ele criou um homem, e Ele teve de colocá-lo 
em livre arbítrio, porém esse homem caiu. Todavia o grande 
Escultor, Deus, o Qual fez o homem do pó da terra, Ele não 
aceitou isso, Ele começou a fazer o homem novamente. E Ele 
fez um Noé, ele morreu bêbado. Ele fez um Moisés que falhou 
em guardar a Sua Palavra. Ele fez profetas que fugiram no 
tempo da dificuldade. E Ele continuou edificando e moldando 
até que após algum tempo Ele quis uma_uma obra-prima, para 
refleti-Lo, Sua natureza, o que estava em Seu coração quanto 
ao que um filho devia ser.

130 Certo dia, no Jordão, depois que essa Obra-Prima tinha sido 
formada e feita, ali vem Ele fazendo descer numa^nas asas 
de uma Pomba, disse: “Este é Ele!” Ele, ficou tão entusiasmado 
com esta Obra-Prima que O golpeou no Calvário, para que Ele 
morresse pelo resto de nós que éramos imperfeitos; para que 
através do derramamento do Seu Sangue, Ele pudesse trazer 
muitas obras-primas (sendo uma Noiva) ao Seu Filho. A Obra-
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Prima tem uma cicatriz por causa do entusiasmo de Deus ao 
ver tal Obra-Prima, Ele O feriu por todos nós. Está vendo? Ali 
Ele morreu, para aperfeiçoar a nós que somos imperfeitos. A 
Obra-Prima.

131 Note aqui. Ele disse:

^sete dias nela comerás estes pães asmos,^
132 Agora, o pão é tipificado. Jesus disse: “Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a Palavra.” Não só_só uma 
Palavra aqui e ali como as denominações o fariam crer Nisto. 
Mas a Palavra de Deus é perfeita! É o Próprio Deus em forma 
de letra, chamada “Semente.” E o tipo certo de fé inadulterada 
nessa Palavra trará essa Semente à Sua Vida.

133 É exatamente o que você vê à noite nos discernimentos, e 
todas estas outras coisas, porque é uma promessa que Deus fez. 
E Ele se pôs ao meu lado e me disse isso, e me disse que estes 
“impostores se levantariam, todavia para ficar firme.” Eu creio 
Nisto. E nenhum motivo egoísta, para magoar alguém, mas 
para ser reverente a Deus e fazer a obra que Ele me chamou a 
fazer, é por isso que digo estas coisas. E Deus confirma isto, e 
recebe a oferta e o sacrifício, vindicando que é a Verdade. Não 
há dúvida quanto a Isto! Agora observe essa Palavra!

134 Agora, nós notamos aqui: “Sete dias,” isso é para cada era 
da igreja. Agora, como essa Obra-Prima teve de morrer, para 
ser ressuscitada para redimir todos nós. Então Ele teve uma 
igreja colocada em ordem no Pentecostes, porém essa Igreja 
teve de passar por um sacrifício; e o mundo romano a matou, 
colocou-a na terra.

135 Como este autor deste livro, não consigo me lembrar agora, 
zombou tanto de mim, e disse: “De todos os demônios, o pior 
é William Branham.” Veja, é isso que o Diabo tenta dizer. 
Ele disse: “Visões e coisas tais,” disse, “isso é do Diabo.” Ele 
disse: “Ou ele é algum tipo de hipnotizador, ou operando em 
percepção extra-sensorial.” O mundo intelectual sempre 
tentando decifrar Isto.

136 Foi aí onde tentaram decifrar Jesus. “Como fazes estas 
coisas? O que fez isto?”

137 Ele disse: “Eu vos farei uma pergunta. O ministério de João 
Batista foi^Foi de Deus ou foi dos homens?” Está vendo?

138 Disseram: “Não sabemos.”

139 Disse: “Tampouco Eu vos digo.” Isso mesmo, eles 
prosseguiram. “Dali em diante ninguém lhe perguntou nada.” 
Está vendo? Ele simplesmente os cortou, Ele não lhes disse 
nada sobre Isto; não era da conta deles. Ele tinha um trabalho 
a fazer e o consumou.
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140 Deus nos ajude a fazer a mesma coisa. Nós não temos 
de responder às perguntas do Diabo, isso mesmo: “Se Tu és, 
faze assim e tal.” Você é responsável por esse Evangelho, 
um pregador é, e isso é tudo; não como Ele está escrito, é 
simplesmente responsável por dizê-Lo.

141 E como servo, se você é profeta, você é responsável para 
com Deus. E se as visões que vêm iluminam esta Escritura e 
mostram o que Ela é, você é responsável por toda Palavra que 
está nessa Bíblia, porque Ela foi toda escrita pelo mesmo tipo 
de pessoa que você é. “Deus de antigamente moveu-Se, pelos 
profetas, e escreveu a San-^a Santa Bíblia.” Está vendo? E 
nenhum profeta genuíno de Deus poderia negar uma Palavra 
Dela, mas crer em toda Palavra e pregar a mesma coisa. E 
então Deus está obrigado, a partir desse canal, a fazer essa 
Palavra Se cumprir exatamente da maneira que está prometida, 
a Semente crescerá.

142 Agora note novamente, rapidamente, nós encontramos 
aqui que todos os sete dias este pão era para ser comido, no 
decorrer de Sete Eras da Igreja. Agora, quando teve de morrer 
e penetrar na terra.

143 E este crítico que falou a meu respeito, disse: “De um 
Deus que vocês adoram, que poderia Se sentar na Idade 
Média e observar aquelas mães, grávidas, algumas delas com 
bebezinhos nos braços, pessoas sinceras, serem lançadas na 
arena e os leões despedaçá-las, e elas gritando; pendurá-las 
em cruzes e queimá-las; despir as mulheres, jovens virgens, e 
lançar a si mesmas para trás assim, e atiçar os leões nelas.” 
Disse: “Um Deus que poderia Se sentar no Céu, que se supunha 
estar em Seu trono, e olhasse para baixo e dissesse que Ele 
apreciava isto,” disse.

144 Então, veja, essa é a concepção intelectual, a qual é do 
Diabo. Se o homem tivesse sido espiritual, ele teria sabido que 
esse grão de trigo tem de morrer, teve de ser enterrado numa 
catedral romana.

145 Mas então o primeiro rebento de Vida brotou na reforma 
por Martinho Lutero, que: “O justo não viverá por um kosher 
abençoado que um sacerdote abençoou, mas pela Palavra de 
Deus. ‘O justo viverá da fé!’” Ele produziu dois brotos. O grão 
de trigo começou a crescer.

146 Então adiante veio João Wesley e acrescentou a isso. 
(Houve muitos dos outros, que^Zwinglio e os demais vieram 
e negaram o nascimento virginal, e isto simplesmente perdeu 
a força.) Mas adiante vieram os metodistas, a borla, o pólen, 
o dia missionário. E pregaram santificação; acrescentaram a 
borla.
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147 Então adiante vieram os pentecostais na casca, tanto, 
para enganar os Eleitos. Parecia um verdadeiro grão de 
trigo, abrindo-o, não havia trigo algum. Porém a Vida estava 
passando através da casca.
148 Agora, vocês notaram, a cada três anos depois de uma_
uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isto 
já tem vinte anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro 
moribundo, que isto nunca aconteça assim. Se eu partir nesta 
geração, que as pessoas que crêem nesta Mensagem nunca 
tolerem uma denominação! Deus irá^Vocês morrerão 
aí mesmo! Lembrem-se disso! Na exata hora em que vocês 
mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão 
sinceros vocês sejam, tomarem o homem como seu líder em 
lugar do Espírito Santo para confirmar a Sua Palavra, essa é 
a hora em que vocês morrerão! A Semente genuína não pode, 
porque não resta nada depois da semente, é a mesma coisa que 
esteve lá no princípio. É a Noiva que caiu dentro da terra para 
produzir o grão de trigo novamente.
149 Note:

^sete dias comerás pães asmos,^
150 E haverá com a Noiva^
151 Agora, vocês que tiveram aquela velha mãe metodista que 
gritava, e assim por diante, que você ficava pensando: “Se 
ela não falou em línguas, não estará lá.” Isso é mentira! Ela 
era esse mesmo Espírito Santo que você tem hoje, mas estava 
na forma de borla, não de restauração de dons. Mas todos os 
sete dias, só come pães asmos, a Palavra. Aqueles, no passado, 
aqueles que se denominaram, estão mortos. Eles são talo, eles 
só serão ajuntados e queimados. Mas a Vida continua passando 
adiante. E o que acontece? Toda a Vida que estava no talo, 
na borla, na casca, tudo culmina no trigo. E aquele mesmo 
Espírito Santo que trouxe Lutero, trouxe Wesley, trouxe os 
pentecostais, culmina na Noiva na ressurreição.
152 “Sete dias, comei pães asmos.” Nenhum fermento será 
encontrado entre a Noiva, nenhuma_nenhuma palavra 
acrescentada, nem nada. Lembre-se, uma palavra causou toda 
morte que há na terra; toda criança ilegítima nasceu porque 
Eva, a primeira igreja, a noiva do primeiro Adão, duvidou 
da Palavra de Deus e aceitou uma denominacional, ou uma 
intelectual, ou as objeções de uma escola quanto a Ela; porque 
arrazoou-se contra Ela, que “certamente, Deus é um bom 
Deus.” Deus é um bom Deus, mas Ele também é um Deus justo. 
Devemos guardar a Sua Palavra! Escola, ela aceitou isto.
153 Aí é onde alguns de vocês, seminaristas, sem dúvida com 
um chamado em sua vida, mas vocês correm para alguma 
escola bíblica para que injetem esta doutrina em vocês, e aí é 
onde vocês morrem^Fiquem com Deus e a Sua Palavra. Eles 
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não lhes permitirão; ou, vocês nem mesmo podem pertencer 
à congregação deles, não os aceitarão na plataforma. Assim 
deixem que eles a tenham, deixem os mortos sepultar os 
mortos, sigamos a Cristo, a Palavra.

154 Agora, sete dias não haverá fermento misturado na Noiva, 
a Igreja, sete dias.

155 Agora note. Agora como nenhum^

Fermento não aparecerá em ti por sete dias em todos 
os teus termos;^(O sacrifício aqui é um tipo: A Noiva 
procedendo do Sacrifício que é Cristo)^também da 
carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada^

156 E lembra-se_lembra-se de como acabamos de estudar as 
Eras da Igreja? O mensageiro à igreja sempre vem exatamente 
na morte da outra era da igreja, sempre. A morte dos 
pentecostais produz o arrebatamento da Noiva. Está vendo? 
A morte de Lutero produziu Wesley. Está vendo? A morte de 
Wesley produziu os pentecostais. A morte dos pentecostais 
produz a Mensagem agora. Aqui, está bem aqui, padronizado 
por toda a Escritura. Não há nenhuma Escritura na Bíblia que 
não se conecte uma com a outra. Está vendo? Todos estes tipos. 
Eu não tenho instrução, mas tenho o Espírito Santo que me 
mostra através de outro canal que me ensina da_da natureza; 
e isso é pela Palavra. Tem de ser a Palavra, as coisas que estão 
prometidas.

^carne^o sacrifício^tarde, no primeiro dia, 
nada ficará até à manhã.

157 Agora, até mesmo Lutero, o qual tinha a Verdade e ensinou 
à igreja: “O justo viverá da fé.” Você não vai querer se agarrar 
a isso como sendo a doutrina completa, na era metodista. 
O que você fará? Queimará isto com fogo. Do que foi esse 
tipo? A denominação que sai dessa Palavra é uma casca, o 
talo, as palhas, têm de ser queimadas com fogo. Essa parte 
denominacional pela qual passa não deve ficar, tem de morrer. 
Não a deixe até o amanhecer de outra_outra era, queime-a 
completamente! Ele está falando agora à Noiva aqui, só à 
Noiva, avançando através de cada era.

158 Note quão bonito: “O sangue do cordeiro.” Estes são o 
Corpo de Cristo, o Sacrifício: o sangue do cordeiro na porta. 
Agora, lembre-se, o cordeiro foi morto, o qual foi um tipo de 
Cristo.

159 Ou poderíamos tomar muito tempo, todavia não 
tenho^apenas mais alguns minutos para ficar aqui. Eu talvez 
tenha simplesmente de parar e começar novamente esta noite, 
veja, porque estamos demorando muito. É^eu tenho vinte 
páginas disto aqui, de notas, só sobre este tema.
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160 Note agora, nisto, o_o cordeiro era Cristo em forma 
figurativa. Ou será que falei isso certo? Tipo; Cristo foi o 
Cordeiro. Era para Ele ser um macho, o primeiro da velha 
ovelha mãe; ou teixo, seja qual for que escolham chamá-la. 
Tem de ser seu primeiro. E ele tem de ser testado primeiro para 
ver se há defeito nele.

161 Agora, Cristo foi testado; o primeiro cordeiro da ovelha 
mãe, Maria, a virgem. E foi testado pelo quê? Satanás contra 
a Palavra. Quando ele atingiu Eva, ela caiu; atingiu Moisés, 
ele caiu; mas quando atacou Cristo, e tentou citar errado 
a Escritura para Ele, hã-hã, ele descobriu que esse não era 
Moisés. Está vendo? Ele foi testado. O que fez^ele se virou, 
disse: “Se Tu és o Filho de Deus. Agora dizem-me que Tu 
realizas milagres, e dizem-me que o Messias há de fazer isso. 
Agora, se é isto, Tu estás com fome, Tu não tens comido, 
transforma estes pães em^estas pedras em pães, e come.”

162 Ele disse: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem.’” 
Seu credo, e assim por diante. Mas de quê? Toda a Palavra! 
Uma parte da Palavra? “Toda a Palavra que sai da boca de 
Deus.” É disso que o homem vive. Está vendo? O Cordeiro foi 
testado, para ver se havia algum lugar em que Ele havia caído.

163 Os fariseus: “Ó Rabi, Tu, jovem Profeta, nós achamos que 
Tu és maravilhoso. Tu és bom.”

164 “Por que Me chamas bom? Há um só bom, que é Deus. Crês 
tu isso?”

165 “Oh, sim. Deus.”

166 “Bem, Eu O sou, então.” Hã-hã. “Tu disseste que há só Um 
bom. Por que Me chamas ‘bom,’ quando não crês que Eu sou 
Deus?” Hã-hã. “Assim por que Me chamas bom? O que te faz 
fazer isso? O que te inspirou a dizer isso, quando sabes que há 
só um bom, que é Deus?”

167 “Sabemos que Tu não respeitas a dignidade do homem 
nem a palavra da sua posição. Sabemos disso.” Tenta^Ele 
conhecia aquele hipócrita. Está vendo?

168 Ele foi testado para ver onde Se encontrava, veja, testado 
de todas as maneiras, testado como nós somos testados. 
Todavia, não houve entrega, da parte Dele, de modo algum. 
Não, senhor! Esse foi o Filho de Deus.

169 E o cordeiro foi testado, e foi mantido por quatorze dias, 
que foram dois sábados, ou duas eras. Uma foi pelos judeus, 
o que, eles ofereceram o cordeiro em tipo; uma foi pelos 
gentios, que têm o verdadeiro Cordeiro, e todos eles foram 
aperfeiçoados por crerem que este Cordeiro viria. Porém Ele 
foi tentado quatorze^ou examinado quatorze dias, Ele era a 
Palavra.
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170 E você pode examinar o Antigo Testamento, dizer: “Ele 
condena o Novo.” Você está errado! O Antigo Testamento 
somente testifica do Novo.

171 Um homem ia me desafiar não faz muito, disse: “O que 
há com ele?” Disse: “Bem, ele até mesmo ensina a partir do 
Antigo Testamento.” Um pregador cristão, pense nisso. Disse: 
“O Antigo Testamento está morto.” Oh, não! Oh, não! É só um 
professor, mostra o que está escrito na parede. Está vendo? Isso 
mesmo.

172 Agora, veja, quatorze dias foi testado, que foi Cristo. Agora 
note, então Ele foi morto no entardecer, devia ser morto, o 
cordeiro foi. Cristo morreu no entardecer, à tarde. E então 
note, então ele também foi^

173 O sangue devia ser posto nas ombreiras da porta, veja, o 
que, o sangue é a vida do animal. “Comerás a sua carne; mas 
o sangue dele, que é a vida, derrama-o.” Está vendo? Era para 
ser^O sangue era para ser posto na verga das ombreiras da 
porta da casa onde o sacrifício era aceito. Glória! Qual é a 
Vida? O Nome. Que^Ele pôs o nome da pessoa^Vá até a 
porta, e olhe, veja qual nome está na porta antes de tocar a 
campainha. Está vendo? O sangue foi posto na verga da porta 
como um tipo do que o sacrifício era no interior.

174 Agora nós vamos encontrar o lugar de adoração, bem nesse 
ponto, vindo através desse Sangue. Note, o sangue na porta 
estava falando o nome do que ia^estava no interior, eles 
estavam ali dentro. Nosso lugar de adoração, o Cordeiro, é a 
Palavra. Sabemos disso.

175 Agora, o versículo 4, note: “Não deixe nenhum pão, não 
deixe nada do sacrifício,” ou, leve um de uma era para outra.

176 Tentam voltar e dizer: “Bem, agora, nós somos luteranos, 
queremos vir até aqui,” você tem de morrer para a era luterana 
para nascer na era de Wesley. Você tem de morrer na era de 
Wesley para nascer na era pentecostal. E você tem de morrer 
na era pentecostal, não deixar nada dela de resto, queimá-
la com fogo, porque será queimada como o talo do qual o 
trigo sai. O talo, a denominação, tem de ser queimado. Deste 
modo, não traga sua denominação para a nova Mensagem. 
Esta é a Palavra agora. Aquilo é o que se denominou, o talo; 
ele transportou Isto, isso mesmo; todavia Isto passou para cá, 
então o talo morreu. Ele foi um portador, a denominação, mas 
a Palavra segue adiante. Sim, a Palavra segue adiante.

177 Agora tome os versículos 5 e 6. Note: “Não^” Agora, 
tomemos os versículos 5 e 6.

Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das 
tuas portas que te dá o Senhor, teu Deus;
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178 Agora lembre-se: “Não em nenhuma destas portas.” 
O Senhor lhe permite ter estas denominações, veja, “estas 
portas.”

senão no lugar que escolher o Senhor,^Deus, para 
fazer habitar o seu nome,^

179 Essa é a Porta, o único lugar. Não em qualquer destas 
portas.” Mas Deus tem uma Porta.
180 Você diz: “Toda manhã eu entro pela porta metodista.” 
Essa é a igreja. “Toda manhã eu entro pela porta católica.” Hã-
hã. Bem, o Senhor permitiu ao Seu povo entrar e sair por essas 
portas. Deus tem povo na igreja católica, na igreja metodista, 
na igreja presbiteriana, todas elas, pentecostais. Certamente, 
mas não^você não adora ao Senhor nessa porta. Está vendo? 
Mas o Senhor tem uma certa porta. Glória! Ele tem uma porta.

Senão no lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para 
fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à 
tarde,^

181 Quando Rebeca encontrou Isaque? Quando Eliézer a 
chamou para ser a noiva? No entardecer!

Haverá Luz no entardecer,
O caminho para a Glória certamente acharás;
Nesse caminho da água está a Luz hoje,
Sepultado no precioso Nome de Jesus;

Jovens e velhos, arrependam-se de todos os 
seus pecados,

O Espírito Santo certamente entrará;
As Luzes do entardecer chegaram,
É fato que Deus e Cristo são um.

182 Aquilo foi o começo Disto, agora ela permaneceu até entrar 
na Luz da Noiva. Está vendo o que quero dizer?
183 Melhor encerrar aqui, começar novamente esta noite, 
porque não quero que vocês deixem isto, vejam. Não, não, 
está_está na hora do jantar. Bem, bem, eu tenho notas 
demais escritas aqui. Oh, que coisa! Que tal hoje à noite, seria 
melhor? [A congregação diz: “Não. Agora.”_Ed.] Hein? Bem, 
se vocês^Vocês querem tentar só mais um pouco? [“Sim. 
Amém.”] Muito bem, vamos um pouco mais então, nós nos 
apressaremos bastante. Que tal?
184 Agora, entrar no quê? “Não entrarás em nenhuma das 
portas que o Senhor Deus te deu, senão na porta que o Senhor 
colocar o Seu Nome.” Não entrar na casa do_do portão, que é 
a porta. Está certo? Deus vai colocar o Nome Dele na porta, e 
você não irá^Essa é a porta que entra no lugar de adoração, o 
santuário. Não entre ali com seu sacrifício em nenhuma destas 
portas, senão na porta em que o Senhor escolher colocar o Seu 
Nome. Está vendo?
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185 Agora, Ele fez isso? Onde é essa porta? Em São João 10, 
Jesus disse: “Eu sou o portão, a porta. Eu sou a porta da Casa 
de Deus. Eu sou porta do aprisco.” Não o curral de cabras, o 
aprisco. Está vendo? “Eu sou a porta do aprisco. Um homem 
pode entrar por esta porta, estar seguro.”

186 E agora nós poderíamos nos demorar muito tempo nisso. 
Mas para poupar tempo, Ele é a porta desse aprisco. Agora, 
queremos notar aqui. As sombras e tipos estão bem visíveis 
aqui, porém eu^se eu tomar essa página eu^irá segurá-los 
por algum tempo.

187 Muito bem, note, isto traz à perfeita vista, Jesus Cristo. 
Porque todo o Antigo Testamento é tipo Dele, todas as festas, 
todas as adorações, e tudo mais. E tenho anotado aqui, sob 
estas linhas de Escrituras: “Explicar isto.” Aí é onde eu 
demoraria muito. Explicar como todas as festas^Até mesmo 
a oferta de farinha foi um tipo de Cristo. Tomemos apenas essa.

188 Certa vez houve uma_uma escola chamada a escola dos 
ministros, ou escola de profetas. Eles treinavam, instruíam 
profetas. E houve um profeta genuíno e chamado por Deus 
certa vez que foi visitá-los. Bem, quiseram mostrar ao velho 
profeta um pouco de cortesia, de modo que um deles saiu e 
apanhou um montão do que pensou serem ervilhas; mas eram 
cabaças venenosas, e ele ia alimentar todos eles com isso.

189 Oh! Quantas capas cheias de seminário nós temos tido! 
Está vendo? Correto. Estão cozinhando algo. Está vendo? 
Têm capas metodistas cheias, capas batistas cheias, capas 
pentecostais cheias. Mas, veja, eles são o segundo ramo, o tipo 
que pode ser podado da árvore. Veja, não na Videira principal. 
Produzindo limão, toronja, e assim por diante; não laranja, mas 
professando ser frutos cítricos.

190 Note novamente. Agora, nisto_nisto, quando Elias apareceu 
e olhou para eles, e viram que eram cabaças venenosas que 
matariam todos eles, disseram: “Ai, temos morte na panela!”

191 Ele disse: “Trazei-me um punhado de farinha.” E jogou 
farinha nela, disse: “Agora está bem, comei o que quiserdes.” 
Ela transformou morte em vida.

192 E a oferta de farinha que foi dada a^Cristo, Ele foi a 
oferta de Farinha, e a oferta de farinha tinha de ser moída 
com certa mó que fazia cada bocadinho de farinha igual, 
mostra que Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Ele 
é a mesma coisa para se colocar em sua denominação e ela 
viverá, a Palavra! Cristo é a Palavra, todos os tipos de tudo: o 
tabernáculo, os_os_os pães da proposição, tudo mais. O kosher 
partido embaixo da chapa era o Seu corpo partido, que os 
judeus ainda não conseguem explicar por que fazem isto. Está 
vendo? E todas estas outras coisas O tipificavam.
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193 Agora, então, com Ele em vista, vemos agora todas as 
denominações e credos deixados para trás; porque Ele é a pura, 
imutável Palavra de Deus, a qual é o pão asmo, São João 1. Isso 
mesmo, Ele é o Pão asmo. Assim se você acrescenta isto, ou 
acrescenta aquilo, é um fermento acrescentado Àquilo que já 
lhe foi dado originalmente.

194 Olhe aqui. O que está matando a raça hoje? Tomam e 
hibridam coisas. E quando se hibrida, se mata. “Oh, parece 
mais bonito.” Certamente! Milho híbrido: flocos de milho, 
todos os outros alimentos que procedem do milho. Milho 
híbrido: grandes, volumosos, bonitos talos longos, e grandes 
espigas, parece duas vezes melhor que o outro. Mas é morte! 
Até mesmo a ciência constatou isso. Está vendo? Não o cruze, 
ele o matará.

195 Agora, aqui, permita-me mostrar-lhe. O outro dia eu 
estava regando algumas flores no meu quintal. E a senhora 
tinha algumas flores híbridas que estavam no vasinho aqui, 
ou pequena floreira ao lado da casa. Temos de regá-las no 
mínimo três vezes por semana, ou quatro, ou morrerão. E lá se 
encontrava a planta original no quintal. Faz seis meses que não 
chove ali, tão seco^Se chover, em dez minutos pode-se soprar 
poeira. Todavia aquela pequena plantinha que estava lá, mais 
bonita e radiante do que a híbrida com toda a água. Deixe-a 
sem essa água, e ela morrerá. Mas onde ela conseguia água? E 
outra coisa, você tem de ficar o tempo todo pulverizando-as a 
cada dia ou dois, para não pegarem pulgão. Se não, os pulgões 
a comerão, de tão tenra e macia. Mas não há um pulgão que 
infeste a original. Não, não! Ele chega até ela e vai embora. Ela 
é original! Está vendo o que a hibridação fez?

196 É a mesma coisa na igreja. Estão tentando misturar a 
denominação com a Palavra, para fazer a^tentar fazer a 
Palavra dizer o que a denominação diz. E quando faz isso, 
você tem de pulverizá-los, e mimá-los, e_e dar-lhes estrelas 
douradas para virem à escola dominical, e tudo mais. Isso 
mesmo. Quando, um genuíno cristão nascido de novo, nascido 
com a Palavra de Deus, ele é robusto. Esse é você. Os pulgões 
e coisas do mundo não o incomodam. Ele é uma águia, ele voa 
muito além disso. Veja, voa alto no céu. Está vendo? É verdade. 
Nada^

197 Note. Agora, nós temos de entender que aqui, a 
denominação, credos, e qualquer coisa que é acrescentada ao 
pão fermentado não pode se misturar com o pão asmo. E a 
Bíblia prefigura aqui no sacramento, de entrar na adoração, 
que nenhum asmo pode ser levado com você, e Deus receberá 
isto.

198 Você diz: “Eu sou metodista.” Aí mesmo você morre! “Eu 
sou pentecostal.” Você morre!
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199 Eu sou de Cristo. Isso mesmo. Você tem de estar firmado 
em alguma coisa. Isso mesmo. Você está_você está se firmando 
em alguma coisa.
200 Churchill certa vez disse, ergueu dois dedos e disse: “Nós 
temos a vitória.” E a Inglaterra tomou posição por isso, eles 
acreditaram em Churchill.
201 E creia nisto ou não, esta manhã, você está tomando 
posição por alguma coisa. Há só uma coisa pela qual você pode 
viver e tomar posição, que é Cristo, a Palavra. Verdade!
202 Note, nada na Bíblia tipifica as denominações, exceto 
Babilônia. E a Babilônia foi fundada por Ninrode, e Ninrode 
era um renegado. E ele tinha um bando de mulheres ali, que se 
supunha serem suas rainhas, que eram profetizas. Até mesmo 
acham que o velho Balaão veio daquela região, eles tinham 
raízes e assim por diante. Eles adoravam, vocês sabem (muitos 
de vocês, eruditos, lendo As Duas Babilônias de Hislop, e assim 
por diante, e a história da igreja), e como eles_eles faziam. E 
tinham mulheres que faziam isto, e mulheres^uma deusa, e 
tudo mais, e era uma religião forçada. Todos, toda cidade em 
torno da Babilônia era obrigada a vir à Babilônia adorar sob 
Ninrode na torre. Estão vendo? Isso mesmo. Eram obrigados a 
fazê-lo, a debater isto. É aí onde a confusão vem.
203 E a igreja é hoje exatamente isto: “Se você não freqüentar a 
escola dominical, se você não fizer isto, e tivermos de contratá-
lo para fazer isto e fazer isto e fazer aquilo, você está fora do 
quadro.”
204 Lá em Tucson, estão ouvindo esta manhã, eu certa vez 
quis saber^Eu sempre tenho constrangido as pessoas: “Vão 
à igreja, não importa aonde vão.” E vi as pessoas como que 
recuando, e indo nesta direção. E pensei: “O que há?”
205 Eu fui a algumas delas: “O primeiro dia em que você está ali, 
eles chegam a você: ‘Una-se à nossa igreja.’ Se não o faz, você não 
é bem-vindo.” Está vendo? Está vendo? É uma coisa forçada, é 
imposta a você, veja, e isso é Babilônia. Mas em Cristo, você entra 
por eleição; não pela força, seu coração o puxa para dentro.
206 Deus não pôs Seu Nome então na Babilônia. Atentamente 
agora. Ele não pode pôr Seu Nome em Babilônia, as igrejas. 
Oh, eles, eles põem o Nome Dele ali, mas Ele nunca. Não.
207 Vocês dizem: “Bem agora, irmão Branham!” Esperem, 
esperem, fiquem assentados quietos só por um minuto. Vocês 
me pediram para ficar mais um pouco. Não conseguem ver? 
Agora notem, eles põem o Nome Dele ali, mas Ele não pôs.
208 Agora, Ele disse: “O lugar em que vos encontrarei e 
receberei o vosso sacrifício é onde Eu escolho pôr o Meu Nome. 
Entrai nesta porta, esta porta onde Eu escolho pôr o Meu 
Nome. É ali que vindes.”
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209 Bem, eles põem: “Esta é a Igreja de Cristo.” Se há uma 
coisa que está errada nessa declaração, é terem deixado de 
fora uma palavra: “Anti.” Hã-hã, tudo que Ele ensinou, eles 
discordam Disto. Fariseus modernos.

210 Mas devemos encontrar onde Ele pôs o Seu Nome, porque 
Nisto está Sua única porta provida. Amém! Glória! Observe! 
Onde Ele pôs o Seu Nome? Em Seu Filho.

211 “Oh,” você diz, “agora espere um minuto, irmão Branham. 
Esse foi o Filho, não o Pai.”

212 O filho sempre recebe o nome do pai em todos os casos. Eu 
vim a esta terra no nome de um Branham porque o nome de 
meu pai era Branham.

213 Jesus disse: “Eu vim em Nome de Meu Pai, e não me 
aceitastes.” Quer a Escritura sobre isso? São João 5:43. 
Está vendo? “Eu_Eu vim em Nome de Meu Pai, e não Me 
aceitastes.” Então o Pai pôs Seu Próprio Nome, que é “Jesus,” 
no Filho. E Ele é o Caminho, Ele é a Porta, Ele é a Casa, Ele é 
onde Deus escolheu pôr Seu Nome. Deus não pôs Seu Nome 
em mim, Ele não O pôs na igreja, Ele não O pôs na metodista, 
batista, católica, mas Ele O pôs em Cristo, o Emanuel Ungido.

214 E o Nome está na Palavra porque Ele é a Palavra. Amém! 
O que é Ele então? A Palavra interpretada é a manifestação 
do Nome de Deus. Não é de admirar. “Não foi carne e sangue 
quem to revelou, mas Meu Pai, que está nos Céus revelou-te 
isto, Quem Eu sou. E sobre esta pedra edificarei o Meu lugar 
de adoração, e as portas do inferno não podem derrubá-
Lo.” Amém! Ó Igreja viva de Deus, permaneça em firme 
fundamento em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o 
cântico, porém se não está sobre Cristo, a Palavra, você está 
sobre areia oscilante e vacilante. “Mas sobre esta pedra,” 
Cristo, “a Minha Palavra.”

215 Ele edificou a mensagem luterana e a denominaram. Estava 
crescendo, o escabelo. Então Ele fez crescer até à parte da 
perna, a metodista, e assim por diante. Ali é onde Ele edificou 
a Sua Igreja, sobre a Sua Palavra! Agora, Ele não é todo pé ou 
todo coxa, Ele é um corpo; e agora é a parte do coroamento. 
Você notou nas pirâmides? O que, eu não prego uma religião de 
pirâmide, agora.

216 Entretanto, a primeira Bíblia que já foi escrita, foi escrita 
no céu, o zo-^[Espaço em branco na fita_Ed.] Você notou? 
Começa com a virgem, a primeira figura no Zodíaco. A última 
figura é Leo, o leão. Ele vem primeiro pela virgem, vem em 
seguida como o Leão da tribo de Judá. Pouco antes disso, 
uma era de câncer, um peixe em cruz, todas as demais eras. 
Se tivéssemos tempo para estudar isto; o que nós temos, no 
tabernáculo.
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217 E a pira-^pirâmide sendo essas fundações, subindo 
até à câmara do rei. E pouco antes de se chegar à sétima 
muralha, há uma pequena plataforma de apresentação ali, 
onde um mensageiro sai para trazê-lo ao rei. (O mensageiro, 
João Batista, que apresentou ao Rei), mas a Pedra Angular 
foi rejeitada. E não sabem, a Pedra de Scone, ou o que seja, 
não sabem onde está, porque é uma pedra rejeitada. Mas 
essa é a pedra que coroa a coisa toda, que a torna a pirâmide 
através das sete eras completas da igreja. Acrescenta graça, 
acrescenta isto, acrescenta isto, há sete acréscimos, o último é 
Cristo. Acrescenta isto à sua caridade, acrescenta graça à sua 
graça, acrescenta mais alguma coisa, e mais alguma coisa, até 
que se eleva a Cristo, que é a Pedra Angular: “E Eu sou a 
porta.”

218 Agora, um filho sempre vem em nome de seu pai. Qualquer 
filho vem em nome de seu pai. E Jesus disse: “Eu vim em Nome 
de Meu Pai.” Então qual é o Nome do Pai? Qual é o Nome do 
Filho? E Ele disse: “Um pouco, e o mundo não Me verá mais, 
mas vós Me vereis.” Sim, Ele veio na forma do Espírito Santo, 
esse mesmo Jesus. É por isso que eles estavam adorando: “Ó 
Jesus!” Está vendo? Está vendo? Pai, Filho, e Espírito Santo: É 
o Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo. “Vim em Nome de Meu Pai, 
e não Me aceitastes.”

219 Agora, lembre-se, Ele também acrescentou aqui e nos 
adverte: “Outro virá,” uma denominação, um credo. “Virão em 
seu nome, e os aceitareis. Vós não Me aceitareis, a Palavra 
vindicada e provada diante de vós.”

220 Como Ele era nessa mesma hora, assim é Ele hoje. Não 
falhem em ver isso, pessoas por toda esta nação! “Outro virá, 
uma igreja, e crereis nisso, porque podeis fazer como quiserdes. 
Eu não vindicarei isto.” Ele nunca (em tempo algum, jamais) 
vindicou nada (em nenhuma igreja) fora da Mensagem que foi 
dada: Justificação de Lutero; santificação, Wesley; restauração 
dos dons, pentecostais. Depois^E tão logo fizeram uma 
denominação disto, ali morreu. Examine as Escrituras.

221 Todavia Ele disse: “Eu escolherei o lugar para pôr o Meu 
Nome.” E o Nome era Jesus. E Jesus é a Palavra, São João 1. 
Está certo? Esse é o lugar de adoração, em Cristo, a Palavra. 
“Eu venho em Nome de Meu Pai.”

222 O profeta disse: “Ele será chamado pelo Nome de 
Emanuel.” Isso é Mateus 1:23, se quiser anotar isso. Jesus, 
Jeová, o Salvador.

223 Agora, o versículo 5 mostra que Ele é a porta. A essa altura, 
por muitas outras provas invisíveis, esta porta, e Nome, e 
lugar pode ser provado haver somente um lugar em que Deus 
encontra o homem para adorar, e é quando ele está em Cristo.
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224 Agora, agora a pergunta é: “Como entramos Nele?” Agora, 
isto pode beliscar um pouquinho; mas, você sabe, é como tomar 
remédio, se ele não o deixar enjoado, não lhe fará bem algum. 
Está vendo?
225 Agora, os luteranos queriam entrar de uma maneira, por 
se unirem à igreja luterana. Os metodistas queriam entrar por 
gritar. Os pentecostais queriam entrar por falar em línguas. 
Ainda não é isso! Está vendo? Não, são dons, e assim por 
diante. Mas Primeira aos Coríntios 12 diz: “Em um Espírito.” 
Espírito de Deus, que é o doador de Vida à Palavra (a Semente), 
para vindicar essa Semente para essa estação. Está vendo?
226 Aqui está a semente da era metodista depositada ali, foi 
necessário o Espírito Santo para fazer essa semente vir à vida e 
pura^purificar a igreja pela santificação; Lutero não pregou 
isso, porque não sabia disto. Os pentecostais queriam falar em 
línguas para a restauração dos dons. Cada um declara: “É Isto! 
É Isto!” Está vendo?
227 “Mas todos nós fomos batizados em um Espírito, formando 
um Corpo,” e esse Corpo é uma família, a família de Deus. 
E essa é a casa de Deus, e a casa de Deus é o Nome de Jesus 
Cristo. “Torre forte é o Nome do Senhor; para Ela correrá o 
justo e estará em alto retiro.”
228 Agora, como você vai entrar por um título? Como seu 
cheque será recebido por dizer: “Pago à ordem do_do 
Reverendo, Doutor, Ministro”? Está vendo? Está vendo? Você 
pode ser reverendo, doutor, ministro. Mas o Nome do Senhor é 
“Jesus Cristo.” Está vendo?
229 “Eu escolhi pôr o Meu Nome na porta da casa da Minha 
adoração, porque Minha família será reunida ali sob o 
Sangue; como aconteceu no Egito, qualquer coisa do lado de 
fora morreu. E ali não há pão fermentado! Não há mistura 
denominacional Nela em parte alguma, Minha casa! Meus 
filhos, nascidos dos Meus genes!” Amém! Glória a Deus! “Meus 
genes estão neles! Minha^Eu pus a Minha Palavra neles. Eu 
as escreverei na tábua do seu coração. Essa é a Minha família, 
a família do Corpo de Jesus Cristo; a família. E por esta porta 
entrareis, não a metodista, batista, ou pentecostal, mas na 
porta onde Eu pus o Meu Nome.” Não é metodista. O Nome de 
Deus não é metodista. O Nome de Deus não é pentecostal. O 
Nome de Deus não é batista. O Nome de Deus não é católico. 
Fique longe das portas então. Está vendo? Está vendo? Está 
vendo?
230 “Mas num lugar onde Eu escolho pôr o Meu Nome.” Agora, 
não há outro lugar dado na Bíblia onde Deus já tenha posto o 
Seu Nome, senão em Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus 
recebendo o Nome de Deus, e o Nome humano de Deus. “E 
nenhum outro nome há dado debaixo do Céu pelo qual devais 
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ser salvos.” Não me importa: metodista, batista, presbiteriano, 
catecismos, ou o que você queira fazer; somente através do 
Nome de Jesus Cristo onde todo joelho se dobrará, e toda 
língua confessará, que Ele é Senhor. Aí está como se entra.

231 E se você só foi batizado em água certo_certo, e então 
nega a Palavra, então você é ilegítimo; seu nascimento não foi 
correto. Você afirma que creu Nele então, e O nega.

232 Como eu poderia negar a minha família? Quando^Como 
eu poderia negar que Charles Branham é meu pai? Um exame 
de sangue na porta mostra isto. Hã-hã.

233 Minha ação, e a vindicação da Palavra de Deus na minha 
vida mostra se sou filho de Deus ou não. Agora, aí está o único 
lugar de Deus. Você o vê? O único lugar em que Deus receberá 
seu sacrifício (não me importa quão sincero você seja) é em 
Cristo.

234 E lembre-se^Você diz: “Bem, eu cri que entrei também.” 
Lembre-se, a Bíblia diz^Você diz: “Bem, a Bíblia disse: ‘Todo 
aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é salvo, será 
salvo.’”

235 Ela diz isso, mas lembre-se que também está escrito, 
também está escrito: “Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, 
senão pelo Espírito Santo.” Está vendo? Você pode dizer que 
“Ele é,” mas Ele não é até que o Próprio Espírito Santo, o qual 
dá Vida à Palavra, prove por vindicação que você é o filho de 
Deus. Essa é a Escritura.

236 “O lugar em que Eu escolhi pôr o Meu Nome. Não adorareis 
em nenhuma outra porta, senão na porta em que Eu pus o Meu 
Nome; então Eu vos receberei, vós estais na Minha família.”

237 Agora, a família de Deus obedece à ordem do Pai da família. 
“E Ele é o Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade; 
e do Seu domínio e reino não haverá fim, o principado está 
sobre os Seus ombros.” E Ele sendo Governante, Rei, 
Emanuel, Primeiro, Último, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai 
da Eternidade, cada um dos Seus filhos obedece cada Palavra 
conforme a ordem, porque eles são parte Dele.

238 Nós vivemos em nossa casa como vivem os Branham. Você 
vive em sua casa, os Jones, como vivem os Jones.

239 E na Casa de Deus nós vivemos pela Palavra de Deus e por 
cada Uma que sai da boca de Deus; e a qualquer outra, fraude, 
nós não a ouviremos. Está vendo? “Comereis pão asmo, cada 
era da igreja, exatamente como Eu O dou a vós.” Mas não 
tentem voltar e injetar aquilo Nisto, porque se tornou um talo. 
“Tomareis os ossos e coisas tais que restarem do sacrifício e 
os queimareis!” Acabou, a era da igreja morreu, avançou; nós 
estamos em outra agora. Amém!
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240 “O lugar em que Eu escolho pôr o Meu Nome.” Oh, que 
coisa! Primeira aos Coríntios 12.

241 Note Efésios 4:30.

^não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual 
estais selados até o^(próximo reavivamento?)^até 
o Dia da vossa redenção.

^não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual 
estais selados até o Dia da vossa redenção.

242 Agora note. Apliquemos isso à nossa lição da Escritura. 
Então é melhor irmos, acho que estou cansando as pessoas. 
Estão vendo? [Alguém diz: “Não, não está, irmão Branham.”_
Ed.] Olhem aqui, pessoas se levantando e indo para casa, vejam, 
porque elas têm_elas têm de preparar o almoço, e alguém com 
quem estão querendo se encontrar. Elas não esperavam vir 
aqui para ouvir o dia inteiro. Estão vendo? Mas, vejam, vocês 
conhecem a^

243 [O irmão Ben Bryant diz alguma coisa_Ed.] Ben, oh, eu 
devia trabalhar em você! Deus o abençoe! Obrigado, irmão 
Ben. Eu o amo, irmão Ben.

244 Se vocês soubessem o que esse rapaz sofreu por nós naquela 
guerra; ele foi despedaçado pelos tiros, e explodido, e tudo 
mais. Ele teve de tudo na vida, mas Deus o abençoou. Ele 
permaneceu fiel. Sua esposa o deixou, fugiu e casou novamente, 
e levou seus filhos. Oh, que coisa, eu simplesmente não consigo 
pensar sobre isto.

245 Mas, de qualquer maneira, Deus o abençoe, Ben.

246 Ele se encontra agora mesmo cheio de estilhaços, 
comprimindo seus nervos e tudo mais. Só^Você tem de 
conhecer a vida passada de Ben, veja. Deus abençoe esse rapaz. 
Sim.

^no qual estais selados até o Dia da vossa 
redenção.

247 Note! Agora isto pode beliscar um pouquinho, mas note. 
Não se indisponha comigo. Somente recorde.

248 Quando Israel outrora olhou naquela porta, com aquele 
sangue na porta, o nome (o sangue, a vida), e entrou debaixo 
daquele sangue, eles nunca saíram novamente até que saíram 
do Egito.

^não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual 
entrastes e não saiais mais até o dia em que fordes 
redimidos. (Está vendo?)

249 Você sabe, a Bíblia está sempre certa. Ele põe Palavras Ali, 
você tem de colocá-La onde Ela vai, para formá-La, formar o 
quadro completo da redenção. Está vendo? Está vendo?
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^não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual 
estais selados até a vossa redenção. (Até que você seja 
redimido.)

250 Você está selado ali, você está debaixo do Sangue. Você 
não sai mais. E então o que é você? Filho de Deus na família de 
Deus, selado dentro pelo Espírito Santo. O Diabo não poderia 
pegá-lo se ele tivesse de fazê-lo; porque você está morto, a 
parte do seu velho marido está morta; e você está sepultado, 
e sua vida está escondida em Deus através de Cristo, e selada 
pelo Espírito Santo. Está vendo? Como ele vai pegá-lo? Como 
você vai sair? Você está ali! Glória! Agora eu deixarei isso; 
somente o bastante para que você saiba do que estou falando.
251 Então uma nova criação, não a uma denominação mas 
à Palavra. Vocês são criação da Palavra. Porque a pedra 
fundamental foi assentada em vocês antes da fundação do 
mundo, predestinados para serem filhos e filhas de Deus.
252 E sobre isto veio pedra sobre pedra, em cada era, para 
vindicar essa Palavra que está surgindo, exatamente como 
Jesus fez em Sua era, o qual é a Pedra de Coroa de tudo isto. 
Nele se encontrou cada era. Em Jesus estava Moisés. Em 
Jesus estava Davi. Em Jesus estavam os profetas. Está certo? 
Veja José, vendido por quase trinta moedas de prata, lançado 
dentro, supostamente morto, tirado, foi e chegou à destra de 
Faraó. Veja, exatamente, Jesus foi^José estava em Jesus.
253 E quando Ele veio, Ele foi a plenitude dos reis, profetas 
(aleluia), a divindade repousou Nele corporalmente. Ele veio 
para redimir dali uma Noiva, uma Obra-Prima. Uma Obra-
Prima que diz a Satanás que^
254 Quando ele diz: “Os dias dos milagres já passaram. Não há 
tal coisa como estas coisas de que você está falando.”
255 “Para trás de mim, Satanás.” Está vendo? Veja, uma Obra-
Prima permanecendo e guardando.
256 Algum dia a Pedra de Coroa retornará, a cabeça de tudo 
isto, e receberá a Noiva para Si; o que, a mulher é tirada do 
homem, uma parte do homem. Todo^Os genes do homem 
estão na mulher, o que constitui a mulher. E é assim que a 
Palavra de Deus é na Igreja, o que torna a Igreja a Noiva. 
Não uma denominação, isso é do Diabo, cada uma delas. Não 
estou chamando disso as pessoas ali; elas são pobres pessoas 
enganadas, como Jesus disse: “Cego guiando outro cego.” E Ele 
não pôde chamá-los a sair.
257 E disseram: “Ora, Tu nascestes de fornicação! Quem te diz 
para vir aqui? Que escola, que seminário Te reconheceu? Ali 
temos Moisés. Nós somos^”
258 Ele disse: “Se tivésseis conhecido a Moisés, teríeis 
conhecido a Mim.”
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259 Porque Moisés escreveu Dele em seus quatro livros: 
“O Senhor, teu Deus, despertará um doador da Palavra, 
um Profeta como eu; e quem não escutar esse profeta será 
exterminado dentre o povo.” Isso é tudo que há. E o que é 
Ele? A Palavra. E o que é Isto? Não deixem nada do fermento 
que restou na^Simplesmente não ponham nenhum fermento 
no meio Disto. Não acrescente nenhum credo, nenhuma 
denominação, porque fica poluído aí mesmo, seu sacrifício está 
liquidado.

260 Apressemo-nos agora, rapidamente, de modo que possam ir 
comer.

261 Note! Agora, então, você é um filho de Deus, na casa de 
Deus, você é parte da economia de Deus. Romanos 8:1: “Então 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.” 
Porque eles estão mortos para o mundo, vivos Nele, e vivendo 
neste dia presente, fazendo a Palavra que Deus os usou, ou os 
preordenou, colocando seus nomes neste Livro Noiva. E quando 
as Águas vêm sobre essa semente que está no coração, elevam-
na à Noiva de Cristo. Oh, que coisa! Tão perfeito quanto pode 
ser. Em cada era tem sido dessa maneira.

262 Os luteranos, sob justificação, os pés, elevaram-se 
assim; Wesley, sob santificação. Os pentecostais sob os 
braços, as obras e os feitos e assim por diante, tiveram de 
ser calvinistas^ou tiveram de ser arminianos, tiveram de ser 
legalistas. Mas agora chegamos à cabeça, a pedra de coroa. 
“Graça! Graça!” a pedra de coroa bradou.

263 A pedra angular bradando o quê? “Graça! Graça!” Passou 
da morte e credo, a uma Palavra viva do Deus vivo. O único 
plano provido por Deus para a Sua era, Seus filhos na era 
da Palavra vivificados pelo Espírito como uma centelha que é 
acesa de alguma coisa para vivificá-la; e assentados agora nos 
lugares celestiais (em tempo presente), já vivos e sujeitos a cada 
promessa na Palavra. Então o que isso faz? Você sendo uma 
parte do gene de Deus, uma parte da Palavra, outros homens 
uma parte da Palavra de Deus, assentados juntos, manifestam 
o Corpo inteiro de Cristo, porque não há fermento entre vocês. 
(Está vendo a respeito do que Ele está falando, irmão Brown?) 
Nenhum fermento entre vocês, apenas a Palavra somente, 
assentados nos lugares celestiais, na porta onde Ele pôs o Seu 
Nome: Cristo Jesus.

264 Nenhum fermento entre vocês, isso traz a inteira plenitude 
da divindade corporalmente entre vocês. Não pôde fazer isto 
na era de Lutero, não pôde fazer isto na era de Wesley, não 
pôde fazer isto na era pentecostal; senão no dia em que o 
Filho do homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a 
Igreja junto com a inteira Divindade de Deus entre o Seu povo, 
mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-Se como Se 
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manifestou no princípio quando Se manifestou na terra numa 
forma de Profeta-Deus. Oh! Glória! Prometido por Malaquias 
4, prometido pelas demais Escrituras. Onde você adora? Na 
Casa de Deus, assentados (em tempo presente).
265 Agora, rapidamente, vamos olhar mui rapidamente agora, 
e então prosseguir a respeito^Em dez minutos nós teremos 
saído, querendo o Senhor.
266 Agora vejamos alguns que foram vivificados entrando nesta 
casa de Deus, em sua era.
267 Enoque! (Em dez minutos nós sairemos, se puderem 
suportar mais esse tanto.) Vejam, Enoque era a Palavra viva de 
Deus de sua era, ele era um profeta.
268 Um profeta é o refletor de Deus. Quantos sabiam disso? 
O_o refletor não reflete a si próprio, o_o refletor não é o 
reflexo. Tem de haver algo que atinja o refletor_refletor para 
fazê-lo refletir. Assim um profeta é um vaso escolhido de Deus 
que não pode refletir nada de modo algum a não ser que ele 
esteja em linha direta com esse reflexo, Deus, para refletir a 
imagem de Cristo, a Palavra. Veja, nada mais pode fazê-lo. 
Você é um refletor, é por isso que o profeta teve de comer o 
livro. É por isso que ele teve de comer o rolo. Ele tinha de 
refletir aquela Palavra para aquela era. Você entendeu?
269 Note, Enoque, o perfeito refletor de Deus em tipo. Quando 
Deus terminou_terminou o trabalho com ele, Ele simplesmente 
o trasladou, o tomou. A mecânica que ele tinha refletido 
tornou-se dinâmica com o Espírito, e o tomou.
270 A mesma coisa nos dias de Elias. Elias, até mesmo quanto 
aos seus ossos, onde aquele reflexo^Refletor de Deus em seu 
corpo sendo manifestada a Palavra de Deus. Colocaram um 
homem morto sobre ele, ele despertou para a vida novamente. 
Nós somos Sua carne e sangue, contanto que sejamos a Noiva 
de Cristo. Você crê nisso? Muito bem. Ele morreu por nós, e 
nós morremos para nós mesmos e estamos sepultados em Seu 
Nome, que “não mais seríamos do mundo, mas estaríamos 
Nele,” do qual tanto a família nos Céus toma o Nome de Jesus 
Cristo. Isso é Efésios 1:21. Porque tanto os Céus^a família 
nos Céus. Do que a família nos Céus é chamada? Jesus. Do que 
a família na terra é chamada? Bem, essa é a casa de Deus onde 
o Sangue está. Está certo? Essa é a porta, esse é o portão, esse 
é o lugar em que Ele pôs o Seu Nome, e a Palavra Se fez carne 
e habitou entre nós. É a Palavra refletindo-Se e despertando a 
era em que você está vivendo. Isso é o que Ele foi, isso é o que 
Moisés foi, isso é o que Jacó foi, isso é o que os demais foram, 
despertando essa Palavra de Deus, o refletor em que Deus 
estava Se refletindo. E chegou a essa perfeita imagem de Deus, 
Jesus Cristo, a Obra-Prima de Deus; foi golpeada para que Ele 
recebesse os demais como Noiva, que têm sido refletores.
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271 Moisés estava Nele. Josué estava Nele. E se você está Nele, 
você estava Nele antes da fundação do mundo, a família de 
Deus; você sofreu com Ele, você morreu com Ele, você foi à cruz 
com Ele, você ressuscitou com Ele; e agora você ainda está com 
Ele, assentado nos lugares celestiais, refletindo a Mensagem 
da era para o mundo, a Luz do mundo. “Vós sois a Luz do 
mundo,” mas se está escondida por um cesto na medida de 
alqueire denominacional, como vão vê-La? Por suas tradições, 
você invalida a Luz! Ao tentar^Vocês, denominacionais, 
tentando manter a Luz longe de sua igreja; vocês se recusam a 
entrar, tampouco os deixam. Amém.
272 Vamos simplesmente parar. Ora, eu tenho demasiado aqui. 
Nós_nós poderíamos continuar^Oh, que coisa! Temos cinco 
minutos.
273 Está vendo Quem é a Porta? Onde Deus pôs o Seu Nome? 
Em Jesus. Como você entra em Seu Nome? Como entra ali? 
Sendo batizado ali! Como? Por água? Pelo Espírito! “Um 
Senhor, uma fé, um batismo.” Esse é batismo do Espírito 
Santo.
274 O batismo em água somente o põe em companheirismo 
com o povo, que você reconheceu que aceitou a Cristo. Essa 
é a Verdade. Mas é o batismo do Espírito. Eu posso invocar 
o Nome de Jesus sobre você e batizá-lo. Isso não faz que seja 
assim.
275 Todavia, uma vez que o Espírito Santo realmente^a 
Palavra genuína entre em você (a Palavra, Jesus), então, irmão, 
a Mensagem não é segredo para você então; você A conhece, 
irmão, Ela está toda iluminada perante você. Aleluia! Louvado 
seja Deus! Amém!

Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou-me a salva-^

 Querido Deus, eu rogo que Tu cures estas pessoas, Senhor, 
e tornes cada uma delas sã. Em Nome de Jesus Cristo. Amém.
276 Oh! Amor! Oh!

Desde que, pela fé eu vi essa torrente
Que Tuas fluentes feridas supriram, (daquela 

Obra-Prima)
Amor redentor tem sido o meu tema,

277 Como você pode^Deus é Amor. “Quem ama é de Deus,” 
amor divino e santo, não amor sujo; amor limpo, puro, santo, 
amor de Deus, a Palavra. “Escondi as Tuas leis no meu 
coração, para eu não pecar contra Ti,” oh, que coisa, aquele 
Davi clamando. Ele não é maravilhoso? Você não O ama?
278 Agora, há um Caminho, um Caminho santo, puro, um 
único lugar de encontro em que Deus irá encontrá-lo. Não 
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porque você diga: “Deus, agora, eu sou um bom metodista. 
Eu sou um bom batista. Eu sou um bom pentecostal.” Não! 
Porque você está em Jesus, a Palavra, a parte da Palavra que 
está sendo manifestada para hoje, a Mensagem deste dia; não 
a de Lutero, de Wesley, pentecostal; mas seu Jesus, o reflexo, 
que veio para dentro disto. Você não pode voltar àquilo, isso 
é acrescentar fermento ao seu santo Pão, que: “O homem 
viverá de toda a Palavra que sai da boca de Deus, a Seu 
tempo.”
279 Ó vem, Senhor Jesus, a grande Pedra Angular. De ver que 
jaz lá, o pó daqueles luteranos que morreram lá no passado sob 
martírio; de ver aqueles metodistas.
280 Aqueles pentecostais e assim por diante, subindo agora, 
aquele esforço verdadeiro que foi feito.
281 Vocês, Assembléias de Deus, foram e se organizaram, 
quando vocês voltaram para a mesma coisa da qual Deus os 
tirou, exatamente como um porco ao seu lamaçal.
282 Vocês unitários unidos, a antiga J.C. de^Assembléias 
pentecostais de Jesus Cristo. Uma para os negros, e se 
separaram por causa da segregação. Vocês que fizeram isso, e 
então se uniram e a chamam “Unida.” E então se organizaram, 
e contenderam com as Assembléias: “Como um cão volta ao 
seu vômito.” Se o vômito deixou o cão enjoado, para começar, 
não o deixará enjoado novamente? Mudem sua dieta da sua 
denominação para a Palavra, e vivam com Cristo. Que 
vergonha!

Tenho um Pai no além,
Tenho um Pai no além,
Tenho um Pai no além,
Na outra margem.

Algum dia brilhante irei vê-Lo,
Algum dia brilhante^ir vê-Lo,
Algum dia brilhante irei vê-Lo,
Na outra margem.

Oh, não será essa uma feliz reunião,
Não será essa^(A Palavra vai à Palavra!) 

reunião,
(Quando a Noiva subir, Palavra por 

Palavra.)^feliz reunião,
Na outra margem?

Oh, esse dia brilhante pode ser amanhã,
Esse dia brilhante pode ser amanhã,
Esse dia brilhante pode ser amanhã,
Na outra margem.

283 Você diz: “É isso mesmo que o irmão quer dizer, irmão 
Branham?”
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284 Sim, senhor! Quando o luterano daquela era, os de Wesley 
de sua era, os pentecostais de sua era (os verdadeiros, não 
os denominacionais); os pentecostais, os que acrescentaram 
fermento (a denominação deles), morreram. Mas esta Palavra 
verdadeira seguindo avante, veja. Exatamente como Jesus 
disse: “Naquele dia, vós conhecereis que Eu estou no Pai, e 
o Pai está em Mim, e Eu em vós e vós em Mim.” É tudo a 
Palavra!

Oh, não será essa uma feliz reu-^(quando 
Seus filhos se reunirem à Sua porta)

^feliz reunião,
Não será essa uma feliz reunião,
Na outra margem?

285 Agora, igreja, nós estamos ensinando agora. Todavia, 
lembre-se, quando sair daqui, comece a se mover para fora da 
casca agora; você está entrando no grão, mas fique na Presença 
do Filho. Não acrescente, o que eu disse; não tire, o que eu disse. 
Porque, eu falo a Verdade tanto quanto A saiba, como o Pai me 
deu. Está vendo? Não acrescente a Ela, só diga o que eu disse.
286 O negócio é, só digam às pessoas para virem buscar ao 
Senhor Jesus. E então vocês próprios fiquem exatamente em 
Sua Presença, apenas expresse-Lhe amor: “Ó Senhor Jesus, 
Filho de Deus, eu Te amo. Amolece o meu coração, Senhor. 
Tira toda a imundície e o amor do mundo, e deixa-me viver 
santo neste mundo presente perante Ti.”
287 Inclinemos a cabeça para oração. Agora, vejamos, temos 
alguém escolhido para despedir em oração? Ou, eu despedirei, 
então. Sejam mui reverentes.
288 Querido Deus, nós Te agradecemos por recebermos 
nossa dieta espiritual. Nós Te agradecemos, Senhor, de que 
a vitamina da Palavra faça crescer filhos de Deus. Ela não 
tem influência sobre nenhum outro tipo de caráter, somente 
sobre filhos e filhas de Deus. De modo que Te agradecemos por 
Ela. E rogamos, Deus, que nos beneficiemos com isso, que não 
somente Te agradeçamos. Nós Te agradecemos por Ela, mas 
que usemos a força para tentar (por Amor) persuadir pessoas 
a crerem em nosso Deus; os inconstantes, os pecadores, as 
mulheres, os homens, os moços, as moças, nesta era.
289 Vendo, Senhor, que as condições mentais, a era nervosa 
em que as pessoas estão vivendo, as está deixando loucas; 
para cumprir exatamente o que a Escritura disse e prometeu, 
as grandes coisas hediondas que viriam sobre a terra; como 
gafanhotos, para assombrar as mulheres que cortam o cabelo, 
eles terão cabelos compridos como uma mulher. E diversas 
visões hediondas que elas serão capazes de ver, Senhor, nessas 
condições mentais iludidas em que estão, e então gritando para 
as rochas e montanhas. Mulheres que serviriam de mãe a cães 
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e gatos, e não criariam filhos para Te honrar. Aquelas a quem 
Tu deste filhos e elas os conceberam, soltam-nos nas ruas para 
fazerem como queiram. Não é de admirar que Tu disseste, 
Senhor, quando estavas indo para a cruz: “Então, começarão a 
gritar para as rochas e para os montes caírem sobre eles.”

290 Nós vemos uma coisa aqui outra ali chegando bem até 
este tempo. Vemos a Escritura sendo vindicada, provada. 
E exatamente como vemos Isso, Senhor, a Ti com nossos 
próprios olhos (sendo manifestado), algum dia haverá um 
Arrebatamento e veremos a manifestação dessa Palavra: 
“Porque o Filho do homem virá nas nuvens de glória, com 
Seus santos Anjos Consigo, e seremos arrebatados para nos 
encontrarmos com Ele nos ares.” Será então^Nós ouvimos 
falar disto agora, então veremos isto com nosso próprio olho.

291 Que sejamos encontrados Nele, Senhor, o único lugar 
provido. E Ele é o sacrifício. Nós O trazemos, o que ouvimos a 
respeito, Jesus Cristo, à casa de Deus pelo batismo do Espírito 
Santo, através do Nome de Jesus Cristo. E ali nosso sacrifício 
é aceito e nós somos trazidos para a família; porque, ainda nos 
extraviando no mundo, nós fomos ordenados filhos e filhas de 
Deus antes da fundação do mundo. Obrigado por isso, Pai. Oh, 
como alguém poderia alguma vez dar as costas a algo assim, 
quando encontraram a Verdade, que Deus os selecionou para 
sair do mundo? Houve milhões que se perderam, no dia em que 
eu fui salvo.

292 Ó Cordeiro moribundo, como posso jamais Te agradecer? 
Como pode o meu coração jamais ser reverente o bastante 
perante Ti? Ajuda-me, querido Deus, a viver fiel. Ajuda o meu 
povo a viver fiel. Eu rogo por eles, Senhor, cada um, para que 
Tu o faças. Deus, de algum modo, eu não^Eu não saberia 
como^Eu não sei como, simplesmente como pedir, Senhor; e 
talvez eu nem esteja pedindo isso da maneira correta. Todavia, 
perdoa minha ignorância, Senhor, e somente olha para o meu 
coração. Eu rogo que nenhum deles se perca, nem um deles, 
Pai. Eu os declaro como Teus, cada um, para Ti. Em Nome de 
Jesus Cristo. Amém.

Eu O amo, eu^

 E se vocês O amam, vocês amam uns aos outros. Apertem a 
mão uns dos outros. `
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Esta Mensagem foi originalmente pregada em inglês pelo irmão William 

Marrion Branham, no dia 28 de novembro de 1965, domingo de manhã, no 

Tabernáculo Vida em Shreveport, Louisiana, E.U.A., cuja transcrição foi feita 

de gravação em fita magnética e impressa na íntegra em inglês. Esta tradução 

ao português foi impressa e distribuída por Gravações “A Voz de Deus.”
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