(Há profetas Maiores e profetas menores)

...(Um profeta é um pregador, pregador verdadeiro da Palavra que
parmanece com a Palavra.)...
A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL - 2ª PARTE

Citações escolhidas dos Sermões do

Rev. WILLIAM MARRIOM BRANHAM

JOSEPH BRANHAM! UM LÍDER E MINISTRO
(Há profetas Maiores e profetas menores)
ADOÇÃO IV - MINISTÉRIO PREDESTINADO - Jeffersonville, Indiana, USA, 22/05/1960e, Parágrafo
220-222:

Eu desejo criar meu pequeno filho que está ali atrás, Joseph. Eu quero vê-lo no
púlpito, quando eu possa tomar esta Bíblia... quando eu chegar a um lugar em que
eu veja Joseph em um púlpito pregando como um-como um jovem cheio com o
Espírito Santo, ungido com o Espírito de Deus sobre ele. E eu creio que ele vai a ser
um profeta. No dia em que eu... em que eu... em que eu o vi seis anos antes de
que nascesse, vocês recordam que eu lhes disse que ele ia vir. Recordam que o
chamei, ali ao lado do altar, não sabendo o que eu estava dizendo, dedicando
bebês, eu disse: “Joseph, tú é um profeta.” E outro dia parado ali fora no pátio,
ele venho para mim, e disse: “Papai, tem Jesus uma mão como a tua?” Eu disse:
“Pois, sim filho. Por que?” Ele disse: “Eu estava sentado em minha bicicleta,
esperando que Sara”, (essa é sua irmã), “chegando da escola.” Estava sentado ali
fora. . Eu não o deixo andar pelas ruas, ele estava sentado atrás assim. E disse:

“Eu olhei para cima, e”, disse, “quando o fiz, havia uma mão como a tua, com uma
manga branca suspendida sobre mim.” E disse: “Ela foi subindo para cima.” Disse:
“Era essa a mão de Jesus subindo?” Eu olhei para sua mãe, e sua mãe olhou para
mim. Fomos aonde a Senhora Woods. Onde quer que ela esteja, sentada aqui. O
interrogamos, de todos os modos, e de todas as maneiras que pudemos. Foi uma
visão. Ele viu aquilo. Quando eu possa ver o tempo em que o pequeno Joseph de
pé... Eu espero que eu viva para vê-lo casado, se Jesus tardar.

OBRA É FÉ EXPRESSADA - Shreveport, Louisiana, USA, 26/11/1965, Parágrafo 239, 242, 257, 277 – 280:

Perdoem a expressão ou o testemunho neste momento, justamente antes de
encerrar. Recordo aquilo aqui em cima em “Twin City”, creio que o irmão Brown e
eles estavam comigo; e eu estava tomando a vida de José, na Bíblia. E li aquela
Bíblia, ali havia um homem que não tinha nada contra si! Abraão, Isaque, Jacó, e
todos eles, tinham algo contra si, porém José não. Que homem, um homem
perfeito tipo de Cristo! Eu disse: “Por que eles fizeram isso?” E ainda assim, aquele
homem nunca se moveu, ele ficou justamente ali. Vêem? Disse: “Obrigado Senhor.
Oh Deus, graças a Ti por semelhante homem”. E justamente então o Espírito Santo
me revelou, disse: “Tu terás um filho e o chamarás Joseph”. Me levantei dali e dei
graças ao Senhor. Agora recordem, quatro anos mais tarde minha esposa,
sabíamos que íamos ter um filho. Todos diziam: “Vem Joseph?” Eu dizia: “Eu creio
que sim, não sei, porém terei a Joseph”. Quando nasceu, foi Sara. Passaram quatro
anos, finalmente ela ia ser mãe outra vez. Fui ao moinho orar. E comecei ali, vendo
aquela Luz pendida entre duas árvores, disse: “Volte a teu trabalho e a teu livro”.
Regressei a este... A Bíblia estava... e colocada em meu carro. E quando o fiz, o
vento a havia voltado às páginas até onde Natã estava em cena, e Davi; disse: “Vá

e diga a Meu servo Davi; Eu o tirei daquele rebanho, de alimentar aquelas ovelhas
de seu pai, e lhe dei um grande nome, como um grande homem (não todo o – o
maior nome, mas justamente como grande homem; não o fez um Billy Graham,
mas um... lhe deu um nome, vocês sabem). “Bom, Eu tenho feito isso, porém”
disse: “Eu não posso lhe permitir que construa o templo, porém seu filho...” E tão
logo que disse “Seu filho”, oh! Ali estava. Eu disse: “Joseph?” Isso é correto. Ali
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mesmo, na casa que fui. E ali estava o amiguinho, tão grande que ela, ela teve um
menino grande, ela dificilmente podia caminhar, indo pelo campo. Eu corri, a
abracei e disse: “Querida! Vem Joseph. Joseph está a caminho”.

DEMONOLOGIA - ESPÍRITOS SEDUTORES – Jeffersonville, Indiana, USA, 24/07/1955, Parágrafo 23:

[O irmão Branham começa a dedicar os bebês. Espaço vazio na fita - Ed] Em um
pequeno quartinho lá na região norte, Tu prometeste esta criança para mim. Pai,
que Tuas bênçãos, possam descansar sobre ele. Joseph meu garoto, eu o entrego a
Deus. E que sua vida possa ser uma benção. Que tu possas ser um profeta,
Joseph. Que a graça de Deus descanse contigo. E que o Deus de seu pai, o Senhor
Jesus Cristo, sempre possa te abençoar e fazer tua vida uma benção aos outros. No
Nome de Jesus Cristo eu o abençôo. Amém. [Espaço vazio na fita.]

É SUA VIDA DIGNA DO EVANGELHO? – Jeffersonville, Indiana, USA, 30/06/1963, Parágrafo 297-300:

Eu pensei talvez Billy pregasse o Evangelho. Deus nunca o chamou, mas eu creio
que será Joseph, mesmo o... Pequenino como ele esta, eu creio que Deus o
chamou. Esta é a razão pela qual as crianças não se juntam com ele. ELE É UM
LÍDER. Eu, eu sei que Deus o chamou. Eu mesmo quero treiná-lo no caminho da
Palavra. No caminho da Palavra do Senhor, pois ele não abandonara aquela
Palavra. Eu mesmo quero fazer isto, se Deus permitir. E quando eu ficar velho, e
me assentar lá a traz e ver... Vê-lo de pé no púlpito dizendo: Este é o mesmo
Evangelho no qual meu pai se firmou. Ele esta velho, assentado lá esta noite, mas
eu desejo tomar o seu lugar e calçar os seus sapatos. Lá de pé. Então eu olharei e
direi Senhor, deixe o teu servo partir em paz. Isto é o que eu tanto quero ver, até
esta hora chegar. Então o que seria se eu levantasse em outra geração. Eu não
posso. Eu tive que vir para esta geração. Eu tenho que estar convosco. Vocês são
aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do
Evangelho que preguei. Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhes torcer
com algo que eu pensasse que estava certo? Eu estaria lhes encorajando a fazer
isto, mas eu sei que quando isto está errado eu quero que vocês saiam disto e vão
para o correto. Verdadeiramente do meu coração, Deus seja minha testemunha, eu
amo cada um de vocês, com o verdadeiro amor Divino cristão. Deus vos abençoe.
Orem por mim. Eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei Quem está
segurando o meu futuro, então estou descansando nisto.

UMA EXPOSIÇÃO DAS SETE ERAS DA IGREJA - Pagina 296, A Era da Igreja de LAODICÉIA, Parágrafo
43-44:

Antes de concluir esta parte que tem que ver com o mensageiro à Era de Laodicéia,
devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Em primeiro lugar, esta
era terá UM só profeta-mensageiro. Apocalipse 10:7 diz: “quando ele (singular)
começar a tocar.” Nunca tem havido uma era em que Deus haja mandado a Seu
povo DOIS profetas maiores ao mesmo tempo. Ele mandou a Enoque (só);
mandou a Noé (só); mandou a Moisés (só ele tinha a Palavra, ainda que outros
também profetizaram); João Batista veio só. Agora, neste último dia deve vir UM
profeta (não uma profetisa - ainda que nesta era entre todos aqueles que
pretendem expor a Palavra, o número de mulheres é maior que o número de
homens), e a Palavra infalível diz que ele (o profeta) revelará os mistérios ao povo
da última era e converterá o coração dos filhos aos pais. Há aqueles que dizem que
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o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva. Eu desafio esta
declaração. Esta é uma suposição atrevida e inválida em vista de Apocalipse 10:7.
Eu não estou negando que haverá pessoas na última era que profetizarão e que
seus ministérios podem ser e ainda serão corretos. Eu não nego que haverá
profetas como nos dias de Paulo quando houve um chamado Ágabo, um profeta
que profetizou uma fome. Estou de acordo que estas coisas são assim. Porém, eu
nego, segundo a evidência infalível da Palavra, que haja mais que um
profeta mensageiro maior, que revelará os mistérios contidos na Palavra e que
ao mesmo tempo tem o ministério para converter o coração dos filhos aos pais. O
“ASSIM DIZ O SENHOR” permanece por meio de Sua Palavra que não falha, e
permanecerá e será vindicada. Há UM profeta mensageiro para esta era.

TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS SEM SER DA VONTADE DE DEUS - Shreveport,
Louisiana, USA, Parágrafo 212:.

Agora, Ele prometeu isso, de modo que isso posiciona a Bíblia exatamente neste
dia, e o de Sodoma e Gomorra. E Elias não foi...Esse não foi Elias; esse foi o
Espírito de Deus em Elias; Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias, e capas
de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus
Cristo. É para Ele vir conforme Mateus dezessete...Lucas 17:30, diz que é para o
Filho do homem Se manifestar entre Seu povo. Não um homem, Deus! Mas virá
através de um profeta. Agora, Ele nunca teve dois profetas maiores ao
mesmo tempo, nunca, no mundo. Está vendo? Não importa quanto haja...duas
- duas cabeças não podem...Tem de ser uma cabeça. Deus tem de tomar um
homem sob Seu controle. Está vendo? Há um Deus; havia Pai, Filho, e Espírito
Santo, porém um Deus sobre tudo isto, note, e somente usou esses ofícios. Deste
modo fez Ele com Elias, o Espírito de Elias; ele usou esse Espírito, mas o mesmo
Deus controlando-O o tempo todo para cumprir Sua palavra.
O PODER DE DEUS PARA TRANSFORMAR - Phoenix, Arizona, USA, 11/09/1965, Parágrafo 41:

Mas se simplesmente observarmos por um momento, antes de entrarmos no nosso
tema, que, Moisés teve a visão. E Deus falou com ele. Deus falou com Moisés face
a face, lábio a ouvido. Agora, Ele nunca falou com nenhum outro homem desta
forma, como Ele fez com Moisés. Agora, Moisés era um grande, um dos
maiores de todos os profetas. Ele era um tipo de Cristo. E agora Deus pode
falar, Ele tem uma voz. Foi ouvido. Deus pode falar.

UM HOMEM CORRENDO DA PRESENÇA DO SENHOR - Jeffersonville, Indiana, USA, 17/02/1965,
Parágrafo 46:

E Jonas aqui foi chamado, como este, um dos profetas menores da Bíblia, para
ir até esta cidade. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Cada um de nós,
sempre estamos correndo de algo. Corremos dos problemas. Corremos das
responsabilidades. Nós, todos temos a tendência de fazer isso. Nós, temos, temos
mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Veja, nós só... nós - nós
- nós nos encontramos fugindo.

A FESTA DAS TROMBETAS - Jeffersonville, Indiana, USA, 19/07/1964, Parágrafo 99:

Entre na câmara do profeta e observe aqueles sete degraus onde o, onde o
sentinela tinha o desafio para trazer aquele que chegava à presença do rei no topo
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das escadas? Era o sétimo degrau. Ali mostra que temos que entrar outra vez com
aquele mesmo Espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias; ele era
maior do que todos os profetas; ele introduziu isto.

O SEGUNDO SELO - Jeffersonville, Indiana, USA, 19/03/1963, Parágrafo 55:

E nunca dois profetas maiores sobre a terra ao mesmo tempo. Vejam, cada
homem é diferente, ele tem uma composição diferente. Se Deus puder obter uma
pessoa, isso é tudo que Ele tem que ter, em Sua mão, Ele pode fazer o que Ele
quiser fazer. Ele apenas tem que ter uma. Nos dias de Noé, dias de Elias, dias de
Moisés.

A INFLUÊNCIA DE UM HOMEM SOBRE OUTRO - Jeffersonville, Indiana, USA, 13/10/1962, Parágrafo
31:

É verdadeiramente um - um empreendimento quando nós pensamos no - o ,que vai
significar enquanto nós estudamos esta visão de Isaías. E...Eu sempre gostei de
Isaías. Ele foi um dos profetas maiores. Isaías escreveu a Bíblia completa. Há
sessenta e seis Livros na Bíblia, e Isaías escreveu sessenta e seis capítulos. Ele
começa com o princípio da criação; no meio do Livro ele apresenta o Novo
Testamento e João Batista; e no capítulo 56 e 60 ele termina no grande Milênio:
Gênesis através do Novo Testamento até o Apocalipse. Grande homem foi este
Isaías. Finalmente morreu como um mártir sob pena de morte.

EM SUA PRESENÇA - Jeffersonville, Indiana, USA, Parágrafo 29:

Nós vemos Isaías, em Isaías 6:5, como nós acabamos de ler, este grande poderoso
profeta. Ele é um dos maiores profetas que há na Bíblia. Há sessenta e seis
Livros na Bíblia. Há sessenta e seis Livros na Bíblia; há sessenta e seis capítulos em
Isaías começa em Gênesis, na metade de Isaías ele introduz o Novo Testamento no
fim de Isaías ele introduz o Milênio; exatamente Gênesis, o Novo Testamento, e
Apocalipse. Perfeito! Isaías foi um dos maiores profetas. Mas um dia, ( havia
estado descansando sobre o braço de Uzias, o grande rei) Uzias tinha sido tirado
dele, e ele estava abatido. Ele era um excelente companheiro, ele era um bom e
justo homem, se bem que esse rei justo (um bom rei) o reconhecesse como um
homem santo, e o mantivesse em seu templo.

A MANEIRA DE UM VERDADEIRO PROFETA - Jeffersonville, Indiana, USA, 13/05/1962, Parágrafo 63:

Agora, Amós era profeta de Deus, um verdadeiro profeta. Qualquer homem
que já leu sobre Amós conhece a coragem daquele homem destemido de Deus. Ele
é considerado um dos profetas menores, pois ele não permaneceu muito
tempo; mas ele certamente colocou o machado à raiz da árvore. Ele foi um dos
mais destemidos dos profetas, e ele veio com a unção. Ele veio com o ASSIM DIZ O
SENHOR. Ele sabia sobre o que Ele estava falando, porque a unção de Deus estava
sobre ele para trazer a interpretação correta da Palavra de Deus para eles.

AS INFALÍVEIS REALIDADES DO DEUS VIVO - Jeffersonville, Indiana, USA, 29/06/1960, Parágrafo 82:

Não disse a Bíblia que estas coisas aconteceriam quando Ele viesse? Não profetizou
isto o profeta Isaias? Não falaram sobre isto Jeremias, Ezequiel e todos os
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profetas menores? Tudo, aquele mapa rodoviário apontando para aquele único
destino! E quando Ele veio, eles tinham credos em suas igrejas e coisas até que
falharam em ver a realidade de que Ele veio; para trazer Deus no homem, para
tornar Deus no homem, para uni-los de volta outra vez.

O MENSAGEIRO DO ENTARDECER – Mesa, Arizona, USA, 16/01/1963, Parágrafo 85:

Agora, Deus sempre usa um, um profeta, um homem. Se você usa a um grupo de
homens, você consegue idéias diferentes. Vê? Cada homem, dois homens... Nunca
Ele tem tido dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Ele escolhe
um, para que o outro possa ter seu lugar em outro dia, outra mensagem. Ele nunca
tem dois, Ele tem um cada vez.

MINHA COMISSÃO - Los Angeles, Califórnia, USA, 05/05/1951:

Eu sou a vós de Deus para vocês! Na manhã quando eu o dediquei ao Senhor,
haviam vários bebes pequenos de pé - e haviam mães juntamente com eles ao
longo do altar. Quando eu tomei Joseph em meus braços, não pensando no que eu
estava falando, eu disse: ''Joseph meu filho, tu és um profeta!' De qualquer modo
esta é a minha oração, e eu creio que será um dia. Deus tomara tudo que Ele tem
dado a mim, e dobrara isto vezes dobro. E colocar naquele menino então quando
eu partir que ele tomara o meu lugar.

A RAINHA DO SUL - Greenville, Carolina do Sul, USA, 20/06/1958:

Que Deus possa ajudar, e colocar o pequeno Joseph, meu pequeno menino aqui,
no meu lugar para continuar o ministério adiante se Jesus tardar.

CONFERENCIA COM DEUS - Chatauqua, Ohio, USA, 08/06/1960:

Mas o meu primeiro propósito é viver para Cristo, para o meu ministério. O
segundo, eu gostaria de viver o tempo suficiente que eu pudesse ver o meu Joséph
sentado ali tornar se um ministro, tomar o Espírito que eu deixarei para ele. Que o
meu Espírito possa vir sobre ele. Quando eu o dediquei a Deus, de pé nos braços
de sua mãe... eu não sei, haviam dez ou quinze bebes. Quando eu peguei ele, o
Espírito me pegou e disse; ''Joseph meu filho, você é um profeta”. Deus, deixa o
meu Espírito vir em uma porção dobrada sobre o meu filho.

O CEGO BARTIMEU - Beaumont, Texas, USA, 24/01/1961:

Eu estarei partindo um destes dias, amigos. Eu vou deixar o mundo. Eu oro que Deus
tome o Espírito que Ele deixou eu ter, e coloque uma porção dobrada sobre o meu filho.
BÁLSAMO EM GILEADE, Phoenix, Arizona, USA, 09/03/1960:

Demos [Shakarian], me perguntou: “Irmão Branham, vêem seus filhos visões?” Eu
disse: “Joséph já há visto visões”.

O CEGO BARTIMEU - Chicago, Illinois, USA, 07/04/1956:

E eu creio que quando Deus me chame da terra, meu pequeno menino Joseph
talvez tomará meu lugar. E eu confio que ele profetizou ou qualquer que seja – o
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dom de Deus que há sido tão solenemente dado descansará sobre Billy ou Joseph
quando eu parta, que Deus continuará o ministério depois que eu haja passado
mais alem da cena.

DESDE ENTÃO, Tulsa, Oklahoma, USA, 31/03/1960:

Faz alguns minutos tive o privilegio de falar com minha esposa e com meu pequeno
Joseph, o rapazinho a quem eu creio que Deus permitirá tomar meu lugar quando
eu haja terminado nesta vida.

DESDE ENTÃO - Bloomington, Illinois, USA, 15/04/1961b:

Quando eu veja a grande Igreja resgatada de Deus ajuntar-se com uma grande
unidade, então fecharei o Livro e o passarei a meu filho Joseph e a Billy, e lhes
direi: “Continuem, filhos... filhos, meus filhos e movam-se adiante e mantenham-se
assim”. Quando isso suceder, o Milênio estará a caminho.

SEDENTO PELA VIDA - Tacoma, Washington, USA, 28/07/1957:

E na dedicação do pequeno menino no altar, de certa maneira, eu fui inspirado
para dizer ''Joséph tu és o profeta de Deus”.

DESDE ENTÃO - Klamath Falls, Oregon, USA, 16/07/1960:

Deus, quando os meus dias estiverem terminados, eu gostaria de ver Joséph ser um homem
que eu poderia colocar esta Bíblia na mão dele. Porque no dia da dedicação dele, Tu falaste,
disse; ''Joséph, tu és um profeta''.
NÃO TEMAIS, SOU EU - Lakeport, California, USA, 20/07/1960:

Como eu olho para o meu próprio pequeno menino Joséph, e penso a mesma
coisa... Algum dia eu tenho que entregar a Bíblia para ele, e tudo que- que eu
tenho.

E NÃO SABEIS – Jeffersonville, Indiana, USA, 15/08/1965, Parágrafo 3:

Havia saído a atirar com meu rifle... De alguma maneira quero lhes contar do
menino Capps. Eu disse... E Joe [Joseph Branham – Editor.], terei que dar-lhe o
rifle, porque ele atira melhor do que eu. Nós atiramos, e eu estava direcionando a
uma tachinha à 50 jardas, eu disse para Joe... Joe disse, “Papai, eu creio que posso

fazer isso”.

O PACTO CONFIRMADO DE ABRAÃO - Long Beach, California, USA, 10/02/1961:

Oh, que coisa, o pequeno rapaz vê visões e tudo.

DESDE ENTÃO – Dawson Creek, British Columbia, Canada, 20/05/1961:

Porem seis anos antes de ele vir, o Senhor me falou que eu teria este filho. E
deveria chamar seu nome Joseph. E o pequeno menino já esta vendo visões e
falando coisas que naturalmente acontecem perfeitamente. Somente... Algum dia,
eu terei que... Eu espero andar com ele ali embaixo para o Jordão, e tomar a minha
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carruagem e subir. Eu espero que ele grite: “Meu pai, meu pai, carros de Israel, e

seus cavaleiros.''

PERGUNTAS E RESPOSTAS Nº 15 – Jeffersonville, Indiana, USA, 27/05/1962, Parágrafo 69-71:

Eu estava lendo certo dia a historia de José, e fiquei tão emocionado com a historia
de José. Eu entrei em um quartinho e ajoelhei, lá em cima em Minneapolis, e eu
disse, “Senhor Deus, como eu Te agradeço por um homem como José!” E eu
pensei, “Se eu... Gostaria de ter colocado o nome de ‘José’ em Billy Paul, segundo
aquele grande e nobre caráter”. Não existe nenhuma marca contra ele em parte
alguma na Bíblia, o tipo perfeito de Cristo em todas as maneiras. Pensei, “Como eu
gostaria...” Eu disse, “Oh, se eu tivesse um menino, eu lhe daria o nome de ‘José’.”
E logo então aquela Luz entrou movendo no recinto e disse, “Você terá um filho e
seu nome será ‘Joseph’.” Estive com a minha esposa, naturalmente, e ela teve a
Sara. Então estive com ela e ela teve o Joseph. Vêem o que quero dizer? Vêem, isto
não teve nada a ver com o primeiro. A promessa de Deus era “Joseph”, a Sara
chegou no meio daquilo. Não estou colocando a Sara naquele tipo de situação, mas
apenas para lhes mostrar o que eu - o que quero dizer. Vêem, aquilo... A Sara foi
enviada por Deus, também. Então sabemos disto.

ADOÇÃO - MISTÉRIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE – Jeffersonville, Indiana, USA, 22/05/1960
(à noite), Parágrafo 34:

Agora teremos, temos um ministério vindo que é exatamente como a vida de Cristo. O que
aquele ministério identifica? A vinda do Senhor.
QUERÍAMOS VER A JESUS - Spokane, Washington, USA, 12/07/1962:

Olhe para Jose, nascido entre seus irmãos, odiado por seus irmãos, amado por seu
pai, foi dado um casaco de muitas cores, perfeitamente como Cristo.

A GRANDE COMISSÃO - Edmonton, Alberta, Canadá, 04/08/1957 (à tarde):

E o povo da África fez para ele um casaco de muitas cores, o irmão Thoms trouxe
o. Eu estou enviando de volta a foto dele. E irmão Thoms, eu descobri que aquele
pequeno casaco tem cinco cores diferentes, e cinco e o numero de redenção. J-E-SU-S.

CAPTEM A VISÃO, publicado em 1997 pela Gravações: “A Voz de Deus”, Pagina 63. Escrito pelo irmão
Joseph Branham:

Algumas pessoas, tem uma pergunta sobre mim, imaginando se eu tenho um
ministério, ou que parte eu vou fazer a respeito do que o irmão Branham disse
concernente a mim. Eu tenho sido perguntado, ''Irmão Joseph, o que você pensa
que é sua parte?'' Eu creio em cada palavra que irmão Branham disse, seja sobre
mim, ou qualquer outra coisa.

A VOZ DE DEUS NESTES ÚLTIMOS DIAS, Phoenix, Arizona, USA, 20/01/1963, Parágrafo 21:

É um tempo muito sobressaliente. Nos damos conta que de onde estamos falando
nas Escrituras, que dizia: "Não havia visão manifesta nos dias de Samuel".
Portanto: "Onde não há visão", diz a Bíblia: "O povo se corrompe". Temos que ter
uma visão. E as visões vêm aos profetas, e é a Palavra de Deus falada a eles.
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A Noiva de Cristo esta composta no Ministério pluralístico de Efésios 4:11
11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para
evangelistas, e outros para pastores e doutores,
C.O.D. Pg. 765-233

...Seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo. A noiva de Cristo.
Certamente! É a mensagem da hora. Vêem! A noiva de Cristo. Seguro, ela está
composta de Apóstolos, Profetas, Mestres, Evangelistas e Pastores.
Correto! Esta é a noiva de Cristo, e desde logo, ela tem um ministério, um grande
ministério, o ministério da hora, será tão humilde...
A Função primordial deste Ministério pluralístico de Efésios 4:11 é de levar a Noiva de
Cristo para o ponte de Perfeição e prepará-la para A VINDA DO FILHO DE DEUS.
Estatura de um Homem Perfeito Pg. 56

Que a virtude e a ciência de Cristo sejam derramadas para que assim eu possa
ensinar, porque Deus tem posto na Igreja Apóstolos, Profetas, Mestres,
Pastores e Evangelistas, TODOS PARA A PERFEIÇÃO e para trazer a ELA
estas virtudes para preparação da VINDA DO FILHO DE DEUS. Cada uma destas
pedras são material Daquele. Isto é parte disto. Cada uma destas virtudes pertence
a ELE e são derramadas DELE através dos demais. Amém.
Qualquer coisa que não estiver nesta ordem, não procede de Deus.
Se Deus esta conosco, onde estão sua maravilhas Pg 17 - 108

...Qualquer outra coisa que não esteja na linha e na ordem da Palavra de Deus,
perecerá. Somente a Palavra de Deus permanecerá para sempre. O céu e a terra
passarão, mas minhas palavras não passarão. Mateus 24-35.
...A Bíblia colocou em ordem: “Primeiro apóstolos, profetas, mestres, evangelístas e
pastores”, como vindicação que o evangelho ainda vive. E Deus os envia entre
nós, e nós lhe damos as costas. Deus não tem falhado, é o povo que tem
falhado.
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