
Perguntas E Respostas Sobre Os Selos
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
24 de Março de 1963, manhã

[Um irmão fala noutra língua. Outro irmão dá uma interpretação. A congregação ora em alta voz - 
Ed.]
1

Nosso Pai celestial, estamos mesmo gratos por este tempo em que podemos ter novamente 
companheirismo à volta da Palavra de Deus, na presença de Deus. Estamos tão gratos por Tu estares 
connosco nesta manhã para nos ajudares e nos abençoares. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados, 
para que as nossas lâmpadas possam estar cheias de azeite e preparadas e a arder, para que Tu nos 
uses agora para honrar o Teu grande nome. Porque pedimos no nome do amado Filho de Deus, Jesus 
Cristo. Amém. Podem sentar.

Eu estava a entrar quando ouvi essa mensagem a surgir. Assim, é verdade que precisamos de 
manter as nossas lâmpadas cheias. Manter as nossas... Vocês sabem, enquanto ardem... Vocês não 
podem continuar com aquilo que fizeram agora, vejam, porque o fogo a arder a partir do azeite forma 
carvão. Então é por isso que a preparação das... Ter as vossas lâmpadas prontas, porque o carvão em 
cima do pavio...

2

Muitos de vocês que têm a minha idade... Quando nós costumávamos usar a lâmpada de azeite a 
carvão, ficava com carvão por cima, onde queimava e, por isso, interferia com a luz. Assim, deve manter 
todo o carvão aparado para que possamos prosseguir em direcção ao alvo da soberana vocação em 
Cristo.

Agora, é uma bela manhã, lá fora e cá dentro, enquanto esta época de Páscoa se aproxima agora. E 
estamos agora a chegar ao último selo hoje à noite, se o Senhor permitir. E é um selo muito misterioso. 
Muito, muito, porque nem sequer está... Nem sequer é mencionado nas Escrituras em parte nenhuma - 
não há símbolos, nada em que se basear. Tem de vir directamente do céu.

3

E é uma hora de bastante esforço para mim. Tem sido assim toda a semana. Este vai ser o meu 
oitavo dia num escritório. E eu reparei aqui que muitos... nestes pedidos, eu tive quase de os escolher. 
Havia muitos deles que queriam entrevistas. Eu gosto muito disso. Eu gostava de fazer isso agora, veja, 
mas não consigo agora, porque, você entende, que tudo... Aquilo que estamos a tentar fazer agora é 
encontrar a revelação da vontade do Senhor, veja. E então, quando tem uma entrevista, então coloca-o 
do outro lado em alguma coisa, veja.

E então, como na oração pelos enfermos - isso é completamente diferente. São visões e assim. 
Você estuda de forma diferente e é ungido de forma diferente. Tal como a Bíblia dizia ali: “...uma árvore 
que está plantada junto a ribeiros de água.” Ribeiros de água - veja, a mesma água, mas um 
escoamento vem nesta direcção, nesta direcção e nesta direcção. Depende de qual é o escoamento. É 
o mesmo Espírito.

Paulo, I Coríntios 12, fez a mesma coisa, disse que há muitos dons, mas é o mesmo Espírito. Assim, 
veja, se estiver a trabalhar, com uma coisa, então muda para vir a esta outra coisa aqui (vocês sabem o 
que eu quero dizer), vocês estudam segundo essa linha. Você leva as pessoas... e agora, os corações 
delas estão prontos: o que são estes selos? Há tensão. O que é isto? Noite após noite, quando eu 
venho aqui, há uma tensão tal, que eu tenho de falar de outra coisa qualquer para fazer com que isso 
acalme, veja. E depois, o Espírito Santo rompe o selo. Então eu tenho de... a cada noite assim. Então, 
quando muda isso para a cura ou algo, veja... As pessoas estão preparadas para uma coisa. Mal 
consegue mudar para a outra rapidamente.

4

E então, também, sabendo que mesmo no vosso meio há coisas que estão a acontecer, veja... eu 
estou apenas... eu sei... eu sei que vocês não vêem, vejam. Eu tenho a certeza que vocês não vêem. E 
dizem: “Irmão Branham, é duro dizer isso.” Eu sei que é. Mas olhe. Deixe-me dizer isto agora. Suponho 
que isto são fitas para nós e assim por diante. Deixe-me dizer isto; que vocês não entendem, vejam, e 
não devem entender. Por isso, não tentem interpretar nada, vejam. Não tentem colocar a vossa 
interpretação nisso. Vocês apenas se vão afastar.

5

Tome o meu conselho, se crê em mim agora. Se Deus me deu graça aos vossos olhos e vocês sabem 
que essas revelações e assim... eu já estou aqui convosco há muito tempo e foi sempre certo. E agora, 
para voltar a provar que está certo, liga-se directamente com a Palavra, veja. Assim, vocês sabem que 
é “assim diz o Senhor.” Exactamente. Vejam, está provado para vocês.

Agora, tomem o meu conselho como vosso irmão. Não coloquem a vossa própria interpretação em 
nada. Avancem e vivam uma boa vida Cristã, porque apenas vão afastar-se da coisa verdadeira quando 
o fizerem, vejam. Vão apenas afastar-se da coisa. E todos vocês estão conscientes e sabem que 
alguma coisa misteriosa está a acontecer. E está a acontecer e eu sei o que isso é.

6

Agora, eu não estou a dizer isso. É a graça de Deus que me permite saber o que isso é. É algo que é
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tremendo. E já acabou agora e não há forma no mundo para você ver isso. Mas que Deus me ajude, com 
esta Bíblia na minha mão, eu sei o que isso é.

Já vos foi dito antes. Por isso, não tentem colocar qualquer interpretação, mas creiam em mim como 
vosso irmão, vejam. Estamos a viver numa grande hora.
7

Estamos a viver num tempo em que o... Bem, seja bastante humilde, seja um Cristão e tente viver 
para Deus e viver honesto para com o seu parceiro e amar aqueles que não o amam a si. Não tente 
fazer qualquer... Veja, se o fizer, apenas vai criar uma coisa misteriosa e vai perturbar o verdadeiro 
programa de Deus, veja.

Ontem à tarde algo aconteceu no meu escritório que eu nunca vou ser capaz de abandonar, veja. E 
assim, você... E há cerca de duas semanas atrás algo aconteceu que eu nunca vou ser capaz, 
enquanto viver nesta terra, nunca vou ser capaz de me afastar disso, veja.

E assim...8

Mas a igreja, vocês não deviam saber estas coisas. Por isso, não coloquem nenhuma interpretação 
em nada, vejam. Continuem em frente e lembrem-se daquilo que vos é dito. Vivam uma vida Cristã. Vão 
à vossa igreja, sejam uma verdadeira luz onde quer que estiverem e ardam para Cristo e digam às 
pessoas que... o quanto O amam. E deixem que o vosso testemunho seja sempre de amor com as 
pessoas, vejam, porque senão, vocês torcem-se numa coisa ali e depois estão fora do caminho.

Veja, sempre que o tentar fazer, você já o fez veja. Por isso, não tente formar nenhuma 
interpretação. E especialmente esta noite, quando esse selo estiver à sua frente, veja. Não o tente 
interpretar. Continue em frente e seja humilde e continue com a mesma mensagem clara. Agora, você 
diz: “Irmão Branham, isso é...? Nós, sendo a igreja do Deus vivo, não devíamos...?”

Bem, enquanto eu estava a tentar... Veja aqui, eu quero dizer... “Bem, porque é que eu não posso? 
Eu devia ter...”

Não, lembre-se, eu estou a dizer isto para o vosso bem. Veja, eu estou a dizer isto para que 
entendam. Se crê em mim agora, ouça aquilo que eu lhe digo. Vê?

Agora aqui... agora aqui está um posto e nós vamos chamar a isso um posto de escuta [em termos 
militares, um posto de escuta é uma posição para intercepção de comunicações. O soldado no posto de 
escuta está encarregue de comunicar qualquer informação que receba ou intercepte - Trad.], veja e, lá 
dentro, tem um rádio. E há avisos e coisas que podem ser feitas, como uma espada na sua mão, veja. 
Pode usar para o mal, ou pode usar apenas assim que recebe a sua mensagem, vê?

9

Mas agora, por exemplo, para o homem comum, já houve tantas seitas e clãs que surgiram em 
pequenos derramamentos do Espírito que as pessoas ficam todas envolvidas em várias coisas, saem e 
iniciam outro movimento, você sabe, e assim. Vocês não querem fazer isso, vejam.

Agora lembrem-se, permaneçam da forma em que vocês estão. E dizem: “Bem, o Senhor...” Não, 
agora tenham cuidado.

Agora, veja aqui. Deixe-me mostrar-lhe uma coisa, veja. Sabia que há dez mil vozes nesta sala 
agora mesmo? Literalmente, vozes de pessoas que vêm através das ondas electrónicas de rádio. Porque 
é que vocês não as ouvem? São vozes. Está certo? Estão a passar por aqui agora. Há pessoas, formas 
e corpos a mover-se por esta sala agora. Está certo? Bem, porque é que vocês não as vêem? Estão 
aqui - vozes reais, como a minha voz. Bem, porque é que não as ouvem? Vejam, tem de atingir alguma 
coisa primeiro, para o revelar. Vê?

10

Agora, entende? Agora, não interprete nada. Se Deus quiser que você saiba alguma coisa, Ele vai 
enviar isso para si. Assim, seja mesmo, mesmo sólido agora. Fique firme. Alguma coisa aconteceu. E 
agora, seja mesmo... Vocês entendem o que eu quero dizer, não entendem? E sejam...

Não se tente fazer excêntrico para ser um Cristão, porque assim afasta-se de Deus e você... Se 
conseguir entender, isto é aquela terceira fase do chamado. Deviam ter captado isso no outro dia. 
Assim, então...

11

Lembre-se, não vai haver imitação como houve nas outras duas. Assim, é até aí que vocês deviam 
saber. Agora... lembre-se disso... Veja, há algo que está a acontecer agora nesta sala e há algo aqui... 
Na verdade, nesta sala, há anjos, a voz de Deus, mas como é que você... Não pode... Se não conseguir 
ouvir a voz natural sem que algo o envie, como é que vai ouvir a voz espiritual?

Agora, vocês podem acreditar que alguém está a cantar esta certa canção, e que podem nem estar 
aí, veja. Mas quando realmente atinge o cristal que deve atingir, então dá uma verdadeira interpretação 
e vindica ao mostrar a imagem. Vê o que eu quero dizer? Agora, o Espírito de Deus, quando fala através

12
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da verdadeira Palavra, vindica-se ao mostrar que está certo. Entendem agora? Muito bem.

Agora, vamos orar novamente.

Pai celestial, estamos prestes a... abrir a capa deste Livro, no que diz respeito à parte física de 
tentar devolver aquilo que Tu nos abriste na esfera espiritual. E agora, eu oro, Deus, para que Tu me 
ajudes a dar a interpretação correcta a estas perguntas, para que possa ser dito que são para ajudar as 
pessoas. São para lhes dar entendimento.

13

E eu oro para que Tu me dês entendimento para que eu o possa entregar ao Teu povo, para que eles 
possam ter entendimento, para que juntos possamos viver para a glória e honra de Deus, pelo nome de 
Jesus Cristo. Amém.

Agora, eu só queria dizer isso. E eu pensei que esta coisa aqui controlava essas fitas, mas não 
controla e isto é uma lâmpada de secretária. E eu pensei que o controlo da fita costumava ser aqui. Mas 
disseram-me para apenas fazer sinal aos irmãos na divisão ali, na sala de gravação e eles saberiam 
quando parar as fitas e quando não parar.

14

Veja, as fitas têm um ministério mundial por toda a parte, veja - por toda a parte. Vai a todo o tipo 
de línguas e tudo o resto. Por isso, há coisas que nós diríamos aqui e que não diríamos noutro lugar e é 
por isso que eles parariam.

Agora, responder a perguntas é uma coisa muito importante. Por isso eu... agora, ao responder a 
isto, a maioria delas, a maioria das perguntas, fora de... Agora, cada uma... Algumas delas nem sequer 
dizem respeito à mensagem, mas eu vou... ou aos selos, mas eu vou tentar respondê-las. E foram-me 
dadas e como lhes foi dito...

15

Disseram-me que a maioria delas, ou uma grande parte delas era acerca de pedidos de oração e 
acerca dos enfermos e aflitos e várias coisas assim e isso continua. E assim, não dizia respeito a 
nenhuma pergunta para ser respondida. E depois foi-me dado um conjunto que era acerca de várias 
coisas (a Escritura e assim), mas... Talvez, se tivermos tempo, vamos tentar respondê-las o melhor 
possível.

Agora... E se eu cometer um erro, ora, lembrem-se, não é intenção que sejam cometidos erros. 
Assim, todos se sentem bem? Amém. É tão... Fale-me de lugares celestiais em Cristo Jesus! Que lugar 
maravilhoso! Que tempo maravilhoso!

16

De todas as vezes em que eu já estive atrás do púlpito no Tabernáculo, nunca, nunca, em vez 
nenhuma no meu ministério, já operei nas esferas de Deus e nas esferas espirituais... como tem 
acontecido desta vez - vai para além de qualquer coisa que eu já tenha feito em qualquer altura do meu 
ministério, em qualquer reunião, em qualquer lugar - como desta vez. Na maioria das vezes é na cura; 
isto é a revelação das verdades pelo mesmo Espírito - o mesmo Espírito.

Eu tenho estado sozinho. Tenho ficado num lugar só, ou saio para comer num único lugar. Tenho 
estado sozinho. Por isso, tem sido um tempo muito bom.
17

E agora, rapidamente, de manhã ou na manhã seguinte... provavelmente, se conseguirmos sair a 
horas, eu vou orar pelos enfermos esta manhã, se estas perguntas não demorarem muito tempo. Por 
isso, eu tenho de ficar sozinho por algum tempo, veja.

A mente humana apenas consegue suportar até certo ponto. E quando chega a um ponto em que se 
senta durante uma hora entorpecido com a presença de Deus e uma coluna de luz ali suspensa diante 
de si, não pode ficar lá por muito tempo, vê? O ser humano não consegue aguentar. E assim...

Agora, estas perguntas são muito boas. Eu agradeço... e a sabedoria e as coisas que as pessoas 
usam. Agora, para a primeira... e eu vou tentar respondê-las e depois se não acertar, bem, então 
perdoem-me.

18

E se você tiver uma interpretação diferente e crer que a sua ideia acerca disso está certo, 
continue. Isso não vai magoar, porque só há uma ou duas que se relacionam com algo acerca da 
salvação. A maioria das perguntas são colocadas deste lado no rapto da igreja.

Assim, veja, são perguntas aqui, aquilo que está no futuro e que vai acontecer, nas outras partes - 
porque estamos agora para além da era da igreja nos nossos ensinamentos no livro. Já estamos além - 
no tempo do chamamento dos 144.000.

Agora, a primeira aqui:19

PERGUNTA: As cinco virgens sábias de Mateus 25 assistem a noiva, ou são a noiva? Se estas 
virgens sábias assistem a noiva, onde está a noiva?
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Agora, no melhor do meu entendimento, estas cinco virgens... Havia dez delas, você sabe, que 
saíram e isto aqui é apenas um símbolo ou uma parábola, veja, que eu vos vou dizer. Veja, havia dez. 
Claro, eram mais do que dez - foi apenas dado um número.

Mas então, as virgens sábias tinham azeite nas suas lâmpadas; as néscias não tinham azeite nas 
suas lâmpadas. Assim, se essas dez ali de Mateus (se esta é a pergunta da pessoa), se essas dez ali... 
Será que isso queria dizer que seria... ou estas cinco, melhor dizendo, seriam apenas cinco, veja, só 
cinco pessoas?

Não, não significa isso. É apenas um símbolo das virgens, veja, das virgens que saíram com azeite 
nas suas lâmpadas. Elas são uma parte dessa noiva. E, no meu entendimento, e depois... Repare, agora, 
que elas eram virgens da última vigília, passando pelas vigílias.

Tinham passado sete vigílias. E na sétima vigília, a meia-noite, como estamos agora a chegar lá, 
veja... Agora, nesta vigília da meia-noite, estas virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas e 
entraram, enquanto que as virgens adormecidas...

20

Agora, esta parte aqui, estas cinco (se esse é o significado da pergunta - querendo dizer que havia 
apenas cinco)... Nós temos muitas perguntas aqui acerca dos sete mil e assim por diante. Agora, isso, 
isso foi apenas um símbolo, parte deles. E todos esses acordaram nesta última era aqui, na sétima 
vigília... Se apenas acordaram cinco naquela altura, que foram transferidas, entraram com a noiva e 
assim por diante, o noivo... Agora, se elas mesmas... Isso não significa que só vai haver cinco, porque 
elas estavam a dormir ao longo das eras, como nós vimos esta semana, veja.

Nos dias de Paulo, o anjo da igreja em Éfeso, Paulo, fundador desta igreja, sendo o mensageiro a 
ela… Lembre-se, Paulo, fundador da igreja em Éfeso, tornou-se o mensageiro a essa igreja e o Espírito 
que estava na terra naquela altura foi um espírito de leão. E o leão é o Leão da tribo de Judá, que é 
Cristo e Cristo é a Palavra. Paulo, com a Palavra daquela era… Milhares adormeceram naquela era. Está 
certo?

21

Depois veio a era seguinte. E na altura em que a igreja se estabeleceu na Era das Trevas, o espírito 
do bezerro surgiu - trabalho, labor e sacrifício e deram as suas vidas. Milhares de milhares adormeceram 
debaixo do martírio e tudo o resto. Eles estão à espera, veja.

Depois, e veio a era seguinte, a Luterana, a era da reforma. Surgiram os sábios com a astúcia do 
homem. Reparou? O homem surgiu com isso. E quando o fez, ele acrescentou a sua própria astúcia. Foi 
isso que o fez casar-se com a outra parte, vê? Se ele apenas permanecesse com a sabedoria de Deus, 
reformando e saindo… Mas o que é que ele fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem - Lutero - 
depois da morte de Lutero, eles tiveram uma organização Luterana. Depois da morte de Wesley, eles 
tiveram uma organização Metodista, vê? Continuam a ir nessa direcção. É só… faz isso.

22

Agora, quero que repare nisto, veja. Agora, alguém pode perguntar acerca da Pentecostal, que foi a 
terceira era.

Veja, cada uma dessas eras apenas tomou um pouco do Espírito Santo. A justificação é uma obra do 
Espírito Santo; a santificação é uma obra do Espírito Santo; mas o baptismo é o Espírito Santo.
23

E é por isso que foi preciso que viesse um profeta profético. Nenhum mensageiro à era, porque o 
Espírito Santo veio Ele mesmo, na Sua plenitude do baptismo. Mas no final da era, como sempre termina 
nas outras que vimos ali, então, o mensageiro enviado e todos estes escrúpulos e coisas assim vão ser 
colocadas nos seus lugares, assim. Depois vem o rapto para a igreja.

Mas tantos… enquanto atribuem todas estas coisas diferentes - o sol a converter-se em trevas, a 
lua - colocam isso lá durante a era Cristã. Não conseguem ver que essas três perguntas foram 
colocadas ali ao nosso Senhor, quando Ele as respondeu.

Agora, ontem à noite penso que não havia questão nenhuma. Nós vimos cada uma destas perguntas 
e colocamo-las nos selos; e os selos são o Livro inteiro. Crê nisso Doutor?
24

Veja, está tudo envolvido. E nós vimos o que Jesus disse aqui… Eles fizeram três perguntas, veja: 
“Quando vão acontecer estas coisas? Qual será o sinal da Tua vinda? E qual é o fim do mundo?” E Ele 
veio e foi buscá-los, a todos, menos um. Qual foi esse? O sétimo selo. Porquê? Veja, não é conhecido. É 
isso.

Cada um deles apareceu. Eu fiz o paralelo entre eles exactamente. E eu… quando eu escrevi ontem 
à noite e cheguei ali e cheguei às… eu fui ver as minhas notas que tirei ali, bem, eu vi onde coloquei 
uma no lugar da outra, assim. Eu cruzei-as. Foi isso que eu fiz. Penso que perceberam isso. Perceberam?

25

Eu escrevi aqui aquilo que eu ia escrever deste lado e escrevi isso aqui. Eu coloquei as duas nove, 
onze; ou nove, seis; ou seis e onze e nove e onze, que não  era  assim.  Era  ao  contrário  -  o  versículo
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seguinte debaixo disso. Vê? E foi isso, as respostas entre a peste e a guerra, vê? Era aí que estava.

Assim, eu fiquei tão feliz, eu estava a fazer barulho como um... eu estava a disfrutar do estímulo da 
revelação. Assim, eu coloquei aqui, ali sentado com um lápis ou uma caneta e anotei onze nos dois 
lugares, quando não devia ter sido assim. Acho que eram nove em vez de onze para o outro lado.

Mas agora, viu como o paralelo era perfeito? Agora, não se esqueça disso. Faziam o paralelo até ao 
sexto e pararam, veja. Agora veja a abertura dos selos que chegam ao sexto e param - é apenas 
silêncio no céu (é tudo o que diz) pelo espaço de meia hora.

26

Agora, nestes... eu vou ter de me apressar e responder a estas, porque, veja, cada uma delas é um 
sermão de quatro semanas. Em cada uma, você desvia-se para alguma coisa. Mas, eu não pretendo 
fazer isso, porque quero ver a pergunta de toda a gente, no que me for possível.

Estas virgens, veja, elas eram formadas... isso é apenas parte delas naquela era, veja. Cada era 
tem as virgens, veja. O selo... O anjo vem à igreja: “Ao anjo da igreja de Éfeso escreve.” Vê? E depois 
chega aqui e depois, após ser escrito para a igreja de Éfeso (compare isso), é aberto um selo. Foi assim 
que nós mostramos - ao tentar mostrar-vos a todos (vê o que eu quero dizer?), se o Senhor permitir.

27

O que é que eu teria primeiro? Eras da igreja. Está certo? A seguir, a mensagem às eras da igreja. 
Todos entendem bem isso agora? Vê? Primeiro temos as eras da igreja e temos a história (explicamos os 
concílios de Nicéia e os concílios de pré-Nicéia e tudo o que conseguimos encontrar na história) e vimos 
que a interpretação correcta da Palavra estava exactamente de acordo com a história. E chegamos até 
esta era, a esta Laodicéia e... Vocês não têm que ter a história acerca disso. Isto está a fazer a história 
agora, veja. Aí está, e depois mostrou o que ia acontecer nesta era.

28

Agora, voltamos com os selos e abrimos esse selo... Deus abre esse selo para nós. O que é isso? 
Primeiro há um mensageiro - a era da igreja; a seguir são os sete selos.
29

Agora, nós vimos a corrupção que atinge a sétima era da igreja... mas o sétimo selo não revela nada 
(o que lhe vai acontecer), veja, porque no final dessa era da igreja virá um dom profético para revelar 
estas coisas. Estão a acompanhar? Muito bem.

Agora, repare como cada um desses selos... Então eu venho aqui e essas três perguntas são 
colocadas a Jesus Cristo: “Qual... quando vão acontecer estas coisas, que não haverá pedra sobre 
pedra? Quando é que isto vai ser derrubado, este centro religioso do mundo e outro será estabelecido? 
Quando é que vai acontecer, a cavalgada do anticristo?” Vê? E o que é que lhe saiu ao encontro? A 
Palavra, a Palavra contra a palavra.

30

Depois estabeleceu-se na política e tudo o resto e ali surgiu o trabalho do bezerro. Vê? Isso é 
exactamente o segundo e Jesus disse isso em Mateus 24. Depois passamos disso para a astúcia dos 
reformadores. O animal semelhante ao homem saiu para se encontrar com ele, o que aconteceu. Depois 
chegamos, a seguir, ao quarto selo, quando o anticristo se tornou uma confusão e tinha um nome, 
Morte.

31

Agora, veja o que Jesus disse: “E ele ia lançá-la nos fogos e até matar os seus filhos.” Isso é a 
morte a cavalgar. Isso é tanto Protestante como Católico - marcar a cada um deles de morte - a ela e 
aos seus filhos para serem destruídos. Assim, se estão a depender da vossa denominação, é melhor 
afastarem-se disso agora mesmo. E depois, quando chegou ao sétimo selo, Jesus parou ali mesmo.

Ele abriu o sexto selo ao dizer que a lua se converteria em sangue e trevas e tudo o resto - que 
estas coisas iam acontecer. Nós chegamos aqui e abrimos o sexto selo. Depois que o sexto selo foi 
aberto, voltou-se atrás e mostrou-se a mesma coisa.

32

Aí estão com três lugares diferentes da Escritura, ligados com a revelação, vê? Veja. O lugar em que 
Jesus disse isso, o lugar em que Ele abriu o livro estava escondido desde a fundação do mundo e depois 
a revelação deste dia, aqui, colocada aqui liga os três. E três são uma testemunha, por isso é verdade. 
É completamente verdade.

Agora, estas virgens que vieram aqui, foram elas que adormeceram e depois o corpo inteiro é 
composto por esse grupo, que forma as virgens sábias. E as virgens néscias são aquelas que começaram 
ali ao mesmo tempo que as virgens sábias começaram (o anticristo); e são elas que tentam comprar 
azeite.

33

Agora, veja aqui. Veja como é perfeito para onde quer que vá. Se eu pudesse estar aqui e falar as 
coisas que são reveladas naquele escritório, digo-vos, ia pôr a vossa cabeça a andar à roda. Mas como 
é que vamos fazer isso quando têm aqui isto tudo.

34

E depois, vocês... De uma forma ou de outra quando se afasta das pessoas, começa-se a abrir - os 
mistérios. Então vê coisas que não se atreveria a dizer às pessoas  também,  porque,  veja,  se  dissesse
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iam começar com “ismos”.

Veja aquilo que este pequeno dom de cura tem feito, como confundiu a igreja. Todos tinham uma 
sensação, todos tinham isto... E lá mesmo no meu coração (Deus sabe que é verdade), eu sabia que 
não estava certo, porque Ele me disse. Mas é uma imitação falsa, apenas para desviar as pessoas. 
Agora, isso está certo.

Agora, mas veja, você não pode dizer essas coisas. É melhor deixá-los.35

E lembra-se da terceira fase? Disse: “Não digas a ninguém.” O que é que eu disse que isso era...? 
Quantos se lembram disso? Claro. Lembre-se, estava ali a tentar apertar aquele ilhó naquele pequeno 
isco na visão? Ele disse: “Não podem ensinar a bebés Pentecostais coisas sobrenaturais.”

E eu disse: “Isto vai ser a terceira fase do chamado e não será conhecido” - que Ele me ajude, pela 
graça de Deus. Agora, estamos agora mesmo no tempo do fim. Não vai demorar muito até que o 
propiciatório seja o trono de juízo.

Enquanto vêem estas coisas a chegar e estas pessoas a entrar, é melhor entrar você também, se 
não estiver já dentro agora, reunidos em lugares celestiais, veja.
36

Também significa mais do que júbilo. Em lugares celestiais, se estiver reunido em Cristo, é uma coisa 
temerosa! Estando ao lado desse anjo do Senhor, você acha que ia gritar e clamar. Não é isso. Assusta-
o de morte, quase. Por isso veja, há uma diferença em rejubilar e dançar (que está muito bem) e depois 
chegar à coisa verdadeira.

É aí que o medo... é uma coisa temerosa. Não é que você tenha medo de se perder, mas você está 
mesmo diante do ser angelical e do próprio Espírito Santo, ali.

Agora, isso será parte da noiva. É isso que vai formar - todos esses que dormem. E nós não 
podemos ver completamente...?
37

[O sistema de gravação falhou.]… oro agora para que concedes a cura das pessoas, através destes 
lenços colocados. No nome de Jesus. Amém.

Agora, está tudo bem agora? Alguém pisou alguma coisa? Estão muitos gravadores a fazer 
demasiada pressão sobre isso. Muito bem, façam uma fita e troquem a fita e façam-na a partir dessa. 
Agora, repare agora, a próxima pergunta.

PERGUNTA: Será que os evangelistas deviam continuar no terreno?38

Nesta hora, claro... é isso que querem dizer. Claro, absolutamente. Não mude nada. Se Jesus vier 
amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse demorar mais dez anos. Mas viva como se fosse nesta 
hora.

Não tenham escrúpulos agora. É isso que eu vos estou a tentar avisar, veja. Não sejam excêntricos, 
peculiares. Não mudem nada. Mas se estiverem a fazer alguma coisa errada, ou a praticar o mal, 
arrependam-se, vejam. Voltem para Deus. Continuem no vosso serviço evangelístico como sempre têm 
feito.

Se estiverem a edificar uma casa, continuem a construir. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no 
posto de dever. Se estiver a edificar a sua igreja, continue, construa-a. Eu preferia estar a colocar o 
meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no meu bolso, veja. Assim, continue, continue 
como está.

39

Entendem todos agora? Continuem em frente. Continuem como estão. Agora, não parem, não façam 
nada. Continuem como estão. Continuem a servir o Senhor.

Agora, por exemplo, se estivesse a trabalhar para um homem e soubessem que faltavam quinze 
minutos para o tempo de paragem. “Bem” - diziam vocês - “são mais quinze minutos, por isso posso ir 
até ali e sentar.” Ser-lhes-iam deduzidos esses quinze minutos.

Se estiver a plantar trigo, plante o seu trigo. Se estiver a cavar batatas, continue e cave. Dizem: 
“Bem, ninguém as vai comer.” Isso não faz qualquer diferença. Cave-as de qualquer forma. Continue da 
forma que está.

Recebi uma carta de uma pessoa, no outro dia. Alguém lhes disse, disse: “Bem, o tempo está 
próximo. Venda a quinta. Agora, vocês não vão precisar da comida de que vivem da quinta, porque o 
milénio vai começar e não vão precisar disso. Por isso, vão. E enquanto o período da tribulação está a 
decorrer... Os vossos filhos não são salvos, por isso deixem-nos... Deixe os filhos ter a quinta, de onde 
eles podem comer. Mas todos vocês vendam a vossa quinta e...” ou algo assim. Oh, eles tinham...

40
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Eu disse: “Oh, bem.” Se eu soubesse que Ele vinha aí amanhã e eu fosse um agricultor, eu fazia a 
plantação hoje. Se Ele me fez um agricultor eu vou permanecer no meu dever. Está certo. Se Ele me fez 
um mecânico... Disseram: “Quem...”

Alguém disse no outro dia, disse... Um homem veio e disse: “Ora, irmão, sabe que mais?” Ele disse: 
“Vou dar-lhe o segundo jogo de chaves. Eu comprei um carro novo.” Ele disse: “Vou dar-lhe o segundo 
jogo de chaves” - disse ao seu pastor. Disse: “Vou dar-lhe o segundo jogo de chaves, porque o rapto 
pode vir, você sabe, e” - disse - “não vou precisar mais delas.” O pastor não vai entender, veja. Isso é 
fazer preparativos, não é? Muito bem, mas é assim que acontece.

41

Veja, nós não devemos ser assim. Devemos ser Cristãos sãos, sólidos. E eu estou aqui colocado para 
trabalhar até ao último minuto. Eu tenho um trabalho para fazer e eu vou ser achado fiel, mesmo no 
posto de dever. Se Ele vier esta manhã, eu quero estar aqui mesmo no púlpito.

Você diz: “Irmão Branham, se Ele viesse esta manhã, não devia estar ali fora?”42

Não, senhor. Este é o meu posto de dever. Eu vou estar aqui mesmo a pregar quando Ele vier, a dizer 
as mesmas coisas que estou a dizer. Então, quando Ele vier, eu vou apenas sair com Ele.

Se eu estiver a cultivar batatas, eu vou estar a cultivar o melhor que conseguir. Quando Ele vier, eu 
vou largar a enxada e partir. Lembra-se do ano de jubileu? Se eles estivessem a cultivar com a enxada, 
eles continuavam a cultivar. Eles sabiam que faltavam talvez dez minutos para o ano do jubileu e a 
trombeta ia soar no ano do jubileu. Eles continuavam a apanhar o feno ou fosse lá o que estivessem a 
fazer. Mas quando a trombeta soava, então eles largavam a forquilha e partiam. É isso. Continue a 
apanhar o feno até que a trombeta soe.

PERGUNTA: Muito bem. Pergunta: De acordo com a abertura... (Aconteceu alguma coisa? Fez 
um barulho aqui). Pergunta: De acordo com a abertura do quinto selo, Moisés e Elias têm de 
morrer. Então e Enoque?

43

Eu não sei. Se eu não souber, eu vou dizer-vos que não sei. Eu não conheço todas as respostas, 
amigos, eu não sei. E se eu não souber, eu vou dizer-vos que não sei. Se eu souber... Eu não vos vou 
dizer até eu saber. Mas eu não sei. Eu já me perguntei acerca disso.

Ali estava Enoque... eu vi Moisés e Elias voltar e eles são mortos, veja, mas agora Enoque foi 
trasladado antes do tempo. Eu já pensei várias vezes e já me perguntei acerca disso. Mas então, aqui 
está... A única consolação que eu consigo dizer é esta:

44

Agora repare, Moisés apenas serviu a Deus por quarenta anos, veja. Ele tinha cento e vinte anos, 
mas vinte anos... Os primeiros quarenta anos, quero dizer, ele estava a receber a sua educação. Está 
certo? Nos segundos quarenta anos, Deus estava a tirá-la dele e nos terceiros quarenta anos ele serviu 
a Deus. Muito bem. Mas Enoque andou quinhentos anos diante de Deus e não tinha falha, veja. Assim, 
Moisés volta para servir por mais algum tempo - ele e Elias.

Agora, eu não digo que isso esteja certo, veja. Eu estou apenas a dar-vos isso para pensarem. Mas 
para dizer que parte, não sei. Realmente não vos consigo dizer o que aconteceu ali ou o que Deus vai 
fazer.

PERGUNTA: Qual é o nome que vai estar sobre as pessoas de Apocalipse 3:12?45

Não sei. Ele disse que lhes deu um novo nome. Eu não sei que nome é esse, vê? Provavelmente será 
dado a conhecer quando lá chegarmos, mas eu não sei o que isso é agora, vê? Veja, Ele vai fazer isso. 
Ele deu-lhes um novo nome que apenas eles sabiam, vê?

PERGUNTA: Agora. Irmão Branham, há alguma Escritura que permita o casamento depois do 
divórcio? Isto é muito importante.
46

Diz “importante.” Bem, é por isso... Não dizia respeito a isto. Tanto quanto eu consigo ver, meu irmão 
ou irmã, seja quem for, não há, a não ser que o seu companheiro esteja morto, porque a Bíblia disse que 
nós estamos ligados a eles enquanto eles viverem.

Assim, no que diz respeito a alguma Escritura, foi isso que foi perguntado aqui: “Há Escritura, veja. 
Há alguma Escritura?” Que eu consiga encontrar, não, veja. Que eu consiga encontrar, não, porque Paulo 
disse que o casal, se o companheiro está morto, então estão livres para casar com quem eles quiserem 
no Senhor. Mas até essa altura... Mas veja. Olhe para “Até que a morte nos separe.” É isso. Vocês 
fizeram um juramento acerca disso, veja. Por isso, eu não acho que haja. Agora, se encontrarem alguma 
e estiver correcto, ora, muito bem. Mas, no que me diz respeito, eu não encontro nenhuma.

PERGUNTA: O que... significa “vê que não danifiques o azeite e o vinho” em Apocalipse 6:6?47
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É o Espírito Santo. Veja, nós acabamos de ver isso. É provavelmente alguém, você sabe, que vem 
um pouco tarde para a mensagem, para as outras fitas, veja. “...não danifiques o azeite e o vinho.” O 
que significa o azeite e o vinho? O azeite, como vimos em símbolo, representa o Espírito Santo, veja.

O vinho é o... e o azeite estão ligados na Bíblia à adoração. E o vinho, como colocamos... foi aí que 
eu fui buscar a ideia de que é o estímulo. O vinho estimula. E o vinho é... o anti-tipo do natural do 
estímulo é a revelação.

Agora, pense. O que estimula a igreja? A revelação, veja. Assim, o vinho, o mosto seria... Agora 
veja. O azeite e o vinho iam juntos no sacrifício, iam juntos na adoração da igreja (agora repare), 
reunidos, ligados.

48

Vocês que têm uma concordância, procurem e vejam uma ligação completa onde o vinho e o azeite 
se encontram na adoração. Se tiver uma Cruden, ora, diz isso lá.

Agora, repare nisto. Mas agora, veja, o azeite é sempre o Espírito Santo. Nós vemos isso em 
Ezequiel e vemos isso no Velho Testamento e vemos isso por todo o Novo Testamento. Porque é que 
ungimos os enfermos com azeite? Nós ungimos os enfermos com azeite, porque simboliza o 
derramamento do Espírito Santo sobre eles, vê? Também, as virgens sábias tinham azeite; as que não 
eram sábias não tinham azeite. O Espírito, vê? Agora, isso é o azeite.

E então o vinho... Se o azeite representa Deus, Deus é Espírito. Vê? Deus é a Palavra. “No princípio 
era o Verbo, o Verbo estava com Deus... o Verbo se fez carne...” e isso era Deus. Agora, então se a 
Palavra agora aqui está numa forma natural... Agora, o vinho é a água, como a revelação que revela 
essa interpretação da Palavra que estimula o crente, veja.

49

Bem, eles ficaram... “Eu nunca vi isso antes! Bem! Glória!” Isso é o quê? O estímulo da revelação. 
(Eu não sabia isso até ao outro dia ali sentado também, vê?) Agora isso é... o que é que o azeite e o 
vinho...? Isso foi, veja, revelou-se como o cavaleiro do cavalo preto e isso foi durante o tempo da Era 
das Trevas, a terceira era da igreja. Repare. E ali, só há um pouco disso que resta - só um pouco, mas 
não danifiques. E eu creio que se entender isso... o terceiro selo na fita, vai encontrar ali onde nós 
explicamos isso em detalhes... em detalhe, melhor dizendo.

PERGUNTA: Irmão Branham, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro?50

Claro. Porque é aí que toda a redenção está escrita - neste livro, vê? Os nomes deles estão no... 
Você diz: “Bem, o nosso nome está colocado no livro da vida do Cordeiro, Irmão Branham. Eu fiz com 
que fosse lá colocado no outro dia, à noite.” Não, não fez. Não, não fez. Você apenas descobriu que 
estava lá no outro dia, à noite, porque os nomes deles foram escritos antes da fundação do mundo, vê? 
É tudo o mesmo livro, vê?

PERGUNTA: Agora. Irmão Branham, é verdade que todo o Judeu nascido desde que Cristo 
veio será salvo e quem são os 144.000? São os predestinados que vão ser selados com o 
Espírito Santo, e qual é a missão deles?

51

Há cerca de três perguntas numa só aí. Mas aqui, a primeira é: É verdade que todo o Judeu nascido 
desde Cristo, que veio ao mundo, será salvo?

Não. Nenhum será salvo, só aqueles cujos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes 
da fundação do mundo, Judeu ou Gentio. Só isso. O livro contém esse mistério e o livro está apenas a 
ser revelado agora - não é o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro, enquanto está a chamar 
esses nomes. Entende isso agora? Vê?

O livro não diz: “Agora, Lee Vayle será salvo no tempo desta era da igreja” - ou - “Orman Neville...” 
- ou seja quem for. Não, não diz isso. Apenas mostra o mistério, desvela o mistério acerca do que aquilo 
é. Mas nós mesmos, pela fé, cremos. Foi isso que eu disse na outra noite.

52

Alguém disse: “Bem, não há necessidade de eu tentar. O Irmão Branham disse que só vai haver um 
salvo em Jeffersonville” - vê? Agora veja, está a mostrar uma parábola. Isso não é... não é isso. Pode 
haver milhares de salvos. Eu não sei. Eu espero que cada um deles seja salvo, mas eu não sei. Mas aqui 
está a forma em que eu quero crer: eu sou esse. Creia o mesmo para si. Se não crer, então há algo 
errado com a sua fé. Você não tem a certeza daquilo que está a fazer.

Como é que pode...? Como é que pode avançar ali na face da morte, quando não tem bem a certeza 
se está salvo ou não? Como é que pode vir aqui e dizer a este homem aleijado aqui, cego e torcido: 
“Assim diz o Senhor, levante-se! Jesus Cristo o cura!”

53

Como pode estar junto a esse corpo frio e rígido ali deitado que está morto e já esteve morto 
durante horas e horas, ali deitado frio e rígido e dizer: “Assim diz o Senhor, põe-te de pé!”? É melhor... 
Você tem de saber aquilo que está a dizer, veja.
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Bem, você diz: “A morte reclama tudo. Está tudo acabado.” Sim, mas quando a Palavra de Deus é 
revelada e você sabe que é Deus, isso muda as coisas. Está certo.

Agora, sim. Estes Judeus... nem todos os Judeus vão ser salvos. Não, senhor. Eles não vão ser 
salvos, só aqueles que...
54

Quando Ele está a falar do Judeu... Judeu é apenas um nome que lhes foi dado depois que saíram... 
creio que foi Nabucodonosor lá... começou a chamá-los Judeus primeiro, porque a tribo de Judá foi 
levada ali e recebeu um nome de Judeu agora, porque eles vieram da Judeia e receberam o nome de 
Judeu. Mas agora, Israel é diferente. Israel e Judeu é completamente diferente.

Todo o Judeu, nem todo o Judeu é um Israelita. Não, ele é apenas um Judeu. Mas então, Israel... 
Paulo nunca disse que todos os Judeus serão salvos; ele disse que todo o Israel será salvo. Porquê? O 
nome de Israel. Esse é o nome de redenção desde o princípio, veja. E todo o Israel será salvo, mas nem 
todo o Judaísmo será salvo, veja.

Tal como os Gentios. Vai haver... Há milhares de milhares de pessoas, sim, literalmente milhões 
destas organizações que são chamados Cristãos - Igreja de Cristo e todo o tipo de nomes assim. Isso 
não significa nada. Isso não significa que vão ser salvos. As pessoas dizem: “Agora, tem de pertencer a 
isto ou àquilo [uma organização, uma certa organização]. Se o seu nome não estiver no nosso livro, 
você está perdido.”

55

Agora, isso são seitas, veja. Isso é seita, veja. Só há um caminho pelo qual pode ser salvo, que é: 
“Não é por aquele que quer ou por aquele que corre, ou por aquele que...” Isso é Deus que mostra 
misericórdia. E Deus, pela Sua presciência, predestinou uma igreja para a Sua glória. São esses os que 
são salvos. Certo.

Agora, a sua fé está tão ancorada ali... Você diz: “Bem, a minha fé está ancorada ali.” E olhe para o 
tipo de vida que está a viver. Veja que nem sequer encaixa ali. A sua âncora está errada. Tem-na na 
areia, em vez de estar numa rocha. A primeira onda pequenina vai deitá-la abaixo.

56

Deixe que a Palavra seja revelada nalguma coisa - “A minha igreja não ensina isso!” Aí mostra que 
você não estava ancorado em nenhuma rocha; estava na areia. Está certo. Assim, agora, veja...

Agora, os 144.000, são os predestinados? Sim, senhor! Isso é Israel, o Israel espiritual. Pense, 
haverá milhões deles ali. Eu não sei quantos estão lá agora. Penso que serão grupos inteiros. Mas eles 
não vão todos ser salvos, porque estão na Judeia, veja.

57

Tem alguma ideia de quantos estão lá agora? Eu não sei. Mas, provavelmente, depois desta próxima 
perseguição começar a surgir, eles estão a acumular-se aos...

Sabe, eu tenho uma fita sobre eles - estou a levar para o Oeste comigo agora para um dos... a 
Igreja do Concerto, que está no... É apenas o antigo... Oh, eu esqueci-me agora. Começou no... Eles 
têm-nos lá em África - Reforma Holandesa. É a Igreja Reformada Holandesa [denominação Protestante 
formada na Holanda no tempo da Reforma - Trad.], o Concerto é esse.

58

Agora, se houver algum deles aqui sentado, eu vou dizer-lhe porquê. Vocês ainda estão firmados 
nesse velho catecismo de Heidelberga [documento em forma de perguntas e respostas utilizado nas 
igrejas reformadas para instrução da doutrina - Trad.] e é exactamente por isso que ainda estão... 
vocês ainda são a Reforma Holandesa, vêem? Podem poli-lo com um nome Americano, mas é isso que 
está por trás disso, porque ensinam segundo esse mesmo catecismo, o velho Heidelberg. Perguntem ao 
vosso pastor se não está certo.

Assim, agora, repare nisto: 144.000 - eles são os predestinados para serem selados pelo Espírito 
Santo. Sim, senhor, exactamente! Muito bem, ainda... Agora se houver algum... Agora, se eu não 
respondi de forma a satisfazê-lo, ora, talvez eu seja... eu posso estar errado. Veja, mas é apenas o 
melhor do meu entendimento, veja. Isto é o melhor do meu entendimento.

59

PERGUNTA: Irmão Branham, enquanto tem trabalhado na semente da serpente [Oh, oh, 
nunca reparei nesta. Esta escapou-me.] na semente da serpente esta semana, será apropriado 
colocar esta pergunta? Os meus amigos pediram-me para explicar Génesis 4:1 e eu não 
consigo. Pode ajudar-me?

60

Está fora do tema, mas ainda assim eu vou dar o meu melhor, pela ajuda de Deus. Vamos ver agora. 
Deixe-me polir um pouco. Penso que é onde ela disse: “Tive um filho do Senhor.” Creio que é. Acho que 
Eva disse isso. Eu quero verificar para ter a certeza, porque eu disse na outra noite, sete em vez de... 
setecentos em vez de sete mil, por isso...

Põe-me tão nervoso, veja. E você tem de ter cuidado e o inimigo vem de todos os lados e você tem 
consciência disso, veja. (Sim, é isso).
61
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E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do 
Senhor um varão.

Agora, eu vou responder-lhe com uma pergunta, meu irmão ou irmã. E agora, lembre-se, não é para 
si - não. Eu estou a tentar ajudá-lo, veja. Eu amo-o e eu amo a pessoa que pode ter criticado isso, mas 
eu não penso que esta pessoa está a criticar. Eles disseram: “Ajude-me” - veja, porque a pessoa crê. 
Mas não está suficientemente informada pelo Espírito para saber o que dizer à pessoa que lhes 
perguntou isso.

Agora, ela está a dizer aqui... a pergunta é, sem dúvida, que estão a dizer: “Eva disse que teve 
este homem do Senhor.” Como é que acha que a vida podia vir, se não viesse do Senhor, seja correcta 
ou não?

62

Quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? Diga-me isso. A Bíblia disse que ele nasceu filho da 
perdição. Pergunte-lhes isso. Seja um verme num limão, veja. Agora, veja, eles não podem... É...

Repare. Então, se quiser levá-los de uma forma mais técnica, veja. Eva falou aqui - se quiser ver 
isso na linguagem que está aqui, que está escrito para que seja escondido dos sábios e dos entendidos 
- Eva, aqui, da forma como é ensinado, que Deus foi aquele por quem ela gerou este filho e Ele é um 
Espírito e Ele não o pode fazer. Vê? Agora, veja aqui, se quiser reparar nisso. “Alcancei do Senhor um 
varão.” Pode fazer com que isso soe de qualquer... mas tem de ter a sua interpretação correcta, veja. 
Sim, senhor.

63

Não, senhor. Se esse... então o Espírito... E nós sempre seguimos a natureza dos nossos pais. Vocês 
sabem isso. Olhe para o bebé, a sua natureza. Bem, então, Adão foi um filho de Deus. Eva foi uma filha 
de Deus. Certo. A primeira coisa da criação de Deus que não podia ter nem uma mancha de maldade em 
lado nenhum... O mal nem sequer era conhecido. Então, porque é que Caim foi um mentiroso, um 
assassino e tudo o resto? De onde é que isso veio? Coloque a si mesmo essa questão. Isso foi a 
semente da serpente. A Bíblia não diz isso?

Veja a sua semente ao longo disso. Aí torna-se... A quem é que o mundo pertence? Ao diabo. Quem 
o controla agora? O diabo. Exactamente. O diabo controla o mundo. Ele disse a Jesus, disse: “Vês como 
é bonito e toda a glória. Eu vou dar-te se me adorares” - veja. Ele está a controlá-lo. Agora, ele é o 
dono.

64

Agora veja. Os seus filhos são inteligentes - os filhos do diabo. Veja os filhos de Caim, se quiser, e 
siga-os ao longo das genealogias e vai descobrir que eles eram homens inteligentes, cada um deles. Mas 
agora, quando ele matou Abel e Deus lhe devolveu... Sete foi um tipo do redimido justo - estando morto 
e ressuscitado. E daí...

Agora veja. Agora, não foi desde a primeira semente do natural, eles morreram. (Agora, têm as 
vossas mentes abertas?) A primeira semente da semente natural, era apenas boa, tipificava a igreja 
moderna, Abel. De forma a preservar essa linhagem, essa morreu para que outra pudesse surgir, veja. 
Por isso, tem de nascer de novo. (Entende? Muito bem, para que entendam, veja).

65

Aí está, o tipo perfeito. Assim, até o homem natural nascido de Adão, o seu pai, mostra essa 
tendência natural. Não vai funcionar. O homem natural não percebe acerca das coisas de Deus. Assim, 
havia um homem que veio no natural e morreu para voltar a restaurar isso e foi representado na morte 
de Abel e para o substituir por Sete.

E veja que tipo de pessoa era, agora, esse espírito veio dele - humilde, agricultores, pastores de 
ovelhas. Veja o que vem desta sabedoria do mundo aqui - homens inteligentes, construtores e com 
metais e todo o tipo de inteligência e assim. Veja onde eles acabaram. Eles estavam ali e Deus destruiu-
os a todos - cada um deles e salvou o humilde.

66

Não foi Jesus que disse em Mateus 5: “Os mansos herdarão a terra.” Assim, então, não se 
preocupem. Eles não têm nada em que se basear. Veja, eles não crêem que esse é o filho de Caim, mas 
nós temos uma fita sobre isso que, se gostar de ouvir, explicou isso em detalhe, veja. Não, senhor.

E eu vi que eles têm uma parte no jornal ali onde a ciência está agora a provar que Eva nunca 
comeu uma maçã. Ela teve um alperce. Eu tenho o jornal ali em casa agora, veja. Foi um alperce (como 
as pessoas podem ficar tão longe... isso é a mente carnal). Que Moisés, na verdade, nunca atravessou 
a água; ele atravessou um mar de juncos - levou Israel a atravessar o limite superior do Mar Morto. Há 
ali muitos juncos, um mar inteiro de juncos que... onde a água estava, esteve uma vez, desceu. E 
Moisés apanhou um atalho e foi à volta. E as igrejas Ortodoxas aceitaram! Vocês viram isso. As igrejas 
Ortodoxas aceitaram que foi assim.

67

Oh, bem, não consegue ver essa semente da serpente - esse anticristo e a coisa toda ali colocada? 
Sim, senhor.
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PERGUNTA: Irmão Branham, por favor ore pelo meu (Bem, isso é um pedido de oração, estou a 
ver)... ore pelo meu neto mais novo, muito mal com gripe. Ele está no Hotel Riverview.
68

Senhor Jesus, esta pobre pessoa aqui nunca escreveu isso em vão. Ela viu-Te deliberadamente a 
remover até a febre reumática de um rapazinho na outra noite. Ela sabe que Tu és o grande Deus e nós 
oferecemos as nossas orações por esse rapazinho. No nome de Jesus Cristo, que ele possa ser curado. 
Amém.

Quando alguém escreve alguma cosia, não é em vão. Eles têm um... Não importa se nos parece ser 
simples e quando... como é, mas há algo por trás disso, veja. Essa senhora... esse rapazinho... alguma 
coisa.

PERGUNTA: O Elias que vem para pregar aos Judeus é o homem real que viveu na terra, ou 
será o espírito de Elias nalgum outro homem? (Agora, isso é... tenho receio de dizer. Não sei. Deixe-
me ler isso mais uma vez.) O Elias que vem para pregar aos Judeus (oh, sim) é o homem real que 
viveu na terra, ou será o espírito de Elias nalgum outro homem?

69

Agora, se eu pudesse responder a isso correctamente, eu podia falar-vos acerca de Enoque, veja. 
Mas não consigo, veja. A única coisa que eu sei é apenas que a Escritura diz o que vai acontecer. E 
agora pode ser que o... Agora, eu estou um pouco inclinado... Agora, deixe-me dizer desta forma e eu 
espero que as fitas, os irmãos nas fitas, entendam isto. Eu estou inclinado a crer que vão ser homens 
ungidos pelo espírito deles; porque, veja, ele diz... Não... em Eliseu... não repousa o espírito de Elias 
sobre Eliseu? O espírito de Elias e ele fez tal como Elias fez, veja. Mas eu não consigo dizer que isso é 
verdade. Eu não sei, veja. Sou honesto convosco. Eu não sei.

PERGUNTA: Irmão Branham, pode, por favor, responder a esta por mim, acerca do baptismo: 
Mateus 28:19 ensina o Pai, Filho e Espírito Santo; e Pedro em Actos 2:38, no nome do Senhor 
Jesus. Quando foi... esta mudança chegou aos Actos dos apóstolos? Agora, eu creio no Senhor 
Jesus.

70

Bem, irmão ou irmã, seja quem for que tenha escrito isto, não houve nenhuma mudança, veja. Pedro 
fez exactamente aquilo que Jesus disse para fazer. Agora, se alguém vier e disser, se usou os títulos do 
Pai, Filho e Espírito Santo, fizeram aquilo [que Pedro] disse para não fazer, ou aquilo que Deus disse para 
não fazer, veja. Agora, Jesus disse que...

Ia demorar algum tempo. Nós estamos... eu quero apenas mostrar-lhe uma coisa aqui, repare.

Agora repare, se você estiver aqui (a pessoa), eu vou colocar aqui três bocados de tecido. Agora 
veja, isto é o Pai, isto é o Filho, isto é o Espírito Santo como uma pessoa trinitariana acredita neles - 
acredita que são três indivíduos diferentes. Eles crêem nisso, veja.

71

Bem então, agora deixe-me... E então Mateus 28:19, Jesus disse: “Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda a criatura.” (Não, peço perdão; estou a citar Actos 2, creio eu - não, Lucas 24:49). 
Ele disse... deixe-me ler isso, então vou ver; porque no outro dia eu disse isso quando não era e eu 
quero ter a certeza que acerto com isto. Eu conheço o título daquilo que estão a dizer ali, mas eu quero 
ver aquilo que Ele disse. Vamos começar no versículo 16 do 29: [Mateus 28:16]

E os onze... partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado.

E, quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram.

E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Todos os poderes, no céu e na terra me são 
dados... É-me dado todo o poder no céu e na terra.

Agora, onde está o poder de Deus? Onde está Deus? Se todo o poder do céu e todos os poderes na 
terra foram dados, onde está Deus agora? Ali está Ele. Veja, é isso que está a falar com ele.

Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo.

Agora, os trinitarianos temem isso. “Eu te baptizo no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do 
Espírito Santo.” Isso nem sequer é a Santa Escritura. Vê? Ele disse: “Baptizai-os no nome do Pai, e do 
Filho, e do...” Não no... Eles colocam um nome antes de cada um. Um nome. Veja aqui. Não dizia: 
“Baptizai-os nos nomes...” N-o-m-e, um nome - no nome do Pai, Filho e Espírito Santo.

72

Agora, quero perguntar-lhe. Pai é um nome? Filho é um nome? Quantos pais há aqui? Qual de vocês 
se chama “Pai”? Quantos filhos há aqui? Quantos humanos há aqui? Cada um de vocês chama-se “Pai, 
Filho, ou Humano” - vê?

Como uma mulher  disse  uma vez,  ela  disse:  “Irmão  Branham,  o  Espírito  Santo  é  um nome.  É  uma73
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pessoa.”

Eu disse: “Sim, senhor. Eu sou uma pessoa, mas o meu nome não é Pessoa.” Eu sou uma pessoa, vê? 
O meu nome é William Branham, mas eu sou uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É isso que é. 
Não é um nome; é um título da pessoa de Deus, vê? É um título para a personalidade de Deus, aquilo 
que Ele é.

Agora, se Ele disse: “Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as no nome do Pai, e do 
Filho e do Espírito Santo” - não é no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, ou não 
é nos nomes do Pai, e do Filho e do Espírito Santo; mas no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.

E se Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, então como é? Digamos, se é um nome, qual deles... 
Você quer chamar a um deles um nome, qual é? Se quiser chamar o título de um nome, então em que 
título é que quer baptizar? O Pai, ou o Filho? É singular, veja.

Agora, nós abrimos aqui. E esse é o último livro de Mateus. Como eu sempre expliquei, se ler uma 
história de amor e disser: “O João e a Maria viveram felizes para sempre”... Veja, é porque você nunca... 
Você não sabe quem é o João e a Maria. Volte para o início da história. Descubra quem é o João e a 
Maria. Vê?

74

Agora, é isso que estão a fazer aqui em Mateus. Estão apenas a ler a última parte disso. Voltem ao 
princípio de Mateus e leiam qual é a história. Esse é o último capítulo de Mateus e os últimos versículos.

É como se pegasse num livro e dissesse: “O João e a Maria viveram felizes para sempre. Esse era o 
João Jones e a Maria Fulana de Tal. Não, esse era o João Henrique e a essa era a Fulana de tal. Este é o 
João Alguém e Fulana de tal.” Não, você ainda não sabe, vê? A única coisa a fazer é ter a certeza que 
vai ao início do livro e lê. Não pode pegar numa parte aqui. Tem de colocar tudo junto para formar a 
imagem.

Agora, volte a Mateus capítulo 1 e isso dá as genealogias sucessivamente, o primeiro capítulo. 
Depois chega ao versículo 18 e diz:
75

Ora, o nascimento de Jesus Cristo, foi assim:...

Está certo? Agora, eu quero perguntar-lhe uma coisa. Agora ouça novamente. Diga você. Quem é 
este? Deus o [A congregação responde: “Pai”.]; Deus o [A congregação responde: “Filho”.]; Deus o [A 
congregação responde: “Espírito Santo”.] Agora qual deles é este? [A congregação responde: “Pai”.] 
Qual deles é este? [A congregação responde: “Espírito Santo”.] Qual deles é este? [A congregação 
responde: “Filho”.] Muito bem. Agora, já entendemos. Agora, qual é que disseram que este era? Deus 
quem? [A congregação responde: “Espírito Santo”.] O Espírito Santo, muito bem. Agora, muito bem.

Ora, o nascimento de Jesus Cristo, foi assim: Estando... Maria, sua mãe, desposada 
com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do... [A congregação responde: 
“Espírito Santo”.]

Agora, eu pensei que disseram que Deus era o Pai Dele. Agora, alguma coisa está errada aqui. Ele 
não pode ter dois pais. Vocês sabem isso. Agora, alguma coisa está errada aqui. Agora, qual destes 
homens... Se eles são três pessoas, qual deles é o Pai Dele? A Bíblia diz aqui claramente: “...achou-se 
ter concebido do Espírito Santo.” Deus, o Pai, não teve nada que ver com isso. E Jesus disse que Deus 
era o Seu pai e nós sabemos que Deus era o Seu pai. Então, Ele teve dois pais. Então é ilegítimo, claro. 
Agora, vê onde acaba por ficar?

76

Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la 
secretamente.

E, projectando ele isto,...

Lembre-se, ele era um bom homem agora e a mão do Senhor está próxima agora. Aqueles que são 
predestinados vão captar isto.
77

E, projectando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor 
, dizendo: José, filho de David, não temas 

receber Maria, tua mulher, porque, o que nela está gerado é de Deus, o Pai.

[Estão a 
acompanhar-me na vossa Bíblia? Muito bem.]

Eu li mal? Claro. O que nela está gerado não tem nada que ver com Deus, o Pai - é o Espírito Santo. 
E agora nós sabemos que Deus era o Pai Dele. Está certo? Então, como é isto? O Espírito Santo é o 
Espírito de Deus, claro.

Agora entenderam, vejam.

Deus o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, ou Ele tinha dois pais. Então, que tipo de pessoa78
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é que adoram? Que tipo de Deus têm agora? Vêem? Deus, o Espírito Santo e Deus, o Pai, são o mesmo 
Espírito.

E dará à luz um filho , e chamarás o seu nome 
JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.

[este homem aqui] [Qual? O Seu nome. 
Agora lembre-se, o Seu nome.] 

Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo 
profeta  que diz:[a quem a Palavra vem],

Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, 
que traduzido... Deus connosco.

Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia disse que o Seu nome 
era Jesus.
79

Então, o homem aqui, a tentar debater aqui uma vez no Tabernáculo, disse: “O Irmão Branham tem-
se desviado de todos elas, mas não se vai desviar desta.” Ele diz: “Aqui mostra três pessoas diferentes, 
exactamente, perfeitamente - em Mateus, capítulo 3.”

Aqui estava João de pé, a pregar. Aqui vem o Filho a avançar para ser baptizado. Ele entrou na água 
e foi baptizado por João, saiu da água e “Eis” - disse ele - “os céus se abriram para Ele e do céu desceu 
o Espírito Santo como uma pomba a descer e uma voz do céu, a dizer: «Este é o meu Filho amado, em 
quem...»” Três pessoas diferentes ao mesmo tempo. Oh, bem!

Só mostra que as pessoas sem o baptismo e que não são chamadas para o ofício de um ministro, 
não estão a fazer nada no púlpito. Está certo. Eu podia levar essa pessoa, agora, pela ajuda de Deus e 
amarrá-la num nó tão forte que ficaria confusa. (Eu não quis dizer... Isso não soou bem. Perdoem-me. 
Eu não quis dizer isso. Senhor, eu não quis dizer... Eu senti-O a corrigir-me nisso, veja. Assim, eu não 
quis dizer isso dessa forma. Peço perdão). Eu creio que o Espírito Santo podia revelar a essa pessoa 
alguns segredos. Isso soa melhor.

80

É como afinar um instrumento: quando faz alguma coisa errada, consegue dar conta. É Cristão. Você 
disse alguma coisa errada. Ele não gostou disso. Veja, isso estava a colocar-me a mim ali. Eu não estou 
no quadro. Eu nem sequer quero ser eu nem nada; é só Ele. Deixe-O fazer a obra. Ele dá o soar. As 
trombetas são mudas - a voz atrás delas é que dá o som.

Agora, veja aqui. O homem interpretou mal a Palavra. Veja, é... Lembre-se, está escondido dos 
olhos dos sábios e dos entendidos; é revelado às criancinhas. Agora, aqui está essa pessoa, Jesus 
Cristo, na terra. Agora os céus... claro, há as atmosferas acima.

81

Agora veja. E João deu testemunho... Agora, esse homem tem... Digamos que aqui está Deus o Pai e 
aqui está Deus o Espírito Santo, como uma pomba e aqui está Deus o Filho - formando três pessoas. 
Está errado. João, aqui atrás, sabia que este era o Cordeiro. João disse: “Eu dou testemunho, vendo o 
Espírito de Deus como um Cordeiro.” Aí está Deus, o Espírito... como uma pomba, quero dizer. (Agora, aí 
está a mesma coisa que eu disse na outra noite, veja, em vez de setecentos). O Espírito de Deus... 
Este era o Cordeiro aqui e o Espírito de Deus... a pomba era Deus. O Espírito de Deus a descer do céu e 
uma voz do céu, dizendo: “Este é o meu Filho amado em quem me compraz habitar.” “Todos os poderes 
no céu e na terra me são dados.” Vê? É Ele. Agora, qual era o Seu nome? [A congregação responde: 
“Jesus.”] Claro que sim.

Assim, no que diz respeito à teoria trinitariana de ser três deuses diferentes, isso é paganismo! Isso 
nunca foi ensinado na Bíblia. Nunca foi ensinado na mensagem do leão, mas foi adoptada na seguinte, 
que foi anticristo. Pergunte a quem quiser, a qualquer teólogo! Isso nunca chegou, a não ser apenas 
pela doutrina dos Nicolaitas.

82

É por isso que veio com Martinho Lutero. É por isso que continuou com John Wesley e derramou-se 
nos Pentecostais. Nos dias em que o Pentecostal apareceu, eles tiveram o grupo Só Jesus. Agora, isso 
está mal, mais uma vez. Como é que Jesus pode ser o Seu próprio Pai? Vê? Então, exclui isso.

Mas, deve vir um tempo da águia, veja. Esse é o tempo para corrigir todos esses mistérios. Pai, Filho 
e Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. Veja, todos os três.
83

Mateus disse: Pai, Filho, Espírito Santo. Pedro disse: Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai? O Senhor 
disse ao meu Senhor: “Assenta-te à minha destra.” Está certo? Pai; Filho, Jesus; Espírito Santo, o logos 
que surgiu de Deus - Pai, Filho, Espírito Santo são absolutamente três títulos da pessoa de Deus 
manifestada em três formas diferentes, ou três atributos de Si mesmo.

E para tornar claro para alguém que não entende, são como três ofícios do mesmo Deus. Na 
verdade, são três atributos do mesmo Deus. Deus a actuar em três formas diferentes... debaixo da 
Paternidade, debaixo do estatuto de Filho, debaixo da dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em
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três.

Lembra-se do número do anticristo, quatro? Vê? Deus - Pai, Filho e Espírito Santo são totalmente o 
Senhor Jesus Cristo.
84

Quando você baptiza apenas no nome de Jesus - isso é errado. Baptizar apenas no nome de Jesus - 
isso é completamente errado. Eu conheço muitos Jesuses. Ora, os países Latinos estão cheios deles 
(Jesuses). Mas este é o Senhor Jesus Cristo! Isso diz exactamente quem Ele é. Há muitos Branhams, se 
quiser falar pessoalmente de mim. Eu sou o William Marrion Branham - sou eu. Mas há muitos outros 
William Branhams e assim por diante, por aí. Mas isto está distintamente a chamar uma pessoa - o 
Senhor Jesus Cristo, o Ungido. Só há um deles.

Agora, está certo. Se houver mais alguma coisa sobre isso, escreva uma carta ou alguma coisa, ou 
quando eu estiver noutras perguntas. Eu quero tentar ver isto de forma a conseguir ver se podemos 
chegar a algumas destas pessoas enfermas, que estão a sofrer, para receberem oração.

PERGUNTA: Irmão Branham, se esta pergunta não encaixar no... não responda. [Isso é bom. 
Eu agradeço.] Que crianças vão no rapto, se é que há pequenos? Obrigado.
85

Nunca assinaram nenhum nome. Agora, não assine, não é necessário. Mas veja, quando Deus coloca 
um nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, não há nada no mundo que o possa 
apagar, porque está escrito com a tinta do sangue de Cristo. Seja deste tamanho, ou daquele tamanho, 
ou seja o que for, é igual.

Todas as crianças, toda a igreja, tudo o que existe, é... Deus, pela Sua presciência...86

Agora, nós não sabemos. Você diz: “Irmão Branham, consegue provar que você está lá?” Não, 
senhor. Não consigo provar. Deus podia usar-me como uma ferramenta para outra coisa qualquer e usá-
lo a si da mesma forma. Mas eu creio, e é pela fé, que estou salvo. Não é pelo conhecimento que eu sou 
salvo; pela fé. É assim que você é salvo. É assim que todos somos salvos.

Mas lembre-se, Deus é infinito. Crê nisso? Infinito. Ao ser infinito, isso faz Dele... E então Ele é 
omnisciente. Crê nisso? Omnisciente significa que Ele sabe todas as coisas. Ele não pode ser... Ele não 
pode ser omnisciente sem ser infinito. Veja, nunca houve nada que Ele não conhecesse. Ele conhecia 
todos os mosquitos que existiriam sobre a terra e quantas vezes iam piscar os olhos e quanto sebo iam 
formar - quanto, todos eles juntos.

Ele sabia todos os suspiros que você ia dar e qual a profundidade com que iam entrar nos seus 
pulmões. Isso é infinito.
87

Agora, se Ele é infinito, isso faz Dele omnisciente. Está certo? E se Ele é omnisciente, isso faz Dele 
omnipresente, porque Ele sabe exactamente o minuto, a hora, o tempo até ao instante exacto de 
55.000º de um segundo de quando vai acontecer. Vê? Consegue imaginar agora? Então Ele sabe todas 
as coisas. E é por isso que Ele tem todo o poder, sabe todas as coisas e pode fazer todas as coisas.

Agora, vamos ver. Agora, e todas as crianças que Deus... cada uma que Deus, quando elas... Agora 
lembre-se, quando é que Jesus foi...? A Bíblia disse...

Agora, nós sabemos que Jesus morreu por volta de 30 d.C. Está certo? Foi mais ou menos a meio do 
ano, acho eu. 30 d.C. Agora, mas a Bíblia disse que Ele foi morto antes do mundo ter sido criado. E o 
seu nome... Quando o livro do Cordeiro... Quando o Cordeiro foi morto para redimir este livro... (Aqui 
está uma coisa importante agora. Pode causar estímulo!) Veja! Quando o Cordeiro...

88

Agora lembre-se, a Bíblia disse, o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo e 
o seu nome foi colocado... estava nesse livro quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, 
para redimir todos os nomes que estavam escritos nesse livro. Entende agora?

Veja, não há nada fora de ordem. Está a operar exactamente como o grande relógio de Deus, veja, 
como um relógio a mover-se. O seu nome foi colocado ali antes da fundação do mundo, quando o 
Cordeiro foi morto para redimir aquilo que estava naquele livro. Agora, Ele avança e toma esse livro para 
reclamar a Sua redenção. (Agora, eu não quero começar aí. Nunca íamos responder a mais nenhuma 
pergunta hoje). Muito bem.

PERGUNTA: Pergunta: O inferno e o lago que arde com fogo e enxofre, são a mesma coisa?89

Não, o inferno, a tradução da Bíblia, creio eu... Agora, há estudiosos aqui sentados. Eu quero dar 
honra a isso. O nosso Irmão Iverson está aqui sentado e o Irmão Vayle e muitos destes irmãos, que são 
verdadeiros teólogos. A palavra traduzida, Hades, significa a sepultura. Está certo? - a palavra Grega 
para a sepultura. Mas o lago de fogo é outra coisa, porque lá em Apocalipse, tanto o Hades e tudo 
foram lançados no lago de fogo. Muito bem. Agora, vamos ver.
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PERGUNTA: ...Se não, o lago de fogo, o inferno, é eterno?90

Não, senhor. Não, senhor. Qualquer coisa que foi criada não é eterna. Não, qualquer coisa que é 
criada... É por essa razão que não pode haver um inferno eterno. Se alguém lhe disser que você vai 
arder num inferno eterno, eu quero escritura para isso. Não existe tal coisa.

O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, para o anticristo e o seu povo. Esse era o 
diabo, o diabo incarnado. Foi criado para isso, para destruir. E qualquer coisa que... Só há uma coisa - 
de tudo o que existe, o mundo inteiro e tudo o resto - só há uma coisa que é eterna, que é Deus.

Antes que houvesse um átomo, ou electrões, ou antes que houvesse sequer luz cósmica, electrões 
ou qualquer coisa, Ele era Deus. Ele é o criador. E essa é a única forma de você poder ser eterno, é 
receber a vida eterna. Essa palavra Grega ali, penso eu, é Zoe. Não está certo? Zoe? Zoe. Então essa 
vida que Deus lhe dá, como o seu pai lhe dá a vida dele através do voto de casamento com a mãe. E 
ele, por isso, dá... a alegria da partilha (entende-me?), da vida dada por um filho. É assim que Deus faz 
- a alegria ao dar a Sua vida a um filho. Vê?

91

E então você torna-se parte Dele, que é Zoe - a própria vida de Deus. “Eu lhes dou vida eterna e os 
ressuscitarei nos últimos dias.” Essa é a única coisa que... Você tem vida eterna. E essa vida eterna 
conhece o seu corpo e tem de surgir. Não pode... é impossível ficar lá.

Enquanto o Espírito de Cristo pairou sobre o corpo - o Espírito de Deus sobre Cristo naquele grande 
dia - sabia que ia ressuscitar. Tal como os santos no corpo deles.
92

Agora, lembre-se, Jesus, quando morreu, foi ao inferno, porque tinha de ir lá - foi Ele que carregou o 
pecado. E Ele pregou às almas que estavam no inferno que não se arrependeram na longanimidade nos 
dias de Noé. Está certo? Ele foi ao inferno e pregou às almas, às almas separadas de Deus. Morte 
significa separação. E eles tinham-se separado de Deus, nunca mais podiam voltar. E Jesus foi dar 
testemunho de que Ele era aquele de quem foi falado - a semente da mulher.

A semente da serpente... Vê o que a semente da serpente fez? O anticristo culmina na morte - 
separação, o cavalo vermelho. A semente da mulher, a vida, culmina no cavalo branco - Jesus Cristo. 
Vê? O que é isto? Um contra o outro - a semente da serpente contra a semente da mulher. Entende 
agora? Oh, nós podíamos ficar mais um pouco nessa (não seria bom?), mas vamos ficar com isto.

PERGUNTA: Irmão Branham, o primeiro cavaleiro, o primeiro selo, cumpre II 
Tessalonicenses, a revelação do homem de pecado?
93

Sim. Está certo. Cumpre. Esse é o homem de pecado. Este mesmo homem, continua, por fases, a 
cavalgar até chegar ao cavalo pálido, que foi chamado Morte. Cristo desce também com justificação, 
santificação, com o cavalo branco e isso é... você recebe vida, veja.

PERGUNTA: O que acontece aos crentes nascidos de novo que estão nas diversas 
denominações, mas não estão na noiva de Cristo? O que lhes acontece?
94

Bem, acho que explicamos isso há pouco, veja. Eles entram na tribulação. Eles são martirizados na 
tribulação, surgem nos últimos... depois do milénio, para o seu juízo, veja, porque a Bíblia disse que o 
resto dos vivos... o resto dos mortos não viveram até que os mil anos terminassem. Então, houve uma 
ressurreição e depois surgiu o... tanto o justo como o injusto e foram julgados por Cristo e pela noiva. 
Ele veio à terra com dezenas de milhares de milhares dos Seus santos. Está certo? A Sua noiva.

Estabeleceu-se o juízo, abriram-se os livros... os livros foram abertos e outro livro foi aberto, que é 
o livro da vida. Ele separou dali os bodes das ovelhas. Está certo? Isso não teve nada que ver com a 
noiva. Ela estava ali no juízo com o seu... a rainha e o Rei, juntos.

Ele veio com os Seus santos; dezenas de milhares de milhares ministravam para Ele - a Sua esposa; 
então estabeleceu-se o juízo e depois as ovelhas foram separadas dos bodes. (Lembra-se da outra noite 
onde eu trouxe essa pequena meditação, para que entendessem? A Meditação do Cowboy? Vêem? Aí 
está.)

95

A igreja, o povo que está nas denominações, que são Cristãos genuínos que receberam a 
mensagem... E eles nunca vão ver isso - nunca lhes será pregado.

E aquelas numa multidão mista (a quem é pregado), vai-lhes passar completamente ao lado, a não 
ser que o nome deles estivesse no livro da vida do Cordeiro. Mas eles vão ser boas pessoas e vão ser 
ressuscitados e vão passar pelo julgamento e vão ser julgados pelo próprio grupo que pregou para eles. 
Não sabeis que os santos hão-de julgar a terra? Vai ser-lhes pregado, vê? Vai ser-lhes pregado pelo 
mesmo povo que lhes deu testemunho da mensagem, para saírem de lá. (Espero que isso explique. Tenho 
tantas aqui).
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PERGUNTA: Irmão Branham, o sétimo anjo com o espírito de Elias é o mesmo homem como 
o Elias enviado aos 144.000 Judeus durante os três anos e meio depois do rapto? Alguns de nós 
estão confusos com isto.
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Não, ele não é o mesmo, veja. São dois homens diferentes. O Eliseu que veio na forma de Elias não 
era Elias. E o espírito de Elias que veio sobre um homem chamado João Baptista não era Elias. E o 
homem do sétimo anjo mensageiro no final da Era de Laodicéia não vai ser o Elias literal. Vai ser um 
Gentio para o seu povo.

Elias vai... O espírito de Elias nessa altura, vindo no... para o povo ali, ele vai ser um Judeu, veja, 
porque eles são enviados para o seu próprio povo. Essa é a minha revelação.

A razão porque eu... Tommy Osborn, quando nós falamos sobre isso naquela altura (eu e o Tommy), 
eu nunca soube. Eu estava apenas a orar pelos enfermos e cheguei lá. E havia uma senhora que veio do 
Tabernáculo do Evangelho de Fort Wayne, uma missionária no campo estrangeiro. Os seus peitos 
estavam assim tão grandes - estava comida de cancro. E ela estava ali mesmo na pequena casa onde 
nós costumávamos viver, ali no caminho. E eu orei pela querida irmã e ela foi curada e voltou para o 
campo.
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E quando... ela veio de África e tinha deixado um pequeno livro ali sobre missões. Eu pensei: “Bem, 
os missionários são bons.” E eu nunca tinha pensado muito acerca de missionários. Oh, eu pensei: “Bem, 
há apenas um ofício de Deus ali, por isso, este é o meu lugar aqui mesmo na Rua Oitava e Penn” - por 
isso, eu estava apenas a continuar da melhor forma que conseguia.

Mas um dia, sentado a estudar, eu peguei naquele livro e tinha uma fotografia da raça Negra, um pai 
idoso. E ele tinha esta pequena faixa de cabelo branco e debaixo estava escrito assim: “Homem branco, 
homem branco, onde estava o teu pai? Agora sou velho e a mente está esmorecida e não compreendo 
muito bem. Se eu tivesse conhecido Jesus quando era um jovem, tê-Lo-ia levado ao meu povo.”
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Bem, eu li isso e alguma coisa continuava a dizer: “Lê outra vez. Lê outra vez.” Eu continuei a ler... 
Vocês já passaram por alturas assim. É... uma e outra vez. Há algo ali.

Como lá naquele dia em Green's Mill, quando eu saí da caverna... eu não conseguia entender isso, 
como é que pessoas podiam falar em línguas e clamar com o Espírito Santo genuíno e ainda assim ser 
anticristo - falar em línguas, com as línguas genuínas do Espírito Santo a falar e ainda assim ser um 
demónio. Certo! Eu consigo provar-lhe isso. Sim, claro!

Então, repare, quando eles fizeram isso... Assim, as línguas não são a prova do Espírito Santo. É um 
dos dons do Espírito Santo. E o diabo consegue imitar tudo o que Ele tem - cura divina e tudo o resto. 
Ele disse: “Muitos virão a mim naquele dia e dirão: «Senhor, não expulsei demónios; não fiz [isso é pregar 
o evangelho], não fiz obras poderosas em teu nome e todas estas coisas ali?» Eu direi: «Apartai-vos de 
mim, vós que praticais a iniquidade. Nem vos conheci.»”
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A Bíblia disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto da mesma forma. E o mesmo cardo que está 
no campo de trigo ali, consegue estar tão feliz e clamar por causa da mesma água que cai sobre ele, tal 
como... enviada pela chuva. Mas pelos seus frutos os conhecereis!

Aquele pequeno cardo pode levantar-se ali feliz e pode clamar o quanto quiser, cheio da mesma 
chuva que o trigo tem. Aí está. Assim, eles podem clamar, falar em línguas e imitar tudo aquilo que 
quiserem; e naquele dia serão chamados “praticantes de iniquidade.”

100

Como eu vos disse há pouco (Ouçam o que eu digo. Ouçam com atenção!), olhem para trás e 
examinem-se com a Palavra e vejam onde estão. Vocês, mulheres, que têm o cabelo curto, deixem-no 
crescer. Se estiverem a usar calções, tirem-nos. Comportem-se como senhoras.

Se vocês, homens, ainda estão a fumar cigarros e ir a salas de bilhar, parem! Não me interessa o 
quanto professam. Se ainda estiverem a firmar-se naquela organização e a dizer: “É isto” e “É isto” é 
melhor pararem. Olhem para trás e examinem isso com a Palavra. Estamos a sair... Nós devíamos viver 
acima do cabelo curto e toda esta era agora. Estamos de volta a algo agora em que Deus está a revelar 
os mistérios escondidos que foram colocados no Livro antes da fundação do mundo.

E aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas vão entender isto nestas outras coisas. Se 
não, vai passar ao lado deles como o oriente está para o ocidente. Vai apenas...

Como Gideão a separar os seus homens - havia milhares e milhares. Deus disse: “São muitos. 
Separa-os outra vez.” Ele fez-lhes outro teste e separou-os outra vez, separou-os outra vez e 
continuou até que só tinha uma mão cheia deles. Ele disse: “Esse é o grupo que eu quero que faça o 
trabalho.” Foi exactamente o que aconteceu.

101

Mulheres Pentecostais, a andar para trás e para a frente, ali sentadas, a ouvir e sabem pela Palavra
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que está errado, acha que vão lidar com isso? Não, senhor! Todos os anos, quando eu passo, há mais 
com cabelo cortado do que havia quando eu comecei. Diziam: “O que é que isso tem que ver... Você 
devia...”

Alguém disse: “Bem, Irmão Branham, as pessoas têm-no como um profeta.” Eu não digo que sou um 
profeta. Ninguém me ouve dizer isso. Mas eu digo isto, que se fizessem isso, se tivessem em 
consideração... Disse: “Porque não ensina as pessoas a como receber o Espírito Santo e a como receber 
isto e a como ter grandes dons espirituais e a ajudar a igreja?” Como é que eu posso ensinar-lhes 
álgebra, quando nem sequer vão ouvir os seus ABCs? Está certo. Faça estas pequenas coisas. Venha 
até aqui ao fundo e limpe isso e comece correctamente. Amém. Glória!

De que é que eu estava a falar então? Eu não pretendia afastar-me desse tema. Desculpe-me, veja. 
Muito bem. “Alguns de nós estão confusos. O Elias é o mesmo que...?” Sim, hum, hum; está certo. Não, 
este Elias que virá aos Gentios será um Gentio ungido com esse espírito, porque Deus sempre usou esse 
mesmo espírito para trazer o Seu povo para fora do caos. E serviu bem o Seu propósito, por isso Ele 
vem... novamente, porque, veja... Porque, agora, se Ele usa muito polidos, instruídos, é esse tipo que 
iria captar.

102

Ele traz um homem que mal sabe o seu ABC e não consegue pronunciar correctamente as palavras e 
tudo o resto assim, um velho de algum deserto algures e trá-lo e leva-o a esse povo de mente simples e 
eles entendem, assim. Se vier polido...

Como Paulo disse: “Não vim a vós com a educação polida, mas vim a vós no poder da ressurreição.” 
Deus precisou de três anos e meio lá na Arábia para tirar aquilo dele - a sua instrução. Precisou de 
quarenta anos para tirar isso de Moisés. Vê? Por isso, aí está. Isso é... Eu não digo que Deus não... eu 
não estou a defender a iliteracia agora, mas estou a tentar dizer-lhe para não assumir a educação, 
não...
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A sabedoria deste mundo é contrária. A instrução tem sido um dos maiores impedimentos que o 
evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos estes grandes seminários e coisas que 
temos agora. Seriam pessoas de mente simples que ouviriam a Palavra. Mas estão tão polidos e 
confusos e presos ali àquelas organizações que vão ficar com aquilo, só isso. Assumem aquele espírito.

Já viu alguma vez uma boa mulher casar-se com um homem imoral? Esse homem imoral ou se torna 
um bom homem como a mulher é, ou a mulher se torna imoral como ele é. Vê? Está certo. É por isso que 
Ele disse: “Saí do meio deles” quando se prepararem para ir nesse rapto. Têm de ter algum tipo de fé 
que vos tire daqui.

PERGUNTA: Quando é que o concerto de Daniel 9:27 foi confirmado por uma semana?104

Metade foi confirmado, o concerto, quando Jesus Cristo estava na terra a pregar aos Judeus. Ele 
nunca foi aos Gentios. E Ele disse aos Seus discípulos: “Não ides aos Gentios.” Isso era apenas para os 
Judeus. E Ele pregou por três anos e meio - isso é metade da septuagésima semana, agora, como Daniel 
disse que Ele ia fazer.

Agora lembre-se, Ele foi firmemente vindicado aos Judeus, mas os olhos deles ficaram cegos para 
trazer este espaço dos Gentios. Não conseguem ver o programa completo? Vêem? E Ele provou que era 
um profeta, fez exactamente aquilo que o profeta faria, mostrou-lhes o sinal de um profeta - o que, a 
vossa própria Palavra diz: “Se um homem disser que é espiritual ou profeta, veja aquilo que ele diz. E se 
isso acontecer [se continua a acontecer, aquilo que disse, continuamente],...”

Como, veja, e a Bíblia diz: “Batei e abrir-se-vos-á; buscai... encontrareis; pedi... será dado.” Agora, 
se reparar, é “batei”, bater constantemente, permanecer ali, como o injusto juiz que não dava resposta 
à mulher. Ela continuava a bater à sua porta, a dizer: “Eu estou nas tuas mãos.”

105

Não é buscar e dizer: “Senhor, eu gostava de ter isto. Amém.” Não é isso. Permaneça ali até ter. 
Você sabe que vem aí. Assim, Ele prometeu, por isso fique ali até ter isso. Vê? Agora, agora, na última 
parte, na septuagésima semana, a última parte será durante o tempo do período de tribulação, após o 
rapto da igreja. Então aqui estão três anos e meio aqui que lhes vão ser confirmados novamente pelos 
profetas, veja - Moisés e Elias, Apocalipse 11.

Agora, deixe-me ver o que isto é.106

PERGUNTA: Se você for um dos Seus escolhidos, vai subir na noiva?

Sim. Sim, senhor. Essa é fácil.

PERGUNTA: Irmão Branham, você quis dizer sete mil que não tinham dobrado o seu joelho a 
Baalim, ou setecentos?
107
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Sete mil, foi o que eu quis dizer. Perdoem-me por isso, vejam. É apenas um... é apenas uma forma 
de expressão. Eu estava apenas... Como eu disse há pouco... Já repararam que eu digo aqui, dizia: “E 
eles deram testemunho vendo o Cordeiro” - vê? O Cordeiro estava na terra... deram testemunho vendo 
o Espírito de Deus vir sobre o Cordeiro.

Agora, ali diz: “Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.” Vê? Agora, isso está escrito na 
forma factual do Grego, colocando o verbo antes do advérbio. Mas repare aqui, na verdade seria este... 
Agora tome apenas a Palavra, veja... A Bíblia diz, na tradução de S. James aqui: “Este é o meu Filho 
amado em quem me compraz habitar.” Mas, na verdade, se nós disséssemos como dizemos hoje: “Este é 
o meu Filho amado em quem me compraz habitar” - você virava ao contrário, veja. “Este é o meu Filho 
amado em quem me compraz habitar.” Agora, nós diríamos hoje: “Este é o meu Filho amado em quem me 
compraz habitar.” A mesma palavra, apenas dá a volta. [Nesta frase, a tradução não reflecte a questão 
gramatical presente. Na linguagem antiga usada na tradução Inglesa King James a frase termina com 
“dwell” que significa “habitar”. A forma actual para esta frase, em Língua Inglesa, terminaria com “dwell 
in” que tem exactamente o mesmo significado em Português, mas mostra a adição da preposição “in” - 
Trad.]
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Agora, sim, eu quis dizer... Perdoem-me, por favor. E irmãos, vocês na fita aí e amigos, ouçam: eu 
não quis dizer isso assim. Eu sou um ministro do evangelho. De tantas vezes que eu já preguei sobre 
isso, eu sabia que eram sete mil. Eu apenas acabei por dizer setecentos. Eu não quis dizer setecentos. 
Eu quis dizer... Eu apenas não li da Escritura. Veio à minha mente enquanto eu estava a falar e eu 
apenas disse setecentos, em vez de sete mil. Eu estou sempre a cometer esses erros. É claro que eu 
sou ignorante, por isso, perdoem-me. Eu não tive intenção de fazer isso.

109

PERGUNTA: A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são o mesmo?110

Sim, senhor! Veja, agora, aqui... agora veja, eu não quero começar com isso, porque eu podia 
pregar um sermão sobre isso, veja. Mas não o vou fazer, mas quero mostrar-lhe. Quando Deus deu a 
Adão a sua noiva, do seu lado, ele disse: “Ela é carne da minha carne e osso do meu osso.” Está certo?

Quando Deus deu a Cristo a Sua noiva (o Espírito deu a carne, a noiva), Ele foi ferido no lado 
debaixo do Seu coração e água, sangue e espírito saíram. Isso tornou-se carne da Sua carne e osso do 
Seu osso. Nós somos a carne e os ossos (a noiva vai ser), a carne e os ossos de Cristo. Exactamente. 
Eles são... Essa é a Sua noiva.

PERGUNTA: Será que a noiva de Cristo teria... será que a noiva de Cristo terá um ministério 
antes do rapto?
111

Claro. Isso é o que está a acontecer agora mesmo, veja. A noiva de Cristo, claro que sim! É a 
mensagem da hora - a noiva de Cristo. Claro, ela consiste em apóstolos, profetas, doutores, 
evangelistas e pastores. Está certo? Isso é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande 
ministério - o ministério da hora. Vai ser tão humilde...

Agora, lembrem-se. Quantos estavam aqui da primeira vez, quando eu... no último Domingo? 
Lembram-se daquilo que eu preguei? Humildade. Oh, não se esqueçam disso. (Eu vou parar por um 
minuto para avisar novamente acerca disso.) Lembrem-se, quando Deus prediz que alguma coisa 
grandiosa vai acontecer, as pessoas ficam a olhar para tão longe, pela sua sabedoria, que perdem aquilo 
que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grandiosa, o mundo ri-se disso: “Esse bando de 
ignorantes.” Está certo. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja dizem: “Bem, isso é 
glorioso!” Deus diz: “Um bando de ignorantes.” Assim, veja, você tem de ter cuidado... talvez não esteja 
a querer dizer isso dessa forma, exactamente dessa forma, mas é assim que acontece.

112

Veja! Aqui estava uma grande igreja, santa, ortodoxa. “Nós conhecemos a Palavra, nós temos 
estudiosos, nós temos seminários. Nós temos os nossos homens tão treinados! Ora, durante centenas 
de anos temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja. Nós somos o Sinédrio. Nós temos o Concílio de 
Igrejas aqui, tanto Fariseus como Saduceus, e todas as denominações se reúnem [como nós estamos a 
ter]. Somos todos um - o Concílio da Igreja. Nós somos os homens importantes aqui. Nós sabemos que 
isto é de acordo com a escritura. O que é que um homem ignorante ali no rio com uma barba pela cara 
toda e um bocado de pele de ovelha nos está a dizer?”

Claro que eles não iam ouvir isso. Mas a Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 3: “Eu enviarei o meu 
mensageiro diante da minha face para preparar o caminho para mim.” Setecentos e vinte anos antes 
disso, o grande profeta Isaías esteve ali e disse: “Haverá uma voz do que clama no deserto. Preparai a 
vereda para o Senhor e endireitai os seus caminhos.” Está certo.
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E disse... Oh, muitos deles, disseram: “Todos os lugares altos serão abatidos. Oh” - disseram eles - 
“vai ser um... Quando este homem vier, ele vai apontar o dedo e vai mover montanhas. Oh, e todos os 
lugares  baixos,  as  valas,  serão  erguidas.  Então  todos  os  lugares  elevados  serão  aplainados.  Irmão,
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vamos plantar milho em todos os campos por aqui. E oh, vamos fazer grandes coisas quando este 
homem vier” - vê?

Eles estavam à espera que Deus pegasse na manivela e a rodasse e fizesse descer o corredor, dizia: 
“Desce, tu, grande precursor do meu Messias.” E então, assim que ele saísse, eles puxavam-no e o seu 
ministério terminava. E eles davam à manivela outra vez e faziam-no desceu aqui ao lado do seminário e 
diziam: “Muito bem, meu filho amado, desce e diz-lhes.”

114

Oh, bem! Veja. Quando ele veio, o que aconteceu? Aqui veio um homem que não conhecia nenhuma 
das escolas deles, nem sequer tinha um cartão de companheirismo, não tinha credenciais nenhumas. 
Nunca ninguém soube se ele tinha ido à escola algum dia na sua vida. Nem sequer se conseguia ver pela 
sua fala. Ele nem sequer falava em termos eclesiásticos. Ele falava de serpentes, machados e do 
deserto e coisas assim, veja, árvores. Ele não falava nos termos do panorama eclesiástico do dia ou 
deste dia ou de qualquer outro dia.

Ele veio “sassafrás” como nós chamamos aqui em Indiana [sassafrás é uma árvore nativa do Leste 
da América do Norte tradicionalmente cultivada pelo seu perfume, no entanto, neste contexto, a ideia é 
transmitir simplicidade, alguma coisa feita à moda antiga - Trad.] Ele veio de algures do meio dos 
arbustos - nem sequer tinha feito a barba, tinha os cabelos em pé. Eu imagino que ele só tomava banho 
a cada dois ou três meses. Certo. Ele nunca vestia um pijama à noite. Ele nunca usou um automóvel. Ele 
nunca lavou os dentes. Claro que não.
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Aqui vem ele a andar pelo deserto assim e disse: “Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o 
caminho para o Senhor, endireitai as Suas veredas.”

Alguns dos doutores levantaram-se e disseram: “Hum! Digamos, homem, tiveste a tua... Não 
podemos cooperar contigo nesta campanha. Aqui, não podemos fazer isto. Bem, onde está o teu cartão, 
onde está a tua identificação?”

Ele ignorou-os. Ele tinha uma mensagem, por isso continuou com ela, a pregar a mesma coisa. Eles 
diziam: “Ah, espera. Bem, se formos até ali, nós vamos levar lá o bispo hoje e vamos ver o que ele diz 
sobre isso. Nós vamos até lá. Nós sabemos que é o líder da igreja e sabemos que ele vai ter de 
reconhecer isso. Se ele é de Deus, vai reconhecer os nossos bispos.”
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Colocaram-nos todos ali numa fila e ficaram ali, os dignitários. Ele disse: “Geração de víboras. Cobras 
na erva! [Colarinhos dobrados e santos padres e assim por diante] Quem vos avisou a fugir da ira 
futura? Vós sabeis que a vossa hora está próxima. Não penseis que dizendo: «Bem, nós pertencemos a 
isto, àquilo ou outra coisa qualquer». Eu vos digo que o Deus a quem eu sirvo é capaz de, a partir 
destas pedras, suscitar filhos a Abraão.” Oh, bem!

Agora, ele vai fazer o contrário em relação ao discurso eclesiástico. “Eu digo que o machado está 
posto à raiz da árvore! Por isso, toda a árvore que não dê bons frutos é cortada e lançada no fogo! Eis 
que eu vos baptizarei com água para o arrependimento, mas ele vem após mim. A lua se converterá em 
sangue e... [Oh, bem!] Ele vai limpar completamente a sua eira. Ele vai pegar na palha e vai queimá-la 
com fogo que nunca se apaga e vai levar o trigo para o Seu celeiro. Ele vai separar as ervas do trigo.” 
Oh, bem, que mensagem!

Eles disseram: “Este homem? Hum! O que é que ele disse em relação ao tempo que era? Oh, 
ignorância. Nós temos o homem ali mesmo - o Irmão Jones. Ele é o homem que vai fazer isso, se houver 
alguém neste dia. O Bispo Fulano de tal vai fazer isso, o Santo Padre Fulano de tal.” Oh, bem! Vê? Deus 
em simplicidade, a operar em simplicidade.

Então, a primeira coisa que acontece é que ele está ali um dia e disse: “Sim, ele está no vosso 
meio!” Ele tinha a certeza absoluta que era o precursor. Ele sabia quem ele era. É por isso que podia 
abanar-lhes o couro. Dizia: “Agora, não tremam, mas continuem e vão em frente. Vocês, soldados, 
obedeçam aos vossos senhores e se fizerem algum mal peguem nisso...”
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“O que faremos? Devemos parar de fazer isto? Devemos parar de fazer isto?”

Ele disse: “Continuem da forma que estão. Continuem. Continuem, sigam em frente. Se estiverem a 
plantar batatas, plantem. Vocês, soldados, não usem da violência e façam isto. E tudo o que façam, 
continuem da forma em que estão. Obedeçam aos vossos senhores” - e assim por diante.

“Rabi, que faremos?”

“Continuem como estão. Mas há um no vosso meio que não conheceis.” Ele sabia que na hora da sua 
mensagem, ele sabia que ia introduzir essa pessoa. Ele sabia que Ele estava ali. “Um no vosso meio; vós 
não o vedes. Há coisas que estão a acontecer que vocês não sabem.” E assim, então... “Há uma coisa 
que vai acontecer” - disse ele, veja - “e ele vai estar aqui e eu vou conhecê-lo.”
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E, finalmente, um dia ele disse: “Eis, aí está ele. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo!” Disse: “O meu tempo terminou agora. Eu já vos introduzi a ele. Eu devo descer agora. Eu devo 
sair de cena. Ele vai assumir o controlo a partir daqui. O milénio vai começar rapidamente. O tempo está 
próximo.”
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Então, quando Ele veio, quando Ele era... João disse: “Ele vai... oh, ele vai abrir o grão. Ele vai 
separar o trigo da palha e ele vai queimá-la. Ele vai limpar completamente a sua eira e a pá está na sua 
mão.” Mas quem era Ele? Um pequeno...

Agora, eles tinham tudo esquematizado (oh, homem!) Ele vai ter um espírito que vai chegar a uma 
milha de distância. Ele vai estar aqui na Palestina, vai levantar-se aí numa destas nuvens brancas e vai 
pegar em todos estes Romanos, assim, e vai lançá-los no inferno - vai continuar a fazer assim até que 
termine com tudo. Ora, eles tinham tudo preparado. E o que isso era - um pequeno cordeiro veio do 
meio deles, manso e gentil, empurrado nesta direcção e naquela direcção.

119

Até João disse (agora, olhe para João, o profeta), ele disse: “Ide perguntar-lhe se ele é, de facto, 
aquele?” Tão humilde que aquele profeta não viu. Disse: “É ele, ou buscamos outro?”
120

Agora, Ele nunca lhes deu um livro, àqueles discípulos em Mateus 11, vieram e perguntaram-Lhe... 
Quando os discípulos de João... João estava na prisão, por isso ele tinha estado tão cheio de escrúpulos 
que ele... eu creio que foi Pemberton que disse: “O seu olho de águia ficou tapado ali” - veja. Ele tinha 
descido à terra; ele tinha estado no ar; mas quando a sua profecia terminou, ele desceu novamente ao 
solo, veja, porque o colocaram na prisão, veja. Aquelas grandes asas não lhe serviam de nada, por isso 
ele apenas ficou ali. Mas ele voou mais alto de qualquer um dos outros. Deixe-me mostrar-lhe uma coisa. 
Deus usou-o.

E Jesus sabia, veja, porque esse foi o... esse era o Deus incarnado ali. Por isso, Ele disse ali... 
Agora, Ele nunca lhe deu um livro acerca de como se comportar na prisão. Ele disse: “Agora, espera um 
minuto. Eu vou escrever um pequeno artigo aqui e tu vais levar de volta e vais dizer a João como se 
comportar quando estiver na prisão por minha causa.” Não, Ele nunca disse isso.
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Ele não disse: “Ide dizer a João que ele devia ter tirado o seu doutoramento antes de surgir.” Se ele 
tivesse, teria sido como os outros - teria rejeitado. João era honesto e fez uma pergunta.

E Ele disse: “Esperem até que a reunião termine e depois ide mostrar a João o que aconteceu. Então 
ele vai saber. Se lhe disserem o que está a acontecer, então ele vai saber.” Vê? “Ide dizer-lhe... Dizei-
lhe... ele está na prisão e não pode estar aqui. Mas vocês estavam na reunião e viram o que aconteceu. 
Ide dizer-lhe.”

Assim, os discípulos disseram: “Muito bem, Mestre” - e lá foi ele pela montanha. Jesus, sentado 
nesta pedra, a observá-los até que atravessaram e subiram a montanha. Ele virou-se para a 
congregação e disse: “Quem saístes a ver no tempo de João?” Disse: “O que saístes a ver? Saístes a 
ver um homem que tem o seu colarinho dobrado e boas roupas e muito polido e instruído. É esse tipo de 
homem que saístes a ver?”
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Não. Sabem que tipo de homens são esses? Esses beijam os bebés, vocês sabem, e trabalham nos 
palácios dos reis. João não era desse tipo. Bem, disse: “Então, porque fostes?” Para ver um homem a 
quem foi dado um ministério e vai prendê-lo a uma organização ou algo assim? “Abanado por todo...” 
Então se os Unitários não o querem, ele vai para a Trindade; e se a Trindade não o quer, ele vai para a 
Igreja de Deus, ou para qualquer lugar. “É esse tipo de homem a que fostes, abanado por qualquer 
vara?”

Oh, não! - João, não. Ele disse: “Então o que saístes a ver? Um profeta?” Ele disse: “E eu digo que 
está certo, mas vou dizer-vos uma coisa que não sabeis. Ele era mais do que um profeta. Ele era 
mais...”

“Se o podeis receber, este é aquele de quem está escrito na Bíblia, aqui na Escritura: «Enviarei o 
meu mensageiro diante da minha face [Malaquias 3], e ele preparará o caminho diante de mim.»” Eles 
não entenderam. Nem os discípulos entenderam, veja. Está certo. Oh, bem! A simplicidade - seja 
humilde. Agache-se. Quando Deus promete algo grande, veja, é grande aos olhos Dele.

Agora, se quiser manter sempre isto em mente... eu quero... Mantenha isto em mente e quando isto 
acontecer, então pode mudar. Agache-se e pegue numa destas pequenas flores da primavera que estão 
a chegar este ano, ou pegue numa erva comum e segure-a na sua mão e diga: “Eu vou segurar nisto 
agora e vou ver que algo tão simples fez isto. E eu quero ver o cérebro que consegue enviar um foguete 
até à lua, fazer esta erva.” Você tem sempre isso. Pode estar certo disso - vai sempre ter isso. A erva 
tem vida nela, veja. É tão simples e humilde...

123

Veja, se um homem é um homem importante, muito bem. Mas se  ele  for  grande,  de  forma  a  poder
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tornar-se simples, veja, ele vai encontrar Deus. Mas se ele não se tornar simples, ele nunca O vai ver. 
Você tem de se tornar simples.

PERGUNTA: Em Apocalipse, versículo 5 e 9, quem são estes que estão a cantar quando o 
Cordeiro toma o livro da... da... estes são os santos arrebatados?
124

Não. Apocalipse 6... 5 e 9, melhor dizendo. Não. Se reparar, estes não são os santos. Ele ainda não 
reclamou a sua posse. Isto não são santos. Se reparar, eles são os anciãos e os animais e eles cantam.

Vamos ler para que essa pessoa... e depois eu vou tentar... eu tenho mais ou menos uma meia dúzia 
aqui ainda e acho que consigo vê-las nalguns minutos. Vamos ver. Apocalipse 5:9. Agora, vamos ler só 
um pouco antes, por isso... A pessoa agora é honesta acerca disto e eles querem saber. Veja!

125

E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se 
diante do Cordeiro, tendo, todos eles, harpas... salvas de ouro, cheias de incenso, que são 
as orações dos santos.

E cantavam um novo cântico , dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir...[vê?]

Vê? Deus redimiu-nos e nos fez reis e sacerdotes - esse é o grupo celestial, ainda não são os 
redimidos. Muito bem, agora.

PERGUNTA: Irmão Branham, se todos os... (Agora, só um momento. Acho... Perdão.) Irmão 
Branham, se todos os santos vão ser tomados no rapto, de onde vêm Elias e Moisés?
126

Algo está errado. Algo está errado, é só isso que eu sei. Alguma coisa aconteceu, veja. Há alguma 
coisa que está errada em algum lugar. Estão todos a sentir-se bem? Não há doenças nem nada? Vamos 
ver, Apocalipse... onde estava, irmão? Oh, a pergunta! Oh! A pergunta que foi respondida. Agora, vamos 
ver.
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E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se 
diante do Cordeiro, tendo, todos eles, harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são 
as orações dos santos.

E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus 
selos; porque foste morto,... , e com o 
teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo,...

[Aqui está! Aqui está! Eu estava errado nisso! Vê?]

Está certo. Agora, o que acha disso? Oh, se a presença do Espírito Santo não está aqui, o que é? 
Ele não ia deixar... Veja, eu li apenas a primeira parte daquele versículo. Veja, é apenas algo escrito aqui 
e eu estava a tentar avançar - a olhar para aquele relógio. Mas vê Ele a parar-me acerca disso? Glória! 
Eu nunca lia a outra parte disso. Veja, eu tenho aqui: “e...” Veja aqui. “E cantavam um novo cântico” - 
e eu parei, veja. Mas veja aqui, a canção que eles cantavam: “dizendo: tu nos redimiste de toda a 
tribo, língua e nação.” Claro, são eles. Bem, oh, bem! Vê? E, a propósito, há outra pergunta aqui 
também.
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PERGUNTA: Consegue c-o-n-c-i-l-i-a-r conciliar esses que foram dadas... Como conciliar 
aqueles a quem foram dadas vestes brancas, de Apocalipse 6:11, com aqueles que lavaram as 
suas vestes no sangue do Cordeiro?
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Agora, vamos ver. Apocalipse 6... eu não consigo apressar isto, amigos, como [palavra 
imperceptível]. Veja, porque vai... eu vou responder alguma coisa errada. Agora, Ele não quis que eu 
fizesse isso. É a verdade. Que Ele me ajude, o Espírito Santo de Deus sabe que isso é verdade, vê? Eu 
apenas... Há algo que... eu estava a olhar para aquele relógio e eram 11:30. Eu pensei: “Se eu não me 
despachar agora, não vou conseguir orar pelos enfermos” e eu estou a tentar chegar aí, porque eu... A 
minha mente está tão... eu não consigo...

Lembre-se, tem de entender agora, eu sou um humano, veja. E estive aqui durante sete dias e 
ainda tenho algo esta tarde que tenho de descobrir da parte de Deus. Mas Ele estava tão determinado a 
que eu não cometesse esse erro que Ele me chamou para voltar a ler o resto do versículo.

Eu apenas... senti como se algo viesse sobre mim ali e dissesse: “Volta atrás; volta atrás!” E eu 
pensei: “Volta atrás a quê? Parar agora mesmo e começar a orar pelos enfermos? O que é isto? O que fiz 
eu?” E quando eu comecei à procura disso, alguém disse: “Leia o versículo outra vez” - e li outra vez. E 
ali no final desta pergunta, ali estava, Apocalipse 6.

130

Veja, eu li o início. Não parece isso no início - “E cantavam um novo cântico...” Mas aqui, vê o que 
isso era? A seguir, mais à frente: “nos redimiu.” Claro que era a noiva, os santos arrebatados. 
“Consegue...” E aqui... Claro que sim. O Cordeiro tinha o livro na Sua mão. Ele já tinha deixado o trono 
da graça de mediação. Vê?



22Perguntas E Respostas Sobre Os Selos

Vê como o Espírito Santo tem cuidado com isso? Porque é exactamente a mesma coisa que eu disse 
na outra noite, quando Ele tinha falado comigo no escritório e eu vim aqui e preguei para vocês todos - 
que quando o Cordeiro saiu do lugar... Oh, bem! Agora, eu creio que vamos apenas ler um texto, veja. O 
Cordeiro tinha saído do Seu trono e avançou... Enquanto eu me levantava ali, quando Ele estava 
presente - aquela luz, que é Cristo - quando Ele estava presente... Quando o Cordeiro sai daquele lugar 
do trono, sendo um mediador, Ele vem aqui e o dia da redenção para a igreja está terminado.
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A redenção seguinte que é aberta é para os Judeus, os 144.000. Está certo? Porque Ele prometeu 
que ia cortar a árvore, você sabe. Agora, aqui... Agora, aqui Ele aparece, o Cordeiro, e depois o dia da 
redenção termina e todos os que vão ser redimidos já foram redimidos e colocados no livro e Ele está 
aqui a abrir o livro. Está certo.

132

Oh, obrigado, Senhor. Perdoa o teu servo nervoso, por tentar passar por cima de alguma coisa.

Agora. “Consegue conciliar esses a quem são dadas vestes brancas de Apocalipse 6:11...?”

Agora, vamos ver, 6 e 11. Muito bem. Onde é que nós estamos nisto agora? Vestes brancas... Sim, 
esses são os crucificados debaixo do altar - os Judeus ao longo desse tempo. Foram-lhes dadas vestes 
brancas.

“...com aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Apocalipse 7:14?”133

Não. Agora, isso é diferente, claro. Porque, veja aqui, nós vemos aqui que foram dadas vestes 
brancas a estes aqui nesta altura. Foram-lhes dadas vestes brancas pela graça e estes aqui tinham 
lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. E lá em Apocalipse aqui, esta é uma grande multidão que 
surge diante de Deus de todas as tribos, línguas e nações; e estes são levados exactamente até aos 
mártires, os Judeus. Agora, isso está correcto. Agora.

PERGUNTA: Irmão Branham, se todos os santos foram tomados no rapto, de onde virão Elias 
e Moisés? Eles vão ser Judeus, ou será que o nosso Elias, que nos é dado, vai estar com eles?
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Não. O Gentio que vai estar ungido com este espírito para chamar os Gentios será retirado, porque, 
veja, a igreja inteira foi arrebatada; e estes dois profetas do capítulo 11 descem; e o dia da graça está 
terminado com o Gentio e foi enviado aos Judeus. Não, eles não vão ser o mesmo homem. Tenho a 
certeza disso. Agora, lembre-se, estas são segundo o melhor do meu entendimento.

Vamos ver o que esta diz aqui.

Pergunta:135

PERGUNTA: Será que o trigo e o vinho... acho que queria dizer: “O que...?” Não tem “o quê” ali. 
Diz apenas: Será que o vinho... ou o trigo e o vinho...? O que é que o... de Apocalipse 6:6...? 
Vamos ver o que isso é quando eu lá chegar.

E ouvi uma voz, no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por um 
dinheiro, e uma medida de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho.

Acho que está a falar do trigo e do vinho - isso foi um para o outro - se foi um símbolo, o vinho 
tomado na mesa da comunhão de I Coríntios 11:24, “Será que o vinho...?” O vinho... não. Um deles é 
um símbolo espiritual, veja, e o outro é, na verdade, a revelação da Palavra.

PERGUNTA: Pode ser por isso que muitos estão doentes, porque não discernimos o corpo do 
Senhor? [Correcto!], mas agora revelado pela abertura do sexto selo... [Vamos ver. Deixe-me ver 
se eu consigo entender isso agora. Não é você; sou eu. Você escreveu tudo bem; sou apenas eu.] 
Pode ser por isso que muitos estão doentes, por não discernirmos o corpo do Senhor? [Tem um 
ponto de interrogação no fim disso.]
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Bem, as Escrituras dizem que muitos estão doentes e fracos no vosso meio pelo discernimento do 
corpo do Senhor. Exactamente, porque, veja, o corpo do Senhor é a noiva e muitos deles saem. Eles não 
o acompanham. Isso é verdade. Veja, eles não sabem como se comportar e vivem qualquer tipo de vida 
e tomam a comunhão e assim. Isso não está certo, vê? Quando as pessoas tomam a comunhão e 
mentem e roubam e bebem e... isso é terrível. Você não devia fazer isso, veja.

“...mas agora revelado pela abertura do sexto selo - a abertura do sexto selo.”137

Vamos ver agora. Não. Agora, vocês viram a abertura do sexto selo aqui, foi para os Judeus, veja. A 
igreja já partiu. Este é o período da tribulação. Por isso, não seria a mesma coisa, não. Não, não é.

Um deles é um vinho espiritual - essa é a revelação da Palavra, então o crente fica estimulado pela 
revelação da Palavra, e o outro é um símbolo do sangue de Jesus que é tomado na ceia do Senhor. 
Agora, esse é o melhor do meu entendimento acerca disso.
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PERGUNTA: Alguém que não é predestinado será aceite pelo Senhor? Se for, eles vão 
desviar-se?
138

Não, se forem predestinados, não. Não podem.

PERGUNTA: Onde está a Escritura que mostra que o... que o Catolicismo vai enganar os 
Judeus e ficar com a riqueza deles?
139

Agora, como onde é que diz que a besta vai enganar por causa da riqueza, não diz isso. Mas nós 
estamos a presumir que isso era... (Agora, no outro dia, à noite, lembram-se... vejam a fita com muita 
atenção). Eu nunca disse que era isso que eles iam fazer, eu disse... Veja, os Católicos são o grupo mais 
rico no mundo - não há ninguém como eles. E aquilo que eles não têm, os Judeus têm o resto.

É aí que a economia deste país agora... Nós estamos mesmo a viver do dinheiro dos impostos, de 
acordo com a Lifeline [estação de rádio - Trad.], que... dos impostos (isso vem directamente de 
Washington, DC), que vão ser pagos daqui a quarenta anos. É isso que estamos a gastar agora. 
Estamos assim tão longe, a dar notas sobre impostos que vão ser pagos daqui a quarenta anos. O país 
está falido. Está perdido.

Agora, Castro [Fidel Castro, primeiro-ministro e presidente de Cuba entre 1959 e 2011 - Trad.], a 
única coisa sensata que ele já fez, foi quando falsificou a moeda e pagou as notas, os títulos e 
queimou-os e mudou a moeda. É a única coisa que ele podia fazer. E só há uma coisa que falta a estes 
Estados Unidos fazer. Agora lembrem-se, isto é William Branham, vejam, a falar. Esta é a minha ideia. 
Estou apenas a presumir. Apenas a olhar para isso do ponto de vista natural, que pode estar a um milhão 
de quilómetros de distância - eu creio que ali mesmo naquela moeda (o amor do dinheiro é a raiz de 
todos os males) e eu creio que por ali vão pôr as coisas em marcha.

140

Agora, a igreja Católica ali, por cobrarem pela missa e assim por diante, possui a riqueza do mundo. 
Lembre-se, a Bíblia disse que ela era rica e como é que ela era? E lembre-se, não é só uma nação, ela é 
rica em toda a nação que existe debaixo do céu. Ela chega lá. Ela tem o dinheiro. Agora, aquilo que eles 
não têm, Wall Street tem, que é controlado pelos Judeus.

Agora e lembre-se que ele tem o dinheiro. Quando Jacó voltou (vimos ontem à noite) e tornou-se 
Israel, ele realmente tinha o dinheiro. Mas o dinheiro dele não ia comprar nada de Esaú. Esaú também 
tinha, veja - tanto anti e... Vê? Perfeitamente.

141

Agora, veja aqui. Eu disse que eles podiam querer consolidar-se no dinheiro e o poder Romano tomar 
o poder Judeu do dinheiro, quebrando o concerto. Pode não ser assim. Eu sei que eles vão quebrá-lo, 
mas não sei qual a razão, porque não me foi revelado porque é que o vão fazer.

Mas veja. Agora, se hoje... Agora, e se hoje, a única coisa que pudéssemos fazer seria fazer...? Se 
estamos a retirar impostos, se essa afirmação está correcta, da moeda do dinheiro dos impostos daqui a 
quarenta anos... Veja, o nosso ouro é... Nós já o gastamos. Estamos falidos. Não temos dinheiro nenhum 
e estamos apenas a viver de uma reputação do passado.

É isso que a igreja está a fazer hoje - a igreja, não a noiva. A igreja está a viver de uma reputação 
do passado que recebeu lá no ministério do tempo do leão. “Nós somos a «Igreja», nós somos a «Mãe 
Igreja»; nós começamos...” Está certo, vê? A viver de uma reputação.
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A Metodista está a viver da reputação deles. A Baptista está a viver da reputação deles e o 
Pentecostes está a viver da reputação deles. “Glória a Deus!” Há muito tempo atrás, quando os santos 
costumavam dançar no Espírito e como diziam: “O Senhor fez isto e aquilo” - isso é algo do passado. 
Nós crescemos todos, irmão. Oh, bem! Vê? - tudo reputação do passado.

Esta nação está a viver de uma reputação do passado, daquilo que os seus antepassados eram, 
veja, e é por isso que nós achamos que vamos ser salvos. Deus nunca considerou Israel por aquilo que 
eles eram, por aquilo que eles tinham sido; mas por aquilo que eles eram naquela altura.
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Repare, mas agora, aqui está o que eu penso, o que eu penso que vai acontecer. Agora, pode não 
ser assim. Eu creio que virá o tempo em que seremos forçados a fazer aquilo. E quando isso acontecer, 
em vez de mudarmos a moeda... O que é que isso ia fazer a Philip Morris [produtora de tabaco - Trad.]? 
O que é que isso ia fazer às empresas de whiskey? O que é que isso ia fazer à indústria do aço? O que é 
que isso ia fazer a todo o comércio? O que é que isso...? Ia fali-los! Ficariam falidos! Mas se nós 
conseguirmos pedir esse dinheiro emprestado... Vê como ele é inteligente? Então a nação vende-se à 
igreja e depois a igreja e o estado unem-se novamente e lá vem ela. É isso.

Repare. Muito bem. Agora, nisto...

PERGUNTA: Se alguém estiver numa associação, organização, pelo nosso governo e 
conseguir  falar  livremente  de  acordo  com o  seu  próprio  coração,  ou  na  verdade  dos  últimos
144
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dias, será tido como uma das prostitutas?

Se alguém na organização da associação é... Bem, veja, a associação, organização... A organização 
que recebe os direitos do governo para falar, veja, isso não tem nada que ver com o seu coração, veja. 
Agora, se ele é um verdadeiro crente e é nascido do Espírito de Deus, em algum momento ele vai ser 
testado. Não pode ser tão claro e depois ele não o vê.

Agora, eu quero que vocês... Vejam, vocês devem lembrar-se disto, amigos, que Deus... Deus nunca 
faz nem nunca fez em momento algum, que eu me consiga lembrar, vejam, a não ser o que... Vejam, 
Jesus foi a tónica em tudo isto, porque Ele era Deus, Emanuel feito carne.
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Agora, olhe para este homem, Jesus. Sabia que quando Ele veio à terra, não houve, eu acho, um 
décimo do mundo que soube que Ele estava aqui? Sabia que quando esse precursor veio, quando todos 
os montes... e as coisas que iam acontecer, não houve um centésimo da população de Israel, acho eu, 
que soubesse? Não é estranho? Ora, eles eram Judeus e assim e as pessoas de todo o mundo.

Agora, lembre-se que Jesus veio para ser uma testemunha, como um Salvador do mundo. Está 
certo? Ora, havia pessoas e mais pessoas e mais pessoas, raças e mais pessoas, que nunca souberam 
nada acerca disso, continuaram como se o mundo não soubesse nada acerca disso. Mas a todo o 
tempo, isso estava a acontecer no mundo. Vê?
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Porque é que Ele não lhes fez saber? Ele veio e aqueles que estavam predestinados para a vida 
eterna foram aqueles que O receberam. Não serviria de nada dizer alguma coisa aos outros, porque Ele 
não os poderia ter redimido, porque eles nem sequer podiam ser redimidos. Porque é que quando aqueles 
sacerdotes estiveram ali quando...? Ele teve de chegar a esse ponto, porque os predestinados estavam 
representados por ali, à volta, por isso, Ele teve de pregar para eles como um grupo.

E os grandes estudiosos que O deviam ter conhecido, disseram: “Este homem é Belzebu. Nós não 
vamos ter este homem a governar sobre nós” e assim por diante, veja. “Não vamos ter isso.” Mas uma 
prostituta, com a vida nela, predestinada para a vida eterna - e o nome dela está imortal na Palavra de 
Deus aqui - avançou até ali e da primeira vez que a luz atingiu aquela semente, ela soube rapidamente.

Olhe para aquele pescador, passou por ali. E aqui estava Ele ali a operar sinais e prodígios e a dizer a 
várias pessoas os segredos dos corações delas e a revelar-Se. E bem, havia ali Fariseus e disseram: 
“Este homem é Belzebu.”
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Eles tinham de responder perante a congregação deles. Todos eles ali: “Dr. Jones, pode ir lá e ouvir 
este homem? Parece que Ele sabe aquilo que está a dizer. Ele não fala como um homem comum.”

“Eu vou ouvi-lo.” Ia lá... Deus nunca poderia chegar até ele. E ali estava ele.

Eles disseram: “Olhe aqui. Olhe aqui. Ali vem um homem... Agora, aí está um dos Seus discípulos. Ali 
vem um homem... Agora, agora o nome dele... É André. Você lembra-se. Oh, lembra-se dos pescadores 
aqui? São eles. Ali está Simão, o seu irmão, veja, e esses são os filhos do velho Jonas. Agora, ali... Veja, 
ele está a trazer alguém até Ele. Quem é? Sim. Veja o que Ele vai fazer agora.”

Ele é o próximo ali e avança e Ele disse: “O teu nome é Simão. E tu és o filho de Jonas.”

“Este homem é Belzebu! Veja, ele tem algum tipo de espírito nele. Ele é um homem estranho. Não 
ouçam nada disso. Afastem-se dali. Eu não iria a mais nenhuma destas reuniões, veja. Assim que esta 
coisa terminar, nós vamos sair daqui. Nunca mais vamos ficar por aqui.”
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Porquê? Agora, isso foi o que ele pensou e, ainda assim, deveria ser ele. Veja, os mesmos a quem 
Ele veio foram aqueles que O crucificaram, veja. Mas, aí está a prostituta que todos tinham expulsado. 
Eu não estou a defender a prostituição (não, claro que não!), mas estou apenas a mostrar-lhe essa 
semente predestinada.

Olhe para este homem aqui, este velho pescador - nem sequer conseguia... A Bíblia disse que ele 
era analfabeto. Está certo? Não só isso, mas era ignorante! Agora, está certo ou está errado? Oh, se 
pudéssemos ser ignorantes para muitas destas coisas que nós achamos que sabemos. E depois ele 
avançou ali na presença do Senhor Jesus e Ele disse-lhe quem ele era. Ali mesmo isso encerrou o 
assunto.
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Agora, o que é que este homem está a debater contra isso? “Bem, veja, ele creu.”

“Veja quem é. Você sabe quem é. Esse homem nunca... Ora, ele é um pescador. Ora, ele nem sequer 
sabe o seu ABC. Eu comprei-lhe peixe e ele nem sequer conseguia assinar o recibo. Veja, é esse tipo de 
coisa... É esse tipo de pessoas que ouve uma coisa dessas [Graças ao Senhor. Amém.] Ora, ele não... 
Olhe para o seu pai. Ele era ignorante e nem sequer o mandou para a escola.” Mas foi esse que Ele 
mandou para a escola, ensinou-o da forma que Ele quis.



25Perguntas E Respostas Sobre Os Selos

Eu não estou a defender o abandono escolar agora (espero que entendam), mas aí está o tipo, veja 
- o que encontra aí. É esse o tipo... A razão por que passa por eles...
150

Sabe que mais? Ninguém... eu diria que nem um terço de todos os Judeus na terra já souberam 
alguma coisa acerca da Sua vinda e depois um quinto de um terço ouviu-O; e depois um centésimo de 
um quinto receberam. Vocês sabem quantos Ele tinha. Ele tinha doze de pé na cruz, do grupo inteiro. 
Onde estão os outros? Os setenta foram embora.

Agora, enquanto Ele estava a curar os enfermos e a andar sem dizer nada acerca da Sua doutrina, 
Ele apenas continuava a curar os enfermos e tudo o resto, oh, bem! “Esse é o Espírito de Deus Nele, 
crêem nisso?” Quando Ele estava a curar os enfermos, maravilhoso! “Isso é muito bom, Rabi. Ora, 
irmãos, vocês deviam tê-lo na vossa igreja. Bem, que poder, esse homem consegue realmente curar os 
enfermos. Você devia... Ele tem um dom de cura.”
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Bem, claro nós vamos ter algumas imitações então - aqui vêm eles - porque cada grupo tem de ter 
o seu próprio homem. Lá vêm eles.

E depois, a primeira coisa que acontece, é que um dia Ele sentou-se...

“Oh, claro, Rabi, nós vamos contigo.”

“Muito bem, sentem-se. Vamos.” Muito bem, Ele enviou os setenta e assim por diante.152

Então um dia, depois de operar um grande milagre, Ele sentou-se e começou a falar-lhes a Palavra. 
(“No princípio do soar da...”) Muito bem. Ele começou a falar-lhes a Palavra, a verdade...

Eles disseram: “Ahhh, agora espera um minuto. Eu não tenho a certeza disto.” Era contrário às 
doutrinas deles. Digamos: “Bem, eu sei que saímos da sinagoga e tudo o resto assim, mas talvez 
estivéssemos errados, irmãos. É melhor voltarmos, porque esse homem fala em parábolas. Ele é um 
homem um pouco estranho. Não consigo entender.”

Vê? O que foi isso? A semente não era predestinada. Está certo. Então, a primeira coisa que 
acontece é que Ele tinha um pequeno grupo ministerial e falou com os ministros. Eles disseram: “Ahhh, 
hum. É melhor voltarmos para trás também e voltarmos e entrarmos na organização e assumirmos 
novamente os nossos papéis, veja, porque este homem... Ora, quem consegue entender um homem 
assim? Ele diz isto aqui e diz isto aqui.”

Ah, os outros não entendiam assim.

Ele estava a mostrar parábolas a alguns deles, mas aos outros não. Por isso eles afastaram-se. 
Depois, Ele voltou-se e olhou para os doze ali e disse: “Não quereis ir também?”
153

Agora veja. Pedro disse: “Sabes que mais? Eu fui sempre assistir ao lugar velho ali. Para onde é que 
eu iria? Para onde é que iria? Para onde poderia ir? Depois de ter comido aqui não posso voltar para 
aquele caixote do lixo outra vez, onde todo o tipo de resíduos do mundo estão lá. Para onde é que iria? 
Não posso.”

Ele disse: “Então, muito bem. Vamos, continua.” Aí está. Veja, o que foi aquilo naquela altura? Doze 
em cerca de dois milhões e meio. E o Salvador do mundo, a partir de milhares de milhões... Seja humilde, 
veja. Permaneça humilde. Veja.

Agora, com todos aqueles Fariseus e aquela prostituta veio ali e disse: “Ora, tu deves ser um 
profeta. Agora, nós sabemos que o Messias vem aí e quando ele vier, ele fará isso.”

Ele disse: “Eu sou Ele.”

Ela disse: “É isso” - e lá foi ela. Tente pará-la uma vez. Não consegue.

PERGUNTA: Irmão Branham, saudações no nome do Senhor Jesus. Por favor, explique quem 
é o homem em Mateus 22:11, o homem que não tinha uma veste das bodas... a veste das 
bodas... eu sei que este homem não podia entrar no céu sem a veste das bodas. Era um 
convidado, eu sei, não era a noiva.
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Sim, está certo. Ele seria um... Sim, ele entrou sorrateiramente, veja. Agora veja. Agora, eu podia 
usar um sermão inteiro nisso e tenho dez minutos para orar pelos enfermos e terminar isto e tenho 
metade delas feitas. Vou acelerar de certeza depois desta.

Aqui está aquilo que aconteceu. Se conhecer os costumes orientais, veja... Quando um noivo 
distribui convites para o seu casamento, ele distribui uns tantos convites. E, para cada convite que ele 
enviou, ele tinha um porteiro à entrada para lhe colocar uma túnica, fosse ele pobre ou fosse o que 
fosse, ele tinha... Se ele fosse rico ou pobre, seja o que for, todos tinham de usar esta veste das bodas.

155
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Quando chegavam à porta, eles vestiam-no e cobriam o seu exterior. Ele era convidado. Se fosse um 
milionário ou se fosse um pobre, se fosse um agricultor, escavador, ou fosse o que fosse, ou plutocrata, 
ele está aqui com a sua veste, porque a veste é colocada nele à porta, quando ele entra pela porta.

Agora, veja S. João 10, creio que é, Ele disse: “Eu sou a porta” - veja. “Eu sou a porta pela qual 
vós entrais.” Agora, ele está ali à porta e aqui está o homem que coloca a veste sobre ele, o Espírito 
Santo, para lhe dar a veste da justiça quando ele entrar.
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Agora, este homem tinha vindo por alguma organização, lá atrás na janela aqui, algum buraco para 
se esgueirar e ele chegou à mesa e sentou-se. E então quando o noivo vem e olha à volta, ele... Estes 
tinham sido aves raras antes; agora ele é a ave rara. “O que estás aqui a fazer assim sem o baptismo do 
Espírito Santo e todas estas coisas? Como é que conseguiste entrar aqui?”

Bem, ele entrou por algum lugar sem ser a porta e ele veio sem o convite apropriado. Vê? Ele veio 
através de algum sistema educacional, veja, ou algo assim. Ele entrou e disse-lhe: “Atai-o, de pés e 
mãos, e lançai-o aqui nas trevas exteriores, onde haverá choro e pranto e ranger de dentes.” Ele entrou 
no período de tribulação, veja. Ele não entrou pela porta, por isso... Muito bem.

PERGUNTA: O Elias de Malaquias 4 vai ser o mesmo Elias mencionado em Apocalipse 11:3 e 
as outras testemunhas... as outras duas testemunhas são indivíduos distintos?
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Sim. O Elias de Malaquias 4 não será o Elias de Malaquias 3. Nós vimos isso ontem à noite. “E as 
outras testemunhas são indivíduos distintos?” Dois deles, sim, senhor, Moisés e Elias, segundo a nossa 
revelação. (Agora, eu não vos quero manter aqui por muito tempo).

PERGUNTA: I Reis 19 - Irmão Branham, eu creio que o número daqueles que não dobraram o 
seu joelho foi sete...
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Sim, está certo. Setecentos em vez de... Obrigado. Está correcto. Foram setecentos em vez de 
sete mil... sete mil em vez de setecentos. Agora, vê isso?

Sabe, na verdade, quando uma pessoa vem assim para pregar... eu quero perguntar-lhe uma coisa, 
para que você entenda. Quando o Elias veio do deserto, ele tinha uma mensagem. Ele avançou lá 
daquele deserto e veio e disse àquele rei: “O orvalho não cairá do céu até que eu o chame.” Essas eram 
as palavras que ele tinha e saiu e não disse nada a ninguém.
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Quando ele tinha outra mensagem, ele vinha e falava a sua mensagem e voltava-se e ia outra vez 
para o deserto. Vê?

Agora, se reparar, quando eu coloquei a pedra de esquina debaixo desse Tabernáculo, Ele disse: “Faz 
a obra de um evangelista.” E, agora, a hora está a chegar em que essa obra se está a separar. Há outra 
coisa a acontecer. Então eu estou tão... veja. Eu chego aqui e tento fazer evangelismo e outra coisa 
qualquer e vê onde vocês estão? Oh, eu espero que a igreja seja suficientemente espiritual para 
entender.

PERGUNTA: Irmão Branham, eu entendo que Elias deve vir três vezes. Diz-nos que ele já 
veio duas vezes e vai voltar novamente. Agora, será que a pessoa sobre quem o espírito de 
Elias vai estar será uma das duas testemunhas de Moisés e Elias?
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Não, não. Ele vai ser um Gentio, veja, para a igreja Gentia. Deus sempre envia ao Seu próprio povo. 
“Ele veio para os Seus e os Seus não O receberam.” Ele sempre envia os seus... A mensagem da hora...

Quando Deus estava a tratar com os Judeus, não veio nenhum profeta Gentio. Quando Deus está a 
lidar com os Gentios, não há profetas Judeus. Quando Deus se volta para ao Judeus, não vai haver 
profetas Gentios nenhuns. Vê o que quero dizer? Muito bem. Muito bem.

PERGUNTA: Depois do rapto acontecer...161

Agora, vai haver um tempo de transferência. Claro, uma mensagem a passar para outra. Tem de vir 
assim, veja, como eu expliquei isso, veja; como Paulo aos Gentios e assim por diante. Muito bem.

PERGUNTA: Depois do rapto ter... acontecer, alguém da igreja será salvo no final, que não 
tenha ido no rapto?

Não. Hum, hum, porque o sangue já saiu. Veja, não haverá intercessões - a era Gentia terminou. 
Não haverá ninguém salvo após o rapto, ninguém da igreja, hum, hum. A igreja... “Aquele que é imundo, 
seja imundo e aquele que é santo seja santo.” Isso não vai acontecer, não vai depois da igreja partir.

PERGUNTA: Irmão Branham, eu reparei que se referiu às setenta semanas de Daniel na 
mensagem do primeiro selo. Eu percebo que em Daniel... na fita de Daniel, quando o evangelho 
volta aos Judeus, as setenta semanas vão começar. Há uma semana, sete anos, que resta para
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os Judeus, ou ainda só há meia semana... três anos e meio que lhes restam?

Apenas meia semana. Jesus profetizou na primeira metade da semana, como foi predito. Só lhes 
resta meia semana.

PERGUNTA: Irmão Branham, já que não orou pelos enfermos durante a semana, pode...?163

Isso é apenas um pedido.

PERGUNTA: Irmão Branham, pode vir ter comigo depois do serviço...?164

Isso é um pedido.

PERGUNTA: Por favor, pode explicar acerca de Satanás estar preso por mil anos e ser solto 
para a batalha de Apocalipse 20 e 8. Que relação tem isto com a batalha do Armagedão, como é 
falado no quarto selo? Gog e Magogue serão reunidos a partir do povo da nova terra?
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Bem, esta é longa e eu vou ter de tocar no ponto, veja. Agora, em primeiro lugar. Agora, talvez não 
consiga explicar. Vou dar o meu melhor.

PERGUNTA: Por favor, pode explicar como é que Satanás está preso por mil anos, é 
novamente solto para a batalha de Apocalipse 20 e 8.
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Essa não é a batalha do Armagedão. A batalha do Armagedão acontece deste lado (muito bem), 
quando o período da tribulação termina.

PERGUNTA: Agora, que relação tem isto com a batalha de Gog e Magogue?

Nenhuma. Uma são estes mil anos e a outra é no final dos mil anos.

PERGUNTA: ...como é falado no quarto selo, Gog e Magogue vão ser reunidos a partir dos 
povos da nova terra?

Satanás foi solto da sua prisão e foi reunir todo o povo, os ímpios, para os levar até este lugar e 
Deus fez chover fogo e enxofre do céu e eles foram consumidos. São duas batalhas independentes.

PERGUNTA: Pergunta: Em relação aos sessenta e oito milhões mortos pela Igreja Católica 
Romana, em que período da história é que isto aconteceu e ao longo de quanto tempo é que 
isto aconteceu?
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Veja a “Reforma Gloriosa” de Schmucker. Acho que alguns destes estudiosos têm isso e é a história 
da igreja. E eu esqueci-me em que página isso está, mas aconteceu desde o tempo de... a coisa foi 
produzida ou foi dada à igreja por S. Agostinho de Hipona, em África. Isso foi em 354 d.C. e durou até 
1850, o massacre da Irlanda, veja. Assim, esse tempo é de 33 d.C.... ou de 354 d.C. - deixe-me ver isso 
com cuidado, agora. Desde 3-5-4 d.C. até 1-8-5-0 d.C. - 1850, de acordo com a história, houve 
sessenta e oito milhões de Protestantes que foram mortos e registados na martirologia Romana por 
discordarem do papa de Roma. Isso é história. Se quiser dizer que isso está errado, bem, então, talvez 
George Washington não esteve aqui ou Lincoln. Nenhum de nós viveu naquela altura para ver, mas eu 
creio que eles estiveram aqui, independentemente disso. Eu vejo sinais de que eles estiveram aqui.

PERGUNTA: Irmão Branham, o capítulo 19 de... e o versículo 18: “Ainda guardei sete mil de 
Israel - sete mil em Israel que não dobraram o seu... dobraram a Baalim, e toda a boca que não 
o beijou.” Por favor explique-me isto por causa dos setecentos.
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Foram sete mil, veja. E isso é a beijar Baal. Não sabe...? Quantos aqui foram Católicos antes? Vocês 
beijavam imagens. E lembre-se, no tempo da Babilónia e de Nabucodonosor, quando o reino Gentio 
iniciou... Quando o reino Gentio iniciou, veio pela adoração de um homem.

Nabucodonosor fez uma estátua de um homem. E se tiver mente espiritual (agora ouça esta 
revelação) esse espírito, esse homem de quem ele fez uma revelação... ou de quem ele fez uma imagem, 
pela sua revelação, foi Daniel - um homem religioso a ser adorado (vê?), porque ele chamou-o 
Beltesazar, que era o nome do seu deus. E ele fez uma imagem desse deus, que era a imagem de Daniel 
e Daniel recusou curvar-se à sua própria imagem. E aqui está mais uma vez, veja.
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Agora veja. O reino Gentio iniciou, nos dias da Babilónia, pelo Rei Nabucodonosor, um rei Gentio, 
unindo a igreja e o estado ao tomar um santo... uma imagem de um homem santo e a forçar a adoração 
a ele. O reino Gentio termina nos pés, pela escritura na parede, por um poder político que uniu a igreja e 
o estado ao forçar beijar imagens - a imagem de um homem santo, claro.

PERGUNTA: Irmão Branham, quando este rapto acontecer... quando o rapto acontecer, as 
crianças que não conhecem o certo e o errado vão no rapto?
170
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Se os seus nomes estiverem no livro. Está certo. Muito bem.

PERGUNTA: Irmão Branham, você disse ontem à noite que havia setecentas pessoas que 
seriam salvas... que seriam salvas pela pregação de Elias. Você queria dizer sete mil.
171

Sim, está certo. Por favor, perdoem-me por isso. Está tudo bem, fui eu.

PERGUNTA: Irmão Branham, você vai interpretar, depois de abrir... Irmão Branham, será 
que a dispensação... (perdão) será que a dispen... (Agora, não é você, sou eu, veja) será que a 
dispensação da graça vai terminar depois de abrir os sete selos?
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Eu espero que não. Não, não, amigos, não deixem que isso entre na vossa mente. Continuem. 
Cavem as batatas e vão à igreja e continuem. Se isso acontecer amanhã de manhã, sejam achados a 
fazer exactamente aquilo que deviam estar a fazer.

Não comecem... Quando fazem isso, desviam a coisa do propósito que ela tinha. Ficam com 
pensamentos particulares e ficam com as vossas próprias ideias acerca das coisas. Não fiquem com a 
vossa própria ideia. Quando se sentam e ouvem coisas assim, digam: “Obrigado, Senhor. Eu vou apenas 
caminhar um pouco mais perto de Ti.” Não parem de trabalhar nem digam: “Vou vender tudo.”

Um homem veio a correr no outro dia, vindo da Carolina do Norte, antes de nós sairmos e disse: 
“Glória a Deus! Consegue dizer-me onde [alguém importante estava]?”
173

E eu disse: “Ohhh?”

“Oh, sim, senhor.” Disse: “Este homem tem o...” Disse: “Este homem é o presidente da Missão Áudio.”

Eu disse: “De quê?”

Ele disse: “Missão Áudio.”

Eu disse: “Não entendo.”

E ele disse: “Ohhh, este homem é o presidente.”

Eu disse: “Como disse que era o nome dele?”

Ele disse: “Branham, creio eu. Algo assim - Brown ou Branham.”

Eu disse: “Bem, eu chamo-me Branham.”

Ele disse: “Você é o presidente da Missão Áudio?”

Eu disse: “Não, senhor.”

Ele disse: “Bem, onde está o milénio?”

Eu disse: “Não sei.”

Ele disse: “Ora, você é... Quer dizer que está a acontecer aqui mesmo e você não sabe?”

E eu disse: “Não, senhor, não sei.”

Ele disse: “Bem, glória a Deus, eu tenho alguns amigos que me vieram dizer” - e disse - “eu despedi-
me do trabalho” [ainda tinha as suas roupas de trabalho vestidas]. Disse: “Irmão, eu quero o milénio.”

E eu disse: “Bem, creio que você está um pouco confuso, não está, irmão?”

Mais ou menos nessa altura, chegou um carro, um táxi. Ela disse: “Espere, espere, espere!” Chegou 
ali uma mulher e disse: “Agora, você vai orar pelo meu marido.”

Eu disse: “Sim, senhora. O que se passa?”

Ela disse: “Bem, eu sei que tem de se esperar um mês por uma entrevista para receber oração.”

Eu disse: “O quê?”

E ela disse: “Sim, senhor, mas eu estou desesperada. Você tem de orar pelo meu marido.”

Eu disse: “Claro, onde é que ele está? Traga-o.”

Este homem ali, a olhar, disse: “Você também ora pelos enfermos?”

Eu disse: “Sim, senhor.”
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“Como disse que era o seu nome? Branham? E não sabe nada acerca do milénio?”

Eu disse: “Bem, eu... Não, não sei.” Eu disse: “Eu não entendo muito bem na Bíblia.”

Ele disse: “Não, é agora mesmo. As pessoas vêm de toda a parte.”

Eu disse: “Onde está?”

Ele disse: “Jeffersonville, Indiana, mesmo debaixo da ponte.”

“Senhor, você ultrapassa-me.” E eu disse: “Eu não sei nada sobre isso.” Eu disse: “Vamos entrar e 
sentar. Talvez possamos falar sobre isto.” Nós entramos, veja.

Não, não... Vejam, amigos, nunca desejem um ministério. (Vocês sabem o que eu quero dizer). Vão 
ser mais felizes onde estão. Continuem.

PERGUNTA: Depois do rapto da noiva, quando é que a igreja que teve de passar pelo período 
de tribulação vai passar pelo juízo? (Não passa pelo juízo.) É antes ou depois do milénio? (Oh, 
peço perdão; perdoe-me, quem tiver escrito isto.) Quando é que a igreja que... Depois do rapto da 
noiva, quando é que a igreja que teve de passar pelo período de tribulação vai passar pelo 
juízo? É depois ou antes?

174

Depois - o resto dos mortos não viveram durante mil anos, os que não foram com a noiva. Vamos 
ver.

PERGUNTA: Você já disse muitas vezes que o comunismo foi levantado por Deus para servir 
o Seu propósito, como o Rei Nabucodonosor. Agora, onde é que o comunismo encaixa no quadro 
que... vai finalmente fazer? Como é que isso termina? Muitos estudiosos crêem que no reino do 
norte, Gog e Magogue mencionados nas Escrituras, descem contra Israel no... (não consigo 
perceber o que isso é) eu creio que o... algumas das fitas gravadas, você disse que finalmente ia 
lançar... que o comunismo ia finalmente destruir o Catolicismo ou o Vaticano através de uma 
explosão. Está certo?

175

Sim. Apocalipse 16, vai encontrar, e Apocalipse 18:8 e 12. Se a pessoa estiver aqui e quiser ver 
esta folha de papel sobre isso, pode ver isso. Sim. “Ai, ai, daquela grande cidade... porque numa hora 
chegará o fim dela.” Os mercadores e tudo o resto tinham trazido mercadorias para ela. Vai ser assim. 
Está certo. E não...

Pare... Esqueça o comunismo. Não passa de um grupo de pessoas que não são nada mais do que 
bárbaros, que são ímpios. É um sistema... Deixe-me mostrar-lhe uma coisa, só para lhe mostrar como é 
simples. Ora, só há um por cento de toda a Rússia que é comunismo. Eles precisam de um mensageiro. 
Um por cento. Depois, noventa e nove por cento deles ainda estão do lado Cristão. Um por cento - 
agora, como é que um por cento pode controlar noventa e nove por cento? Isso devia explicar-lhe aí 
mesmo. Se Deus não o permitisse, ora, eles teriam sido postos fora há muito tempo, veja. Claro.

PERGUNTA: Irmão Branham, você disse que Roma ia assumir o governo dos Judeus nos 
últimos três anos e meio. Isso vai... os primeiros três anos e meio de tribulação, ou vai ser os 
últimos três anos e meio? Isto está correcto?

176

Serão os últimos três anos e meio. Está certo. Não são os primeiros, porque já passaram. (Tenho 
mais uma depois desta).

PERGUNTA: Meu caro irmão, o Elias de Malaquias 4:5 vai para o deserto como I Reis 17 nos 
diz que o outro Elias foi?
177

Bem, eu não diria exactamente que ele ia... que ele ia para o deserto, mas ele vai ser isto, veja: Ele 
era... Eliseu e Elias - reparou, a maioria dos homens assim são homens que estão afastados. Eles 
mantêm-se afastados das pessoas. São muito estranhos. Não se associam muito com as pessoas.

Repare como Eliseu era e Elias e João Baptista e essa natureza daquele espírito, veja. E eles não... 
eu creio que o homem vai gostar do deserto e talvez permaneça no deserto. Mas agora, só por dizer que 
ele vai ser um eremita e vai viver no deserto, eu não sei. Por vezes, eles faziam isso. Eliseu não, mas 
Elias fez. E depois, João, ele viveu no deserto.

E é difícil dizer. Estes outros profetas, quando eles saíam da Judeia ali, eu não sei onde eles ficavam. 
Podiam acampar no monte algures. Ou aquilo que eles faziam nos dias da sua profecia... eu não sei o 
que eles vão fazer. Mas você... O que eu estou a tentar dizer é isto: Eles vão ser...

178

Eles estão a tentar perguntar: “Eles vão apenas habitar no deserto?” Ora, eles teriam de ir para o 
norte da Colúmbia Britânica para terem deserto suficiente para habitar agora - algures, veja. Por isso, 
vai ser alguém... O deserto está todo cortado, veja. Não resta muito deserto. Por isso, a única coisa é
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que eles podem gostar do deserto e ficar lá, talvez, bastante tempo no deserto e eles vão ser... Pode 
reparar na natureza deles, não cedem, e vai saber quando é que isso vem. Você vai ver, se estiver bem 
acordado.

Agora, aqui está uma. Eu não sei como tocar nisto. E tenho outra antes desta e depois vou pedir-
lhes que parem a fita só por um minuto.
179

PERGUNTA: Se Deus é uma personalidade, porquê ou como é que Ele conseguia falar consigo 
mesmo no Monte da Transfiguração?

Eu acabei de explicar isso, veja. Gostava de lhe perguntar isto. Eu vou... Quando Jesus orou ao Pai, 
veja... eu creio que você tem o baptismo do Espírito Santo, não tem, irmão? Pode levantar-se só um 
minuto? Você afirma ter o baptismo do Espírito Santo? Eu também. Então, o que é isso? Então, eu não 
afirmo que tenho o poder dentro de mim para desvelar estes mistérios. Eu não tenho o poder para curar 
os enfermos. É Deus.

Eu creio que você é um ministro. Se não estou enganado, você é do Arkansas. Muito bem. Agora e 
no seu... é para pregar o Evangelho. No natural, você foi criado numa quinta e por ali assim. Você não 
sabe nada acerca disso, mas alguma coisa veio a si para pregar o Evangelho. Você não afirma que isso é 
por si mesmo de todo. É outra pessoa, chamada Espírito Santo. Está certo? Ok.

Agora eu quero perguntar-lhe. Esse Espírito Santo habita dentro de si. Está certo? Você fala com 
Ele? Conversa com Ele? Ora a Ele? Muito bem, isso é tudo o que queria... Muito obrigado. Agora, 
entende?

180

Vou perguntar-lhe uma: Como é que aconteceu quando Jesus em S. João 3, Ele disse: “Quando o 
Filho do homem vier, que agora está no céu [vê?], agora está no céu, vier à terra [vê?], o Filho do 
homem que agora está no céu...” e aqui estava Ele aqui mesmo a falar com a pessoa. Agora, responda-
me a isso.

Jesus e o Pai eram a mesma pessoa, tal como o Espírito Santo em mim. Você está a olhar para mim a 
pregar, mas não sou eu. Não sou eu que consigo falar uma palavra que pode trazer, você sabe, um 
animal, ali sentado e olhar para aquilo e matar o animal e comê-lo. Isso é poder de criação. Isso não 
está depositado num ser humano.

Não sou eu que podia pegar num rapazinho aqui e os médicos a deitá-lo, com problemas de coração 
esta noite e dizer: “Assim diz William Branham...” Não! “Assim diz o Senhor, está terminado.” E trazê-lo ao 
médico no dia seguinte e está tudo terminado.

181

Uma criança com leucemia, até que os olhos ficavam inchados e completamente amarelos e o seu 
estômago... até que a levavam ao hospital para lhe dar sangue e coisas assim até chegar aqui. E no 
espaço de cinco minutos, chorava a pedir um hambúrguer e levavam-na ao médico no dia seguinte e 
nem conseguiam encontrar rasto disso. Isso é “assim diz William Branham”? Isso é “assim diz o Senhor”! 
No entanto, Ele é um indivíduo diferente de mim, mas a única forma em que Ele Se expressa é através 
de mim, vê?

É assim que Jesus e o Pai eram. Jesus disse: “Não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita 
em mim.” Agora, o Filho do homem ascenderá do céu, que agora está no céu. Vê? O que era isso? Ele 
era omnipresente, porque Ele era Deus.

Agora, esta outra, eu... Eu quero dizer estas palavras.182

Explique o que queria dizer...

[Uma profecia é dada na audiência. Quebra na fita.] Obrigado, Deus Pai. Nós Te agradecemos pelo 
Espírito, por estares aqui. E é-nos dito, Pai, que uma vez, quando o inimigo vinha, o Espírito desceu 
sobre um homem e profetizou através dele e disse-lhe. Colocou a coisa em ordem, onde eles sabiam 
como ir e derrotar o inimigo e onde encontrar o inimigo.

E eu Te agradeço, Pai, por permaneceres o mesmo Deus que sempre foste. Tu ainda és o mesmo. 
Nós mudamos e as eras mudam e os tempos mudam e as pessoas; mas Tu nunca mudas. Os Teus 
sistemas são os mesmos; a Tua graça é a mesma; as Tuas obras são as mesmas, porque são 
maravilhosas e para além de qualquer conhecimento do homem para alguma vez entender.

183

Assim, estamos agradecidos, Senhor, por os Teus segredos estarem escondidos nos corações dos 
Teus servos; e estamos tão felizes por isto, Senhor, e que possamos avançar como luzes brilhantes de 
lugar em lugar e tentando, com amor, trazer outros, para que possamos passar com a rede em cada 
canto pequenino e lançar a rede para termos a certeza que apanhamos todo o peixe que Te pertence. E 
então: “O Cordeiro tomará a Sua noiva, para estar para sempre ao Seu lado.” Nós esperamos por esse 
tempo, pelo nome de Jesus Cristo. Amém.
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Quantos estão enfermos aqui? Vamos ver as vossas mãos. Bem, parece ser perto de... Levantem as 
mãos outra vez. Cerca de quarenta e sete? Muito bem, são 11:30. Podemos orar pelos enfermos agora 
mesmo, deixar a noite no... Gostavam de fazer isso? Eu creio que agora mesmo seria uma boa altura 
para o fazer. Digo-vos porquê. O Espírito Santo, aqui mesmo, está a ungir.

184

Agora, enquanto nos movemos nesse Espírito agora, veja, e você vê algo e sabe que alguma coisa... 
algo está presente. E se alguma vez pôde crer, devia crer agora mesmo. Se alguma vez vai crer, é 
agora.

Agora, nós queremos vir mesmo em silêncio e deixar que aqueles que estão nesse corredor ali, que 
levantaram as mãos, saiam para este corredor e depois vão nesta direcção e depois vamos vê-los 
corredor a corredor - apenas quarenta e cinco ou quarenta e sete. Não vai demorar muito.

185

Eu vou pedir ao Irmão Neville se ele pode descer comigo aqui e nós vamos orar por eles. Primeiro, 
aqueles que vêm para o corredor, levantem-se só um minuto agora para que possamos orar por vocês 
aqui e impor as mãos sobre toda a gente. Agora, certo. Todos os que vêm a essa fila de oração, aqueles 
que vêm à fila de oração.

Agora, vejam, poupando tempo para que tenhamos a certeza que vemos isso, vamos orar por vocês 
agora.

Vejam, amigos, agora deixem-me explicar-vos. Jesus Cristo disse isto: “...estes sinais seguirão aos 
que crêem.”
186

Agora vejam. Ele nunca disse: “Se orarem por eles.” “Se impuserem as mãos sobre os enfermos, 
sararão.” E se Deus pode pegar num caso infalível de leucemia e uma menina que nem consegue ter fé 
para si mesmo e tornar aquilo tudo perfeitamente são... se Ele consegue pegar no caso seguinte de um 
rapazinho e curá-lo de tal forma que os médicos nem conseguem encontrar qualquer febre reumática no 
seu sangue nem nada, o que é que Ele consegue fazer por si? Agora, aqueles pequeninos, eles não 
entendem o que seria a oração. Eu apenas coloquei as mãos sobre eles e isso foi suficiente. Nós 
conseguimos entender.

Agora, enquanto ficam de pé para orar agora... Pai celestial, com a Tua grande presença aqui, o 
grande Espírito Santo, aquele de quem temos a fotografia, aquele de que lemos na Bíblia, Ele está aqui 
mesmo presente agora. Ele está a revelar-Se através de carne humana.

187

Como O temos visto sem falhar uma só vez ao longo dos anos, ao ser capaz de revelar os próprios 
pensamentos do coração humano, para revelar o pecado que tinham - dizer-lhes exactamente o que 
aconteceu e o que vai acontecer, sem falhar uma única vez. Então sabemos que o Deus de Abraão, 
Isaque e de Israel continua a ser Deus, na pessoa de Jesus Cristo.

E agora, pelo Seu Espírito a descer do céu debaixo do sangue que foi derramado no Calvário, 
descendo no meio do povo para Se manifestar em carne humana antes do mundo ser queimado... O 
grande Espírito Santo representado em carne humana, aquelas pessoas queridas que aceitaram a 
expiação do sangue e o Espírito Santo leva isso ao seu ser, Deus, representado em carne humana.

Por isso, não seria a carne humana, é apenas operar um acto, como no baptismo ou assim por 
diante. Com uma comissão de que estes sinais seguirão aos que crêem, ao impor as mãos sobre os 
enfermos, o Espírito Santo faria com que fossem curados, se cressem.

188

Agora, Pai, nós sabemos que estas coisas são verdade. Estas pessoas de pé, vão passar pelas mãos 
de ministros que receberam este Espírito Santo e eles estão prontos, Senhor, para impor as mãos sobre 
os enfermos. E nós sabemos, Pai, que se estas pessoas vão somente crer, tal como toda a palavra que 
Tu prometes tem de acontecer, assim também... E não pode acontecer sem fé, porque sem fé é 
impossível agradar a Deus. Não podemos fazê-lo.

E agora, com fé para crer, com esta promessa diante de nós, com os selos da Bíblia a ser abertos 
para nós, em que Deus cumpre a Sua Palavra, que estas pessoas preciosas, que estão enfermas, 
possam Senhor... E o meu sentimento por elas, como ser humano num corpo mortal como o delas e o 
mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós, Senhor, habita nelas e nós sentimos compaixão uns 
pelos outros. E sabendo que o novo concerto no novo sangue... Se o velho ofereceu cura, quanto mais 
este novo vai oferecer e melhor? Pai, que estas pessoas não falhem, mas que recebam a sua cura 
enquanto passam pelas mãos dos Teus servos, pelo nome de Jesus Cristo. Amém.

Agora, nós vamos... Este lado vai ficar sentado, enquanto este lado passa, depois este lado vai 
voltar e o outro lado... Agora, alguns de vocês, irmãos, aqui que vai ficar de pé... eu creio que vocês 
são ministros por aqui, todos vocês aqui. Onde está o Doutor... Irmão Ned? Você ia estar na fila de 
oração, Irmão Ned? Assim que receber a oração, entre na fila.

189
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Agora, que estes deste lado aqui, fiquem sentados por um momento e eu vou ver aqueles deste 
lado. Depois vimos e vamos ter o corredor do meio e mandá-los embora nesta direcção. Depois temos 
este corredor e mandamo-los embora nesta direcção - e vamos orar por todos.

Eu vou pedir ao Irmão Teddy... Onde está ele? Muito bem, quero que toque ali: “O Grande Médico 
Agora está Próximo.” E o pianista, onde quer que estiverem, acompanhe-o se puder.

Ouçam, lembram-se do tempo em que estavam a tocar e o rapazinho foi trazido à plataforma? A 
menina Amish [grupo religioso anabaptista conservador com base nos Estados Unidos e Canadá - Trad.] 
a tocar “O Grande Médico Agora está Próximo”?

190

Ela tinha cabelo preto comprido, ou cabelo loiro, melhor dizendo, (uma menina Menonita [grupo 
anabaptista com origem na época da Reforma Protestante na Europa - Trad.] ou Amish, uma delas) 
preso.

E o Espírito Santo atingiu aquele rapaz só pela imposição das mãos (aleijado nos pés) e ele saltou 
dos meus braços e correu pela plataforma. A sua mãe levantou-se e caiu para trás - uma Menonita, 
creio eu, para começar.

E o Espírito de Deus atingiu esta menina Menonita, ou Amish, seja o que for (o pai dela e os outros 
estavam aqui sentados com as roupas como Menonitas, ou seja o que for) e ela saltou do piano com as 
suas mãos levantadas; e o cabelo bonito caiu (ela parecia um anjo), começou a cantar no Espírito. E 
enquanto ela fez isso, o piano continuou a tocar: “O grande Médico agora está próximo, o Jesus que se 
compadece.”

Todos ali de pé, milhares, a olhar para aquelas teclas a mover-se para cima e para baixo: “O grande 
Médico agora está próximo, o Jesus que se compadece...” Pessoas a levantar-se das cadeiras de rodas, 
das macas, das camas e começaram a andar. Esse mesmo Senhor Jesus está aqui mesmo esta manhã, o 
mesmo que estava naquele escritório.

191

Creia agora. Toque essa canção, se puder: “O Grande Médico.” Agora, orem todos. Deixem-nos 
avançar pelo edifício, passar nesta direcção e até ao seu lugar ou para onde quer que for, enquanto 
volta. Está livre aí atrás? Muito bem, agora voltem para os vossos lugares, depois vamos ficar de pé.

Agora ouça. Enquanto estes estão a receber oração, ore por eles. Então quando você estiver a 
receber oração, eles vão orar por si. Agora, vocês, ministros por aqui, fiquem de pé. Eu quero que 
imponham as mãos sobre estes enquanto eles passam.

192

Agora, todos, com as cabeças inclinadas e mantenham as vossas cabeças inclinadas, continuem a 
orar; e quando você passar, então... com as mãos impostas sobre si, lembre-se, é uma promessa de... O 
Deus que revela os segredos do Seu Livro, os segredos do coração humano, Ele é o Deus que vai 
confirmar isso, se você crer. Agora, todos em oração. Muito bem, vamos inclinar as nossas cabeças.

Agora, Senhor Jesus, enquanto estas pessoas vêm, que o poder do Deus Todo-poderoso vivifique a 
fé deles imediatamente enquanto passam, no nome de Jesus.

Muito bem. Que a fila comece nesta direcção. Imponham todos as mãos sobre eles, vocês, 
ministros, enquanto eles passam.

[O Irmão Branham e os ministros oram pelos enfermos - Ed.]193

No Nome do Senhor Jesus...

Eu imponho as minhas mãos, no Nome do Senhor Jesus, sobre o meu irmão.

No Nome do Senhor Jesus, eu imponho as minhas mãos...

Deus, concede à minha irmã, Rosella, no Nome de Jesus.

No Nome de Jesus Cristo...?...

No Nome de Jesus Cristo, eu imponho as minhas mãos...

[O Irmão Branham fala com alguém: “Fique, veja até que a fila termine.” - Ed.]

No Nome do Senhor Jesus...

Lembre-se, Ele é humilde. Venha humilde.

[As palavras do Irmão Branham não são todas distinguíveis enquanto ora pelos enfermos - Ed.]

No Nome de Jesus Cristo...?...
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No Nome de Jesus Cristo, eu imponho as minhas mãos...?...

No Nome de Jesus Cristo, cura...?...

No Nome de Jesus Cristo...?...

No Nome de Jesus Cristo...?...

No Nome de Jesus, receba a sua cura.

No Nome de Jesus, receba a sua cura.

No Nome de Jesus Cristo, receba a sua cura...?...

No Nome de Jesus Cristo, seja curado.

Deus, no Nome de Jesus Cristo, que a nossa irmã possa ser curada.

No Nome de Jesus, que a criança possa ser curada. Glória a Deus.

[A fila de oração continua - Ed.]

[Espaço em branco na fita. O Irmão Billy Paul Branham avança até ao microfone e dirige as pessoas 
que vão estar na fila de oração].
194

[As palavras do Irmão Branham não são todas distinguíveis. A fila de oração continua].

Que este pedido seja concedido, no Nome de Jesus. Deus abençoe.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, Irmão Mitchell.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, meu irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a cura.
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Receba a cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a cura, irmã.

Receba a cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, minha irmã.

Receba a cura, irmão.

Receba a sua cura, irmã...?...

Receba a sua cura, irmã...?...

Receba a sua cura, irmão.

Receba a sua cura.

Receba a sua cura, irmão...?...

Receba a sua cura, irmã...?...

Receba a sua cura de Jesus Cristo.

Receba a sua cura.

Receba a sua cura, irmã...?... de Jesus Cristo.

Receba a cura.

Receba a cura...?...

Receba a cura, meu irmão, de Jesus Cristo.

Receba a cura.

Receba a cura, irmã...?...

Receba a cura, no Nome de Jesus Cristo.

Receba a cura, no Nome de Jesus Cristo. Amém.

Receba a cura.

Receba a cura.

Receba a sua cura.

Receba a sua cura.

Receba a sua cura de Jesus Cristo.

[O Irmão Billy Paul Branham avança até ao microfone e diz: “Mais alguém quer entrar na fila de 
oração? Pode entrar, por favor. Se houver mais alguém que queira entrar na fila de oração, pode entrar, 
por favor.”]

195

Receba a sua cura, meu irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, Irmã Wood, da mão de Jesus Cristo.

Receba a sua cura...?...

Receba a cura...?... no Nome de Jesus Cristo.

Receba a cura, Irmã Roberson, da mão de Jesus Cristo.

Receba a cura, meu irmão, da mão de Jesus Cristo.

Receba a cura, Irmã Neville, da mão de Jesus Cristo.
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No Nome de Jesus Cristo, receba a sua cura.

Cura-o, no Nome de Jesus Cristo.

Receba a cura, irmã...?...

Recebe a tua cura, filho, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmã, de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Irmão Weerts, receba a sua cura, irmão, de Jesus Cristo.

Irmã, receba a sua cura de Jesus Cristo.

Receba a sua cura, Irmão...?...

Irmão, pelo Nome de Jesus Cristo, receba...?...

No Nome de Jesus Cristo...?...

No Nome de Jesus Cristo nosso Senhor, receba a sua cura.

No Nome de Jesus Cristo, receba a sua cura, meu irmão.

No Nome de Jesus Cristo...?...

No Nome de Jesus Cristo, receba a sua cura, irmã.

No Nome de Jesus Cristo...?...

[O Irmão Billy Paul Branham avança até ao microfone e diz: “Já estão todos os que queriam receber 
oração por agora?”]
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[O Irmão Lee Vayle fala com o Irmão Branham].

Que a mão do Senhor Jesus lhe conceda, Irmão Vayle, este pedido pelo seu amado, no Nome de 
Jesus.

[O Irmão Billy Paul Branham fala com o Irmão Branham] Billy Paul, de acordo com o número de 
cartões que distribuíste, recebe agora a tua cura, no Nome de Jesus Cristo.

O Grande Médico agora está perto,
O Jesus que se compadece.
Ele diz ao coração triste para rejubilar,
Oh, ouvi a voz de Jesus.

Todos juntos.

O Nome mais doce na canção dos serafins,
O Nome mais doce na língua mortal,
A mais doce canção já cantada,

Deus, sobre este amável casal que gerou, no mundo, um dos...?... Que possam receber o seu 
pedido, Senhor, no Nome de Jesus Cristo.

...?... de Jesus Cristo, que a pessoa que a nossa irmã tem na sua mente agora mesmo, que o poder 
de Deus possa ir com esse pedido. Que ela seja libertada. Concede, Senhor. Amém.

Senhor Deus, no Nome de Jesus, concede o pedido deste homem. Eu oro por ele, Senhor, com a 
minha oração. Amém.

Oh, isto é maravilhoso. Eu creio que se todos os que vieram aqui esta manhã, debaixo desta 
tremenda unção, eu-eu creio que se você apenas... Agora, não espere alguma coisa enorme. Lembre-se 
da coisa simples que é crer naquilo que Ele prometeu.
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Agora, vamos todos dizer em conjunto. Nós [A congregação diz: “Nós”] não esperamos [“não 
esperamos”] algo grande. [“algo grande.”] Mas no Nome de Jesus [“Mas no Nome de Jesus”], nós 
recebemos a Sua promessa. [“nós recebemos a Sua promessa.”] Está encerrado. Isso termina...?... [A 
congregação rejubila] Amém.
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