APROVEITE! Parágrafos das Mensagens do Profeta William Marrion
Branham para a sua Meditação. Um Trabalho com toda Dedicação do
Irmão DEVANIR de Guaíra PR.

TABERNÁCULO BRANHAM
FRANCA SP
TELEFONE (016)37039357
PASTOR: OSMAR RODRIGUES COSTA
Evangelista Devanir Mauro Rodrigues - 014 44 9903-0486
A ÚLTIMA CHAMADA AO POVO DE DEUS
(I Co 2:14; Hb 4:12; Hb 4:2; II Tm 3:16; I Ts 4:16; Col 2:2-3; Ap 1:6; Ef 1:3)
3ª ETAPA
ALMAS ENCARCERADAS HOJE – 1ª TRAD. GO (10/11/1963)
Almas que Estão em Prisão Agora – 348-349 (2ª Tradução)
01
218- O número três é o número de perfeição. O ministério chegou a sua perfeição
quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos, assim como
foi predito: “Assim como foi nos dias de Ló”. Pense nisto! As pessoas continuarão pregando
e pensando que estão sendo salvas; crerão que estão fazendo bem e que suas
organizações estão crescendo. Certo. Porém não haverá nem a menor esperança. E agora
se essa visão foi isso e tem sido tão duro contra as mulheres, então temos chegado a essa
hora. A porta está fechada. É o fim. O Livro já está em Sua mão. Pense nisto!
TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS SEM SER DA VONTADE DE DEUS
(27/11/1965) – VOZ DE DEUS
02
319- Note, Deus disse ao profeta: “Come o rolo”, no Antigo Testamento. Ao profeta
do Novo Testamento, Ele disse: “Come o livrinho”. Por quê? Para que o profeta e a palavra
fossem um! Está vendo? Essa é a Arca, a Palavra de Deus.
QUAL É A ATENÇÃO SOBRE A MONTANHA (25/07/1965)
03
133- Ele, a voz voltou, disse: “Não a espada de um rei, mas a espada do rei, a
Palavra do Senhor”. Disse: “Não temas. É simplesmente a Terceira Puxada. É a vindicação
de seu ministério”.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
04
152, parte D - “Senhor, que é isto? Que significa? É minha morte? Se assim é, então
bem; não direi à família. Deixa-me ir assim. Se minha obra ter terminado”. Porém vocês
também se recordam que lhes disse que Ele me deu testemunho que não era isso, mas era
outra parte adicional de minha obra.
OS UNGIDOS DOS ÚLTIMOS DIAS (25/07/1965)
3ª Puxada
05
262 - Notem, no mesmo dia quando este mensageiro... Não quando ele começar,
mas quando ele começar a declarar sua Mensagem. Veem? A Primeira Puxada, cura;
Segunda Puxada, profecia; Terceira Puxada, a abertura da Palavra, os mistérios revelados.
Não mais, não há ordem mais superior para revelar a Palavra do que profetas. Mas a única
maneira do profeta poder ser um vindicado é pela Palavra. E, lembrem-se, a Terceira

Puxada foi a abertura dos Sete Selos, para revelar a Verdade oculta que tem estado selada
na Palavra. Vocês veem isto? A congregação diz: “Amém”.
TESTEMUNHO (28/11/1963)
06
29, parte B - Vejo só uma coisa que falta, a vinda do Senhor Jesus, a qualquer
momento, um Arrebatamento para a Igreja, e é para nos encontrarmos com Ele nos ares.
A FESTA DAS TROMBETAS – V. DE DEUS (19/07/1964)
07

45- Agora, os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente revelados nos Sete Selos.

A FESTA DAS TROMBETAS – TRAD. GO (19/07/1964)
149 - Voz de Deus
08
137- Agora, deixe-me dizer isto bem aqui, que cada trombeta que soou, soou sob o
Sexto Selo. Nós entraremos nisto em poucos minutos onde apanhamos o selo ali. Todas as
Trombetas soaram sob o Sexto Selo, porque no Sétimo Selo havia silêncio. Ninguém sabia;
aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Mas cada trombeta
soou sob o Sexto Selo.
A FESTA DAS TROMBETAS – V. DE DEUS (19/07/1964)
09
43- Imediatamente após aquilo, os Anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as
Sete Trombetas – ou melhor, os Sete Selos; e eu tinha que voltar para Jeffersonville e
pregar os Sete Selos. E alí, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi
naquilo. Ali onde o Anjo do Senhor nos encontrou em... A Bíblia se tornou uma nova Bíblia.
Ali isto se abriu e revelou todas as coisas que os reformadores haviam deixado. Aquilo foi a
revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, porém perfeita, exata com a
Escritura. Aquela foi a Palavra que sempre existiu. Eu fui tão inspirado e dirigido.
TESTEMUNHO (28/11/1963)
10
32, parte B - Quando sete Anjos desceram de Deus, visivelmente de pé bem ali, e
falaram-me acerca do fim do tempo, e estas revelações e coisas do Livro de Apocalipse, os
Sete Selos.
CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO – TRAD. GO (28/07/1963)
11
207, parte B - Até mesmo esse Anjo à direita, quando Ele estava sendo
materializado, descendo, com Suas asas para trás e Sua cabeça voltando-se para um lado.

ALMAS ENCARCERADAS HOJE (10/11/1963)
12
91- Notem bem: deveria ser a Mensagem do Sétimo Anjo que revelaria os Sete
Selos. Encontramos isso em Apocalípse 10.7. e ele viu a este Anjo descer e por um pé
sobre a terra e o outro sobre o mar, esse foi Cristo. Teve o arco sobre a Sua cabeça tal
como em Apocalípse 4.3.
13
93- Logo a Escritura nos diz: “Porém no tempo da Mensagem do sétimo Anjo (o
mensageiro sobre a terra para a sétima e última era da igreja), no princípio de seu ministério
(quando começa a ir pelo mundo), nesse tempo o mistério de Deus nestes Sete Selos, deve
ser dado a conhecer para esse tempo”.
AO NASCER DO SOL (18/04/1965)

Goiânia
14
202, parte C - Foi Ele quem abriu esses Selos; Ele é esses Selos, porque toda a
Palavra é Cristo. E Cristo é os Selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos
Selos? Foi a Revelação de Jesus Cristo.
A UNIÃO INVISÍVEL DA NOIVA DE CRISTO (25/11/1965)
15
150- Que fez Ele? Ele abriu os Sete Selos da última mensagem, notaram vocês
isso? Os Sete Selos, que todos os mistérios das Sete Eras da Igreja foram selados com
Sete Selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazer isso nos dias deles. Eles não
tiveram o suficiente. Porém esta bendita revelação dos Sete Selos está aberta para nós
nestes dias finais de uma profecia que saiu para Arizona.
16
207- Os apóstolos; esses que manifestaram a Bíblia... aqui sai Lutero na Reforma;
sua igreja não funcionaria hoje em dia. A de Wesley não funcionaria. Tão pouco a
Pentecostal. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Esta é a abertura dos Sete Selos.
Eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente, que aí
não há pergunta - exatamente perfeito.
17
245- Agora estamos concluindo dizendo isto: Terminam a grande comissão - como o
podem fazer eles? Sabemos que eles estão mortos. Deus lhes deixa morrer em sua era
científica tudo assim... Então Ele pode fazer com que se abra o mistério Selado com Sete
Selos à Noiva não denominacional. Como pode uma denominação aceitar esses Sete Selos
quando é absolutamente contrário - a semente da serpente e todas essas outras coisas - os
Sete mistérios completos são contrários ao que a eles tem sido ensinado, porque eles
tomaram o antigo ensinamento da escola Bíblica. E os Sete Selos que Deus, quando foram
abertos na montanha... Deus, deixe-me morrer agora mesmo neste púlpito se isso não for
verdade. Eu predisse isso a vocês um ano e seis meses antes que acontecesse, quando Ele
me disse que fosse a Arizona e o que sucederia ali no deserto; e aí há homens assentados,
aqui mesmo nesta noite, que estiveram de pé ali mesmo, presentes quando os sete Anjos
desceram e mesmo as revistas - a Revista Life publicou isso. Foi ali mesmo no observatório
e tudo; e agora eles nem se quer sabem de que se trata tudo. E tudo o que tem sido dito,
mesmo o da destruição da Califórnia, que agora vem, e todas estas outras coisas e como eu
lhes disse quantos dias seriam. Como seria, onde este grande terremoto sucederia no
Alaska e esse seria o começo do sinal do tempo e o que aconteceria. E palavra por palavra
do que disse. Nunca tem falhado uma vez. Vocês nunca viram isto falhar. E não pode falhar,
porquanto é a Palavra de Deus; e os céus e a terra passarão, mas não pode falhar.
18
246- Deus tinha que abrir esses Sete Selos. Não numa denominação. Eu sempre
tenho estado contra isso. Mas fora da denominação, Ele pode tomar uma Noiva - não uma
Noiva denominacional. Ele não podia fazer isto. Está contra Sua própria Palavra. Ele abriu
esses Sete Mistérios ali e manifesta e expõe essas coisas que haviam estado ocultas desde
a fundação do mundo - que puderam revelar-se nos dias finais - aos filhos de Deus. Eles
puseram isso em manifesto agora diante das pessoas para que elas vissem. Aí está você
agora - para esta Noiva não denominacional.
19
49- Assim é a igreja, quando ela trata de misturar credos e denominação com a
Palavra de Deus. Ela não pode estar casada com uma denominação e ser a Noiva de
Cristo ao mesmo tempo. Ela tem que estar morta para um ou para o outro. Aqui a lei
assim o diz. Há suficientes leis na palavra de Deus e essa é Sua lei. Paulo falando a
mesma coisa aqui. Ela não pode estar casada com uma igreja de credos do mundo e ser
a Noiva de Cristo, porquanto ela... uma é contrária à outra.
20
50- Agora, recordem, você diz: “Bom, nós cremos nisto, porém não cremos
naquilo”. Se você está casado com Cristo. Cristo é a Palavra de Deus. Em São João no

primeiro capítulo diz: “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era
Deus”. “E Ele se fez carne e habitou entre nós”. Cristo era a Palavra viva. Ele sempre foi a
Palavra; Ele ainda é a Palavra; Ele sempre será a Palavra.
A ERA DA IGREJA DE ÉFESO - 1ª TRADUÇÃO - GO
Estamos casados com a Palavra não com a igreja
21
37- Não havia ninguém com Ele quando pisou o furor da ira do forno de fogo. Não
foi outro, senão Ele, Quem foi pendurado na cruz e derramou Seu sangue. Ele é o Autor e
Consumador de nossa fé. Ele é o Alfa e o Ômega de nossa Salvação. Nós estamos
casados com Ele e não com outro. Nós não pertencemos à igreja. Nós pertencemos a Ele.
Sua Palavra é lei. Credos, dogmas, leis privadas e constituições não têm nenhum efeito
sobre nós. Sim, é Ele: Jesus, Quem anda sozinho em meio das Igrejas. É Deus nela,
operando o querer e o efetuar por Sua boa Vontade. Nunca esqueça isso! Você tem
somente uma relação com Deus, e Deus tem somente uma relação com você - esse é
Jesus, e só Jesus.
SEGUNDA VINDA DE CRISTO (17/04/1957)
Goiânia
22
74- Pense nisto senhor, nós não estamos somente noivos, mas estamos casados.
A Igreja está casada com Cristo. Nós somos a esposa de Cristo, dando-lhe filhos. Pense
nisto irmão, embora ela pareça tão linda, quando você chega em sua casa à noite com
devoção à sua esposa, e então, se ela tem beijado outros homens, se aqueles braços que
estão em volta de você e ela dizendo que te ama, e tem amado outros homens também,
então o amor dela não é verdadeiro. O amor dela não pertence a você, pertence a outros
homens. Se você é homem mesmo, você a chutará de seu colo. Pense só que sentimento
aquilo lhe traria!
PERGUNTAS E RESPOSTAS Nº 04 (30/08/1964)
23
74- Não, nunca disse que terminou. Se o disse, me entendeste mal, eu o disse mal.
É, esta é a última Era da Igreja, é o final das eras da igreja, Laodicéia. Não tem terminado, a
igreja se tem ido quando terminar. Assim sendo enquanto a Igreja estiver aqui, não tem
terminado.
A FESTA DAS TROMBETAS – TRAD. GO (19/07/1964)
24
206- Houve três estágios disto como eu disse: os mártires, a era dos mártires por
isto, e então o estágio dos reformadores, e agora o tempo da chamada. Quando terminada a
era de Laodicéia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido
pela Noiva. É isto certo?
O INTERVALO (17/03/1963)
A brecha 55
25
31, parte C - E estas coisas não são reveladas senão depois que as eras da Igreja e
as eras denominacionais hajam terminado, quando se acabar o tempo. O vê você? Isto só é
revelado depois que houverem terminado as eras da Igreja e as eras denominacionais; por
isso este assunto está tão enredado. Vê você?
O PROFETA DO SÉCULO XX
26
25- Os estudantes da Bíblia admitem que chegará o tempo quando o conteúdo
destes trovões será revelado. São ainda um mistério para nós. Porém em Apocalipse 10:7
diz que todos os mistérios serão consumados ao final da plenitude dos gentios. Esse é o

nosso dia: portanto, será nesta era quando voltaremos a ouvir os trovões, mas desta vez
serão revelados.
ALMAS ENCARCERADAS HOJE (10/11/1963)
27
84, parte C - Então já havia deixado o propiciatório, porque Sua obra de redenção
havia cessado. Veio e tomou o Livro da mão Daquele que estava assentado sobre o Trono e
logo o tempo não foi mais.
28
84, parte D - Ele havia redimido, estava escrito nesse Livro. Todos aqueles pelos
quais Ele morreu, estavam escritos no Livro. E Ele não podia deixar Seu propiciatório até
que houvesse redimido por completo; como tão pouco podia fazer isto na cruz, porque foi
predestinado no Livro da Vida do Cordeiro e teve que permanecer ali para interceder até
que as últimas pessoas entrasse, glória!
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
29
15, parte C - Este Cordeiro saiu e se apresentou ante Aquele que estava assentado
sobre o trono, o qual tinha em Sua possessão a ata completa do título da redenção; e o
Cordeiro se apresentou ali e tomou o Livro da destra d’Aquele que estava assentado sobre o
trono e rompeu os selos e abriu o Livro.
ALMAS ENCARCERADAS HOJE (10/11/1963)
30
84, parte B - As sete trombetas soam sob o sexto selo, porém o sétimo é sempre o
mistério. Vigiem bem o sétimo; esse é o fim, é a vinda do Senhor. O céu estava em silêncio,
nem se moveu nada. Jesus mesmo disse: “Não há nem anjo no céu que sabe quando
voltarei. E nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em Sua mente. Só Deus, o
Espírito sabe! Então eu não sabia. Então não foi revelado quando foi aberto o sétimo Selo, e
houve silêncio no céu. É que não foi dado a conhecer o que ia suceder.
31
85, parte B - E foi especialmente necessário para abrir os Selos para revelar o que
era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos Sete Selos. Quando estes Sete Selos
foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. A Bíblia estava selada com Sete Mistérios. E
nestes Sete Selos estava o conteúdo completo do mistério. E foi o livro da redenção, o Novo
Testamento.
O INTERVALO (17/03/1963)
32
100- Recorde, aqui estava Ele antes em Sua obra de Mediador, porém agora os
Selos estão a ponto de serem abertos e o Cordeiro veio do santuário de Deus e se
apresentou. Espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de
Apocalipse 8:1, quando havia fumaça no santuário, então já não há intercessão porque o
Sacrifício tem saído e agora é um tribunal de juízo. Já não há sangue nesse tempo porque
o Cordeiro ensanguentado saiu dali. Não vá você esperar até esse tempo.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
33
70, parte B - A hora vem em que o Filho do homem há de ser glorificado. E a hora
quando a Noiva há de ser levantada? E a hora quando o tempo não será mais? O Anjo está
pronto para pôr um pé sobre a terra e o outro sobre o mar com o arco sobre Sua cabeça, e
dizer: “O tempo se tem acabado”, e além do mais levantará a mão e jurará que o tempo não
será mais quando estas coisas sucedam. Quão perfeito é tudo isto. Uma declaração jurada
para a Igreja.

O TERCEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (20/03/1963)
34
25- Depois que for revelado, logo o Anjo desce do Céu, o qual é Cristo. Recordem:
este anjo está sobre a terra, o mensageiro; porém aqui vem Cristo no capítulo dez de
Apocalipse com um pé sobre a terra e outro sobre o mar com o arco sobre a cabeça, seus
olhos e seus pés como fogo. Ele levanta a mão direita e jura pelo que vive para sempre
sobre o trono, que o tempo não será mais. E depois de jurar, sete trovões falaram suas
vozes.
O PRIMEIRO SELO – 2ª T. NOVA - GO (18/03/1963)
35
61- Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o Seu lugar de
intercessão do Pai. Agora, isto é Apocalipse 5. Agora, Ele toma o Livro dos Selos, ou
melhor, um livro selado com Selos, os rompe e os declara. Veja. No fim da era agora, depois
que acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
36
28- Aqui vou deixar cair uma coisinha; e se alguém chega a escutar isto pela fita ou
por outro meio, qualquer homem pode falar o que lhe agrada; cada um tem o direito de
pregar o que for sua convicção; porém se um ministro não quer estas coisas entre sua
gente, simplesmente diga-lhes que não o tomem; porém, isto aqui é para o povo ao qual
tenho sido enviado a falar; por isso tenho que revelar o que é a Verdade. (1º Selo, 58, 2ª
Trad. Goiânia)
A FESTA DAS TROMBETAS – TRAD. GO (19/07/1964)
264- Voz de Deus
37
229- Veja! Eu quero dizer mais uma coisa. Concluindo agora, não perca isto. Quão
impressionante! Do Sétimo anjo (o mensageiro do Sétimo Selo). Mensagem (e Apocalipse
10 era o Sétimo Selo) para as Sete Trombetas, entre aquelas.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
38
81, parte B - Porém quando soaram estes sete trovões de Apocalípse 10, então lhe
foi dito: “Não escrevas nada disto”. Estes são mistérios que ainda não conhecemos; porém a
minha opinião é que serão revelados muito logo e isto dará fé e graça à Noiva para ser
raptada.
PERGUNTAS E RESPOSTAS Nº 04 (30/08/1964)
39
78- Não, nos Sete Selos foram revelados, disso se tratavam os Trovões. Os sete
mistérios dos Sete Trovões “serão revelados”. E o sétimo anjo é um mensageiro da Sétima
Era da Igreja.
A BRECHA (17/03/1963)
40
252- Agora, com o Cordeiro, com o Livro em Suas mãos, nós estamos prontos para
rogar Sua graça e misericórdia sobre nós, para abrir o Livro selado com Sete Selos para
nós, e nos deixar olhar além da Cortina do Tempo, um pouquinho. Oh! Veja, quando Ele
tomou o Livro, o Título de Propriedade, Selado (ponha isso em sua mente, agora) e rompeu
os Selos do mistério, para revelar a eles, para trazê-lo aos Seus, vejam todos os Seus
assuntos da Redenção.
O PRIMEIRO SELO – 2ª T. NOVA - GO (18/03/1963)

Saiu do trono – 74 - 1ª Tradução - GO
41
152- A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono, de onde o Cordeiro havia
acabado de sair como intercessor. Agora, Ele está aqui de pé para tomar a Sua posição e
suas reivindicações. Mas o trovão veio de dentro do Trono, trovejou. E o Cordeiro estava de
pé aqui fora. O trovão veio de onde o Cordeiro havia saído. Deixado o Trono do Pai, para ir
tomar o Seu próprio Trono. Glória! Agora, agora, não percam isto, amigos.
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS (24/03/1963)
42
190, parte B - E o Cordeiro já tinha o Livro na mão, e já havia deixado o trono da
graça intercessória. Vê você como o Espírito Santo está cuidando disto? Porque isso é o
mesmo que lhes disse outra noite, quando Ele me havia falado ali no quarto, e logo vim e
lhes preguei que quando o Cordeiro se foi do lugar... Creio que aqui poderíamos tomar um
tema novo: o Cordeiro havia deixado Seu trono e se havia apresentado... Estas coisas as
recebi estando na presença daquela luz no quarto, e essa Luz é Cristo. Quando Ele estava
presente me disse que quando o Cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador, então
regressa aqui.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
43
24, parte B - Os mistérios do Livro são revelados quando os Selos são abertos. E
quando os Selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa porque o
Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o Seu. Ele é o Mediador entre Deus e os
homens, porém quando sucede a verdadeira revelação quanto aos Selos, quando se
começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Isso é conforme à Palavra, assim o
vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o Livro. Então já não é Mediador,
pois mesmo ali o chamaram “Leão”, e esse é Rei; por isso já não é Medidor. (1º Selo – 50,
2ª Trad. Goiânia)
A BRECHA (17/03/1963)
44
255- Mas agora Ele vem daqui, neste último Selo. Ele não é mais Mediador, Ele é
Rei agora. E que vai Ele fazer? Se Ele é um Rei, Ele tem que ter súditos. E Seus súditos
são aqueles que Ele redimiu, e eles não podem vir ante Ele até que Ele tome os direitos da
redenção. E agora Ele sai de Sua posição de Mediador, onde a morte nos colocou na
sepultura, Ele vem com os direitos. Amém!
A BRECHA (17/03/1963)
Se apresenta
45
201- O Cordeiro vindo da Glória, para intercessões, correto, para reclamar agora por
Sua redenção! Recordem, Ele aqui tinha estado em Sua obra de mediação. Mas, recordem,
estes Selos estão prontos para serem abertos e o Cordeiro vem do santuário de Deus, se
apresenta.
A BRECHA (17/03/1963)
Meia hora de silêncio
46
202- Esperemos até chegarmos ali, naquela hora, tomarmos aquela “meia hora” que
é de silêncio. Com fumo no santuário. Não há mais intercessão. O Sacrifício saiu. É um
trono de julgamento. Não há mais sangue, pois o Sangue que cobria o Cordeiro tem saído.
Não espere você até aquele tempo. Recordam do Velho Testamento? Uma vez que o
sangue não estivesse no propiciatório, havia julgamento; mas desde que o sangue estivesse
ali, havia misericórdia. (O irmão Branham bate no púlpito cinco vezes - Ed.). Mas quando o
Cordeiro saiu, isso terminou!

A FESTA DAS TROMBETAS – V. DE DEUS (19/07/1964)
47
149- Porque, o Sétimo Selo, houve silêncio. “Ninguém sabia; isso foi o minuto ou
hora em que Cristo viria”, como Ele nos revelou isto.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
48
139- Agora, notem que a abertura deste Selo foi tão tremenda que até os céus
mesmos foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo?
Que é? Não houve nada que se movesse por este tempo.
O PRIMEIRO SELO – 2ª T. NOVA – GO (18/03/1963)
E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do homem há de
ser glorifícado.
1º Selo – 70 (1ª Trad. GO)
49
143- Veja, você está no fim de uma era ali. Seu ministério está findando. Veem? “É
chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado”.
Jurou
50
144- E o que me diz sobre isto, “A hora quando Sua Noiva será tomada?” O que? A
hora que há de vir, quando: “O tempo não será mais”. O anjo está pronto para colocar um pé
sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre Si, e dizer: “O tempo acabou”. E
além disso, Ele levantou Sua mão e jurou que “não haveria mais tempo”, quando isso
acontecesse. Quão – quão perfeito é isto, um juramento garantido para a Igreja!
A BRECHA (17/03/1963)
Cristo
51
41- E quando os Selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o Anjo, o
Mensageiro, Cristo, colocando Seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre
Sua cabeça. Agora, recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de Sua vinda.
A BRECHA (17/03/1963)
Cristo
52
44- Agora, vemos que este Livro selado com Sete Selos, agora, é o mistério da
redenção. É um Livro de Redenção, de Deus.
53
45- Agora, todos os mistérios, neste tempo, seriam concluídos ao soar deste
mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra; e “outro Anjo, poderoso Mensageiro,
desce. Vejam, este anjo era um anjo terreno, mensageiro; mas, aqui vem Um do Céu, um
arco-íris, pacto, vejam, só poderia ser Cristo.
54
46- Exatamente como foi em Apocalipse capítulo 1º: “De pé no meio dos sete
Castiçais de Ouro, com um arco-íris, semelhante a pedra de jaspe e sardônia”.
55
47- E aqui Ele retorna no capítulo 10, após chegar o tempo, quando todos os
mistérios são concluídos e os Selos são rompidos e a proclamação de que o “Tempo já não
é mais”. E ele diz: “Quando o sétimo Anjo tivesse começado a tocar, então os mistérios
seriam consumados, e é o tempo para o Anjo aparecer”. Nós estamos perto, em algum
lugar. Correto. Agora observem.
A BRECHA 17/03/1963)

É Leão
56
217- Mas quando o Mediador, quando Sua obra tem terminado como um intercessor,
Ele aparece. E João... o ancião disse: “ele é um Leão”. E Ele vem. Observe-O. Oh, que
coisa! Veem? Ele vem tomar o Livro, agora observe, revelar os mistérios de Deus, que
outros tinham conjecturado, em todas essas eras denominacionais.
A BRECHA (17/03/1963)
Revela todos os mistérios
57
214- Agora, rompe os Selos e solta todos os mistérios para ele, para o Sétimo Anjo,
cuja Mensagem é para revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus nestes
Sete Selos. Veem? Isso é o que Ele disse aqui. Todos os mistérios nestes Sete Selos.
58
215- E o Cordeiro veio agora, de Mediador entre Deus e o homem. Ele se tornou um
Leão. E quando Ele se torna um Leão, Ele toma o Livro. Esses são seus direitos. Deus o
reteve, o mistério, mas agora o Cordeiro vem.
A BRECHA (17/03/1963)
59
208- Aqui vem um Cordeiro, imolado. E Ele veio. Oh! (O que?) para fazer Sua
reivindicação sobre Sua redenção. Amém. Oh! Oh! Eu... Não sente você o desejo de se
distanciar um pouco a um canto e se assentar e chorar um pouco? Aqui vem um Cordeiro,
ainda ensanguentado. João... havia nada lá; todas as celebridades estavam ao redor, mas
não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Então, aqui vem o Cordeiro, agora. Seus dias
intercessórios haviam terminado, os dias de mediação.
60
209- É quando este Primeiro Anjo estará de pé ali. Espere até que entremos nos
Selos. “E o tempo não será mais”. Isso é certo. Essa “meia hora de silêncio”. Observe o que
acontece naquela meia hora de silêncio, por ocasião do sétimo Selo, domingo à noite, o
Senhor permitindo.
61
210- Ele sai (para que?). Para fazer Sua reclamação agora. Oh, que coisa! Sai para
reclamar. Agora, Ele tinha feito a obra do Parente. Ele desceu, se tornou homem, morreu.
Ele fez a obra do Parente Redentor, mas não tinha ainda feito a Sua reclamação. Agora Ele
vem à cena para reclamar Seus direitos (observe o que acontece). Oh, que coisa! Pelos
quais Ele havia sido imolado, pois veio para se tornar Parente do homem, para morrer em
seu lugar, para redimi-lo. Mas, o ancião estava certo quando disse que Ele era um “Leão”,
vejam. O ancião chamou, disse: “Um Leão”. Porque Ele tinha sido um Cordeiro, um
intercessor, um Cordeiro sangrento, mas agora Ele está vindo como um Leão, Seus dias de
intercessão terminaram.
62
211- “O que é sujo, suje-se ainda mais. O que é justo faça justiça ainda. Quem é
santo seja santificado ainda”. A coisa está concluída. Oh, irmão! E então? Então o que?
2.000 ANOS
63
212- E recordem, isto vem na sétima era da Igreja, quando os mistérios de Deus
serão abertos. Agora vejam bem de perto. Isto é algo que você deve apanhar. Agora, Ele
tinha feito Sua obra de mediação, fazendo intercessões pelo crente. Por dois mil anos Ele lá
atrás, um Cordeiro. Agora Ele está Se movendo da Eternidade, para tomar o título de
propriedade do Livro e romper os Selos.
A ERA DE LAODICÉIA - 1ª TRADUÇÃO - GO
64
38- Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7 fará duas coisas.
Primeiro: Segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo:
Ele revelará os mistérios dos sete trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações

contidas nos Sete Selos. Serão estes “mistérios-verdades” revelados divinamente que
converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim.

O ABSOLUTO (30/12/1962)
65
242, parte C - Para trazer uma fé que raptará a Igreja para a glória; e Ela está nas
mensagens! Estamos realmente no tempo final.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
66
35, parte B - Devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles
deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a Noiva para o
rapto. Logo vem sete trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu creio que
por meio dos sete trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a
Noiva para ter a fé do rapto; porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo
que tem que vir para preparar-nos porque como estamos agora apenas podemos ter
suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos transformados em
um momento e sermos tirados da terra, e veremos mais adiante (Deus permitindo), onde
está isto escrito. (1º Selo 75, 2ª Trad. Goiânia)
JEOVÁ JIRE III
67
102- A Palavra agora vindicada pela promessa... a Palavra que foi prometida em
João 14.12: “As obras que Eu faço vós as farei”. Malaquias 4, a mesma coisa que Ele disse
ali... Também em Lucas 17 nos diz que nos últimos dias a manifestação do mundo seria
colocada exatamente em ordem como foi nos dias de Sodoma, e Deus desceria
manifestado em carne humana e conheceria os segredos do coração. Jesus disse a coisa
que aconteceria nos dias quando o Filho do homem estivesse sendo revelado no fim do
mundo.
A FESTA DAS TROMBETAS – V. DE DEUS (19/07/1964)
68
276- Eu olhei para cima, e são doze horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos,
sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente, como isto... (240, Trad.
Goiânia)
A FESTA DAS TROMBETAS – V. DE DEUS (19/07/1964)
69
243- O Espírito Santo tem estado preso por estes rios denominacionais, por quase
dois mil anos, mas será solto no tempo da tarde, pela Mensagem do tempo da tarde. O
Espírito Santo de volta na igreja novamente; Cristo, Ele mesmo, revelado em carne humana,
no tempo da tarde. Ele disse, Ele prometeu isto.
PARADO NA BRECHA (23/06/1963)
70

141- Eu te darei um sinal eterno.

71
142 – Parte B - Eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. Eu
disse: “Eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo”.
72

143- Ele disse: “O seu nome está escrito sobre toda ela”.

73
148- Eu parei e olhei para cima da montanha, e vi aqueles sete montes. Agora, aqui,
se você quer ver uma coisa. Havia sete picos no topo de uma montanha, uma montanha,

que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro lado
do país: não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste ao oeste, como
a montanha estava disposta, e o topo era coberto de neve.
74
149- Os dois primeiros picos eram menores, e então um grande pico, e então um
pico maior; e então um pico pequeno, e então uma montanha grande, enorme, longa
coberta de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isto significa.
75

150- Ele disse: “Quantos picos existem?”.

76

151- Eu disse: “Há sete”.

77

152- “Quantas letras há em seu nome?”. B-r-a-n-h-a-m...M-a-r-r-i-o-n B-r-a-n-h-a-m.

78
153- E havia três picos que se destacavam. Ele disse: “Aqueles três picos são a
primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte de seu ministério, um
monte pequeno: então sua primeira puxada, um tanto alta”. Vocês sabem, o sinal na mão.
Então houve um pequeno intervalo ali, o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado.
Muitos de vocês recordam disto. Então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora eu
tive outra, cerca de poucos anos aqui parecendo como pequenos picos, veem, de volta,
como não era o meu ministério ainda, e então veio o terceiro.
79
154- Três é um número de conclusão, veem, o terceiro. O próximo pico era o cinco,
número da graça. E o pico seguinte era o sete, o número da – da perfeição, o fim. “Seis dias
trabalhareis. O sétimo é o sábado”, o fim da semana o fim do tempo.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963) - (Êxodo 20:20-21)
80
132- E agora Jesus: Seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o
Redentor quando esteve sobre a terra; porém quando conquistou o inferno e a morte, os
venceu e ascendeu, então recebeu um novo Nome. Por essa razão é que gritam e fazem
tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos Trovões. (1º Selo, 283, 2ª Trad.
Goiânia)
ABRAÃO RESTAURADO (11/02/1961)
81
157- Oh, irmão, o Anjo do Senhor está - está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová
em carne. Ele é o Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus que nunca morre.
Ele é simplesmente real.
JEOVÁ JIRE III
82
100, parte B - Um gentio levaria Seu nome, o Carneiro, não o nome dela, a igreja;
mas Ele. Aleluia!
A FESTA DAS TROMBETAS – V. DE DEUS (19/07/1964)
83
240, parte B - A mesma palavra que se fez carne, como Ele prometeu em Lucas
17:33. O mesmo Evangelho, com a mesma coisa, aconteceria no tempo da tarde,
exatamente quando as sombras estão caindo. O mesmo Evangelho, o mesmo Cristo que
viveu em carne lá atrás no princípio, no povo oriental, viverá novamente no povo ocidental
no tempo do fim. “No tempo da tarde, haverá luz”.
A FESTA DAS TROMBETAS, V. DE DEUS (19/07/1964)
84

268, parte B - A Bíblia assim o diz. Porque, isto é Cristo manifestado entre nós,

Jesus entre todos nós, manifestado na pureza de Sua palavra, dando-a a conhecer.
85
275- A Palavra, Cristo personificado em Sua Palavra aqui, que se fez carne entre
nós.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
86
74- Isso me faz tremer. Espero que a Igreja em verdade entenda isto; isto é, vocês
aqui a quem vou chamar “Noiva”. Espero que entendam. A voz é um trovão. Agora, de onde
veio a voz? Veio do trono de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está
presente para tomar Sua posição com Sua Rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu
para fora; e o Cordeiro estava parado aqui fora. Ele havia saído do trono de Seu Pai para
tomar seu Próprio trono. Glória! Amigos, não deixem escapar isto.
O DESVELAR DE DEUS (14/07/1964)
87
276- Eu disse: “mas, veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma
palavra”. Veem?
88
277- E ele disse: “Bem, então, aqueles sete trovões, vê você”, disse: “Não foram
aqueles sete trovões que soaram, não será aquela uma Revelação para dar a algum
homem?
89
278- Eu disse: Não, senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo”.
Está tudo revelado lá, e os sete selos abriram a Revelação do que aquilo era.
90
279- Ele continua sendo a Palavra! Vê você, você não pode sair daquela Palavra.
Isto não deixará a Palavra. E o Espírito de Deus nunca deixará aquela Palavra. Ele
permanecerá exatamente com a Palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Isto
sempre fará aquilo.
O PRIMEIRO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (18/03/1963)
91
52, parte B - Por isso Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como
um intercessor até que o último entre na última era: então estas revelações de tudo que tem
sucedido, saem à luz, e o povo pode ver tudo o que sucedeu. Entendem?
O QUARTO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (21/03/1963)
92
60, parte B - Por isso Jesus está ali esperando em Sua obra como Mediador até que
entre essa última semente. Ele sabe exatamente quando vier. Outro dia lemos a referência
do que disse Irineu: “Quando houver entrado esse último membro do corpo na última era,
nesse tempo a coisa será revelada”. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia.
ALMAS ENCARCERADAS HOJE (10/11/1963)
93
88, parte A - Observem bem a Ele. Haveria muitas personificações, e muitas outras
coisas, porém em verdade havia alguém que haveria de ser salvo, porque a igreja estava
predestinada sem mancha nem ruga. Ela estará; e por isso mesmo morreu o Cordeiro. Logo
quando for redimido o último nome escrito no Livro, então é quando o Cordeiro vem e toma
o Livro. “Eu sou o que tenho feito”.
ALMAS ENCARCERADAS HOJE (10/11/1963)
94
217, parte A - A Noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá
sido redimido. O Sexto Selo se haverá produzido e o Sétimo Selo o traz de novo à terra. O
Cordeiro veio e tomou o Livro da destra do que estava sobre o trono e logo se assentou e

reclamou o que era Seu, o que havia redimido. Correto? Sempre tem sido essa Terceira
Etapa.

O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
95
145- Recordem: Satanás tratará de personificar! Ele tratará de copiar tudo o que faz
a igreja. Assim tem operado no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Porém esta
é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Acerca disso não haverá
copiadores. E assim será porque ele não o sabe, nem há maneira pela qual chegue a
conhecer tão pouco. Esta é a terceira etapa, e ele não sabe nada quanto a isso, não o
entende. Porém há um segredo debaixo disso... Glória a Deus nas alturas!
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
96
146, parte B - E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram
depois. Tal como era de tomar a mão da pessoa e chegavam as vibrações, então todo
mundo tinha suas vibrações na mão. Porém recordem de quando Ele me elevou e me disse:
“Isto é a terceira etapa e ninguém o conhecerá”. Se recordam? As visões nunca falham, mas
são perfeitamente a verdade.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
97
157, parte B - Agora eu não ouvi nenhuma voz, porém era algo como por dentro.
Tenho que dizer-lhes a verdade assim como sucedeu. Algo veio e disse: “Não temas porque
isto é a terceira etapa”. Vocês se recordam da terceira etapa? Me disse: “Tens tido tantos
imitadores por causa disto que tens tratado de explicar, porém nunca trates de explicar isto”.
Quantos se recordam dessa visão? Isso já faz como que sete anos. Me disse: Esta é a
terceira etapa, porém te encontrarei ali dentro.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
98
159, parte C - E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com
alguém mais em cima de onde eu estava. Se foi voando de onde eu estava, e foi pousar
“sobre a tenda”, e disse: “Te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa, e não se dirá a
ninguém”.
O INTERVALO (17/03/1963)
99
120, parte B- A trombeta de Deus soará, e essa última trombeta soará ao mesmo
tempo quando o último anjo estiver pregando sua Mensagem e quando se abrir o último
selo. A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar Sua possessão redimida: a Igreja
lavada no sangue.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
100
162- Notem bem a Mensagem do tempo do fim (este Selo)... Ele nos tem revelado os
seis Selos, porém não diz nada do sétimo. O Selo do tempo do fim, quando começar será
algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Porém, antes de conhecer isso... Recordem
Apocalipse 10.7: que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus
seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim – a abertura do sétimo Selo.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
101
150- Nisso me senti quase fora de mim. Vocês dois se recordem. Eu estava no
oeste, e os Anjos estavam vindo para o oriente. E quando chegaram aonde eu estava, fui

levantado para estar com eles. Se recordam? Estavam vindo para o oriente.
102
151- E notaram que disse que um desses Anjos era muito estranho? Me pareceu
muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com três de cada lado e um em
cima; e o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo
anjo. Ele era mais brilhante e significativa mais para mim que os demais. Lhes disse que
tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Lhes disse também que: “Me
levantou, me suspendeu”. Se recordam?
103
152- Agora, aqui está! Era o que tinha o sétimo Selo, o qual tenho mantido como
uma pergunta em minha mente toda minha vida. Amém! Os outros Selos significaram muito
para mim, naturalmente; porém vocês não imaginam o que tem significado este sétimo.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
104
160- E ali no Canyon Sabino, Ele me disse: “Esta é a terceira etapa”. Há três coisas
muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e
resta uma coisa que não posso interpretar, porque está num idioma desconhecido. Porém
estive ali de pé, e olhei diretamente; e esta é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo
de Deus... Oh, irmão! Foi por isso que todo o Céu esteve em silêncio!
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
105
191- Agora notem, que a abertura do sétimo Selo, também é um mistério tríplice.
Tenho lhes dito que é o mistério dos Sete trovões. Os Sete Trovões no Céu abrirão este
mistério. Será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que
ninguém saberia quando Ele ia voltar. Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram essa
pergunta? Comparamos as Escrituras de Mateus 24 com os Sete Selos. Então vimos que o
sétimo Selo não aparece, porque o mesmo Cristo disse que somente Deus o sabe, nem
sequer os Anjos os sabem, e com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada
aconteceu nesse tempo. Nem os Anjos nem ninguém sabe quando Ele vem. Porém haverá
as sete vozes destes Sete Trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse
tempo.
106
192- Então, eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até
esse tempo, porém será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado; o que nós
devemos fazer é sermos sumamente reverentes ante Deus e servir-lhe e fazermos tudo que
sabemos fazer e vivermos vidas justas, vidas cristãs.
A FESTA DAS TROMBETAS- V. DE DEUS (19/07/1964)
107

176- O Sétimo Selo não foi aberto ainda, vocês sabem. Isso é Sua vinda.

A FESTA DAS TROMBETAS- TRAD. GO (19/07/1964)
108

159- Aquele Sétimo Selo não tinha sido aberto ainda voce sabe: está é a Sua vinda.

O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
109
193- Então encontramos que nos tem sido aberto o sexto Selo, e o vemos. Sabemos
que o sétimo Selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve
alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes Sete Trovões, porque tem que
vir. Encontramos que Cristo, o Cordeiro, tomou o Livro em Sua mão e abriu o sétimo Selo,
porém é um mistério escondido: ninguém o conhece, e isso enquadra exatamente com o
que Ele disse, que ninguém conheceria quando seria Sua vinda. Tão pouco conheceriam
nada acerca deste mistério dos Sete Trovões. Então essas duas coisas estão unidas, disso

já temos conhecimento, porque os demais nos tem sido aberto, porém isto não. Mas
assentado ali no quarto, vi isto se abrir e mostrar estes Sete Trovões. Agora não mais até ali
podemos chegar.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
110
195- Agora, na obra completa temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos
seis Selos que haviam sido selados, e sabemos e entendemos que o sétimo Selo não será
dado a conhecer ao público.
O SÉTIMO SELO - 1ª TRADUÇÃO - GO (24/03/1963)
111
200- Eu estava no ocidente, e vocês se recordam dos pequenos mensageiros; eles
se foram ao oriente. Os segundos mensageiros, uns passarinhos maiores, como a pomba,
eles também foram ao oriente. Eu olhei, e eles permaneciam comigo todo o tempo; isso foi a
primeira e a segunda etapa do ministério. Agora, a terceira também procedeu do ocidente,
vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. Isso era vindo de novo ao
oriente com o mistério destes Sete Selos, exatamente como foi no sonho do irmão Junior
Jackson, o qual Deus me permitiu interpretar; dentro daquela pirâmide havia uma pedra
branca que não tinha nada escrito. Por isso tinha que ir ao ocidente para fazer contato com
a Mensagem destes anjos e logo assim poder voltar para revelá-lo à igreja. Se recordam
que lhes disse que a próxima coisa que ia suceder seria aqui nesta igreja? Assim foi
exatamente.
112
201- Quero que notem outra coisa que sucedeu. E se vocês chegarem a escutar a
fita: “Senhores, é este o tempo?”, ali escutarão que um anjo me era mui sobressaliente; os
demais eram comuns, porém este certo anjo era mui notável. Ele estava à minha esquerda
na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava
a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito? Os anjos me elevaram de onde
estava para dentro desta pirâmide formada pelos mesmos. Os mistérios de Deus eram
conhecidos somente por eles, e eles foram os mensageiros que vieram interpretar essa
pirâmide, a mensagem do segredo destes Sete Selos que estão dentro da pirâmide. Este
anjo estava a minha esquerda, ele era o último, o sétimo anjo, contando da esquerda a
direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo-o eu, assim de frente para o ocidente,
ele vindo para o oriente. Estava à esquerda e ele seria a mensagem do último anjo, um
muito extraordinário. Recordem como disse que tinha sua cabeça levantada e suas asas tão
poderosas e agudas; e como disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este sétimo
Selo. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é, porque não tem sido
permitida sua abertura.
A ERA DE PÉRGAMO - 1ª TRADUÇÃO - GO
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei eu a
comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome
escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe”. (Apocalipse 2:17)
113
167- Cada mensagem a cada era oferece um incentivo para o crente encorajando a
ser um vencedor e por isso ser recompensado pelo Senhor. Nesta era o Espírito está
prometendo o maná escondido e um novo nome escrito em uma pedra branca.
“E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque
to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te
digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela”. (Mateus 16:18)
114

182, parte C - Jesus deu-lhes o alimento partido e eles por sua vez distribuíram ao

povo. Deus dá Seu maná escondido ao vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não
abriria Seus tesouros àqueles que rejeitam o que já está revelado.
115
185- Diz também aqui que Ele vai dar ao vencedor um pedra branca e na (não sobre
a) pedra um novo nome, que somente o dono conhece. Ora a ideia de um novo nome é uma
ideia familiar.
QUAL É A ATRAÇÃO SOBRE A MONTANHA? (25/06/1965)
116
154- Agora, Senhor Jesus, de Tuas Próprias Palavras, Tu disseste que o mundo
estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos ver isso, e Tu disseste,
naquele dia: “Como foi em Sodoma”. Havia três mensageiros enviados ao mundo gentio e
hebreu. E um deles, o qual era o próprio Deus, o Filho do homem, revelou a Si mesmo
numa forma humana e realizou milagre, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara
estava fazendo atrás Dele na tenda.
O ÚNICO LUGAR PROVIDO POR DEUS PARA ADORAÇÃO (28/11/1965)
117
203- A Pedra de Coroa está clamando: “Graça, graça!” Tem passado da morte e os
credos à Palavra vivente do Deus vivente. O único plano provido por Deus para Sua era e
Seus filhos na era da Palavra; eles são vivificados pelo Espírito como uma faísca que tem
sido acesa em algo para dar-lhe vida; e agora estão assentados em lugares celestiais
(tempo presente), já vivificados e sujeitos a toda promessa na Palavra. Então que faz isso?
Faz com que você, sendo parte dos géns de Deus, parte da Palavra, junto com os outros
homens, sendo também parte da Palavra de Deus, se sentem juntos e manifestem o Corpo
inteiro de Cristo sem fermento em seu meio (Vê você do que está se falando, irmão
Brown?). Não há fermento entre vocês, senão apenas a Palavra, estando assentados em
lugares Celestiais, na porta, onde Ele tem posto Seu Nome: Cristo Jesus. O fato de haver
fermento em seu meio, não faz com que produza a plenitude completa da Deidade,
corporalmente, entre vocês. Isso não se pôde fazer na era de Lutero; tão pouco se pôde
fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era Pentecostal; porém tem se podido fazer
no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma
unidade com a completa deidade de Deus entre seu povo, e mostrando os mesmos sinais
visíveis, a Si mesmo, como o fez aqui no princípio quando foi manifestado sobre a terra na
forma do profeta-Deus. Que tremendo! Glória! Está prometido em Malaquias quatro e nas
demais Escrituras. Onde adora você? Na casa de Deus, assentado (tempo presente).
A FESTA DAS TROMBETAS – VOZ DE DEUS (19/07/1964)
118
134- Isto é a revelação completa de Jesus Cristo. Irmão Branham dá uma
palmadinha em sua Bíblia. E os Sete Selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era;
e devem abrir isto no último dia. Na era de Laodicéia, no final do tempo. Graças a Deus!
Isso encerra a mensagem a Igreja.
SENHORES, É ESTE O TEMPO? (30/12/1962)
119
330- Vocês sabem, na pirâmide nunca foi posta a pedra de coroa. A Pedra Angular
ainda está por vir. Ela foi rejeitada. Poderia ser, irmãos e irmãs?
120

331- Ou é esta essa a terceira puxada que Ele me disse faz três ou quatro anos.

SENHORES, É ESTE O TEMPO? (30/12/1962)
121
332- A primeira puxada, vocês recordam o que aconteceu? Eu tentei explicá-la. Ele
me disse: “Não o faças”.

122
333- A segunda puxada, Ele me disse: “Não trates...” e eu de todos os modos me
esforcei. Recordam? Todos vocês recordam, está gravado e tudo.
123
334- Então Ele me disse: “Agora, virá uma terceira puxada, porém não trates de
explicá-la”.
124
338- Se esta é a terceira puxada, então há um grande ministério mais adiante. Eu
não sei. Não poderia dizer, não sei.
O SÉTIMO SELO – 1ª TRAD. GO (24/03/1963)
125

48 – Parte B – A revelação do Sétimo Selo é completamente sem palavras.

O TERCEIRO ÊXODO – VOZ DE DEUS (30/06/1963)
126
39 – Parte B – Seguindo adiante, são esses mistérios. Lembre-se: “Nos dias do
sétimo anjo, todos os mistérios de Deus deviam se cumprir”, essas coisas desconhecidas
que o Senhor concluiria. Agora, até aqui...
O PROFETA DO SÉCULO XX
127
250- No mês de Março desse mesmo ano, o Rev. Branham regressou ao Leste para
pregar sobre os selos, e os pregou de 17 a 24 de Março. Este ensino foi algo novo até
mesmo para ele. De fato, ele ensinou em tal forma que teve que corrigir certas coisas que
anteriormente ele mesmo havia ensinado. A razão desta correção foi, que cada dia
enquanto, enquanto ele esperava em Deus, aquela luz de cor âmbar aparecia, e da mesma,
a Voz de Deus lhe falava, revelando-lhe toda a verdade exata do conteúdo dos selos e
das vozes que emitiram os trovões. O “Assim diz o Senhor” na boca de um profeta, tem
regressado a nossa geração, última geração, porque todas as coisas estão se cumprindo de
acordo com a Palavra de Deus.
A ERA DE PÉRGAMO - 1ª TRADUÇÃO - GO
128
58- Agora, permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está
começando a ser avistada como a deles. Ora Josué significa “Jeová-Salvador”, e ele
representa o líder do último tempo que virá para a igreja como Paulo veio como líder
original. Calebe representa os que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus tinha
começado com Israel como uma virgem com Sua Palavra. Mas eles queriam algo diferente.
Assim também fez a igreja do último dia. Note como Deus não moveu Israel, ou deixou-o
entrar na terra prometida até que chegasse Seu tempo apropriado. Ora o povo podia ter
pressionado Josué, o líder, e dito: “A terra é nossa, vamos e tomemo-la. Josué, você está
liquidado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que você costumava
ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus, e agir rapidamente. Algo
está errado com você!”. Porém Josué era um profeta enviado de Deus e ele conhecia as
promessas de Deus, assim ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão clara de
Deus e esperou chegar o tempo para se porem em marcha, Deus colocou toda a liderança
nas mãos de Josué porque ele tinha permanecido com a Palavra. Deus podia confiar em
Josué, porém não os outros. Desta maneira se repetirá neste dia final. O mesmo problema,
as mesmas pressões.
O FUTURO LAR DO NOIVO CELESTIAL E DA NOIVA TERREAL (02/08/1964)
129
201- Você não vem por leis, e rituais, e ordens, você vem por predestinação. Amém!
Aí está a genuína Santa Convocação. Vê, e nós estamos finalizando a Sétima Era da
Igreja... Era da igreja, a era Pentecostal. Vê você isto? Estamos entrando à Santa
Convocação! Estamos nessa Eternidade real e genuína onde a Igreja é chamada, não para

alguma estação, para alguma denominação, mas para a Eternidade com Seu Rei Eterno.
Não o temos de todo. Não há tal coisa como dias e coisas e tempo. Você passou à
Eternidade, de onde vieste. Para começar estiveste ali.
O PROFETA DO SÉCULO XX
130
92 – Parte B – Porque a Igreja gentia está edificada sobre o fundamento dos
apóstolos e profetas (Efésios 2:19-20): “Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus; edificados sobre o fundamento dos
apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular”.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 126 – Parte A (1ª Trad.)
131
206 - Parte A - Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas, Joel assim
disse, mas não haverá tempo para redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o
Seu Livro, e terminam Seus redimidos.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 129 (1ª Trad.)
132
208- O Cordeiro tomou o Seu Livro quando, o Sétimo Selo estava quase pronto para
ser aberto, o Sexto Selo. Lembre-se, Ele escondeu o Sétimo Selo de nós. Ele não abriu.
Quando o Anjo permaneceu, dia a dia, dizendo, entretanto Ele não o fez nesse selo. Disse:
“Há silêncio no Céu”. Ninguém sabia. Era a Vinda do Senhor.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 172 – Parte B (1ª Trad.)
133
277- Parte A - Porém você não pode matar o Ministério. Ele continua vivendo. Você
pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a Mensagem. Hum-hum. Correto. Ele
continuou vivendo.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 173 – Parte B (1ª Trad.)
134
279- Parte A - Porém sua Terceira Puxada foi quando Ele pregou aos perdidos que
não podiam mais ser salvos.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 174 (1ª Trad.)
135
280- Eu me pergunto se Seu ministério ascende completamente da mesma forma
nos últimos dias, como foi? “Assim como o Pai Me enviou, Eu também vos envio. As obras
que Eu faço vós também as fareis”.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 175 (1ª Trad.)

136
281- Perdidos, jamais poderiam ser salvos. Eles haviam rejeitado misericórdia. Essa
foi a Sua Terceira Puxada.
137
282- Agora há alguma pergunta? Sua Primeira Puxada, Ele curou os enfermos. Isso
está correto? [A congregação diz: “Amém” – Ed.] Seu Segundo Ministério, Ele estava
profetizando. Seu Terceiro Ministério estava pregando aos perdidos Eternamente. As três
montanhas, assim por diante; os perdidos, Eternamente!
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 192 (1ª Trad.)
138
304- Morda a sua consciência com os seus dentes espirituais, e verifique onde nós
estamos. E se for, e você ainda está da maneira que está? Então você pode muito bem
andar... Você está liquidado, aqueles que estão do lado de fora. Depois que o Livro foi
tomado pelo Cordeiro, o Sexto Selo é revelado e todos os Selos, terminou. Poderia ser. Eu
espero que não. Poderia ser. Correto. Agora, é por isso que esta Terceira Puxada tem
demorado tanto?
139
305- Note, a Primeira Puxada e a Segunda Puxada foi de uma para a outra. Eu
predisse, lembre-se, quando eu primeiro comecei, sobre a Primeira. E eu disse: “Virá um
tempo em que Ele até mesmo conhecerá os segredos do coração”. Vocês se lembram?
Quantos? Ora, todos vocês se lembram disso, em minhas reuniões por aí. E uma noite eu
simplesmente entrei em Regina, ali em cima, e andei na plataforma; e o Irmão Baxter ali,
milhares de pessoas. E um homem subiu na plataforma, [Irmão Branham estala o seu dedo
uma vez – Ed.] e ali aconteceu. E a partir disso tem sido o mesmo.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 196 – Parte B (1ª Trad.)
140
310- Se é inquestionável a Primeira e a Segunda Puxada! Há dúvida em sua mente
sobre a Primeira e a Segunda Puxada? Sucedeu exatamente como Ele disse: [A
congregação: “Amém”.] Então por que questionar a Terceira? Vê? Por que você A
questionaria? As duas primeiras foram identificadas pela Escritura. Eu provei a vocês esta
manhã que a Terceira também é identificada pela Escritura.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 198 (1ª Trad.)
141
312- Lembre-se, esses sete picos ali em cima, eles poderiam lhe dizer. Está... Não
há um outro pico além desse. Está sobre a divisa continental. Vai bem para dentro do
deserto, dali em diante. A Eternidade entra. Sete picos, bem na divisa continental. Isso está
exatamente entre o bem e o mal. E no fim disse, a Terceira Puxada foi a última Puxada da
cordilheira. É isso mesmo? Vê? Muito bem.
ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA – 2ª TRAD. (10/11/1963)
Almas encarceradas hoje – 225 (1ª Trad.)
142
362- Não, não, amigo. É a Palavra que diz. A pessoa e a Palavra tem de ser um.
Está vendo? Jesus e a Palavra eram o mesmo; Ele era a Palavra. E quando Jesus vive no
ser humano, isso faz a ele e a Palavra o mesmo. Não... Sua vida diz o que você é.

143
363- Agora simplesmente olhe-se no espelho de Deus, diga: “Como eu pareço esta
manhã?” Enquanto nós oramos.
A ERA DE PÉRGAMO
144
28- Quero que note muito cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de
ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretação, profetizar, ou gritar e
dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na Verdade; você estaria na
Palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com o receber esta Palavra.
"Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são
mandamentos do Senhor". I Cor.14:37
A ERA DE LAODICÉIA
145
162- Mas graças a Deus, neste momento, esta era não passou ainda. Ele ainda está
clamando. E Seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo Seu
Espírito, mas uma vez um profeta está na terra. Uma vez mais Deus revelará a verdade
como fez a Paulo. Nestes dias do sétimo mensageiro, nos dias da Era Laodiceiana, seu
mensageiro revelará os mistérios de Deus como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles
que receberem este profeta em seu próprio nome receberá o efeito benéfico do ministério
deste profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta Noiva
do último dia que está mencionada em Apocalipse 22:17, “O Espírito e a Noiva dizem vem”.
O grão de trigo ( a Noiva ) que caiu na terra em Nicéia voltou ao seu original grão da Palavra
novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado
de Deus que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a Noiva dirá. O
Espírito e o Profeta e a Noiva estarão dizendo a mesma coisa. E aquilo que eles disserem já
terá sido dito pela Palavra. Eles estão dizendo agora, “Retirai-vos do meio dela agora e
permanecei separados”. O clamor tem sido anunciado. O clamor está sendo anunciado. Por
quanto tempo clamará a voz? Não o sabemos, mas de uma coisa sabemos, não clamará
por muito tempo, porque esta é a última era.
A ERA DE PÉRGAMO
146
56- Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que Lhe fosse
mostrado pelo Pai. João 5:19. Esta harmonia é para existir agora entre o Noivo e Sua Noiva.
Ele lhe mostra Sua Palavra de Vida. Ela a recebe. Ela nunca duvida dela. Por conseguinte,
nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água
a ressuscitará novamente. Eis aqui o segredo disto. A Palavra está na Noiva (como estava
em Maria). A Noiva tem a mente de Cristo porque ela conhece o que Ele quer fazer com a
Palavra. Ela executa a ordem da Palavra em Seu nome porque ela tem o “assim diz o
Senhor”. Depois a Palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Como uma semente que é
plantada e regada, ela chega à plena ceifa, servindo seu propósito.
QUAL É A ATRAÇÃO SOBRE A MONTANHA? – TRAD. GO (25/06/1965)
147
146- Junior Jackson está me ouvindo, vocês recordam do sonho que ele teve que eu
o interpretei, “indo em direção do pôr do sol”? E isto aconteceu no Monte do Pôr do Sol! É o
tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A Mensagem do Pôr do Sol através do
cenáculo da história, ou melhor, o cenário de profecias, sendo cumprido. E haverá Luz no
tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol na Floresta Coronado, a 64 quilômetros ao
norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o Pico do Pôr do Sol lá. Lá é exatamente onde
isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia.
148
147- Tudo, que... que nunca morrerá, está constantemente desenvolvendo a si
mesmo. Da própria coisa acontecendo, até ao quadro de Jesus estando de pé e olhando

para nós, e agora exatamente no Monte Pôr do Sol, e a Luz de Pôr do Sol. A Luz do
entardecer tem vindo, Deus vindicando a Si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e
Cristo são um. A “branca”. Quantos viram isto, a peruca branca sobre Ele, como falamos em
Apocalipse 1? Vêem, a Deidade Suprema, a Suprema Autoridade! Nenhuma outra voz,
nenhum outro deus, e nenhum outro nada. “Nele habita corporalmente toda plenitude da
Divindade”. Os Anjos eles mesmos eram a Sua peruca. Amém.
149
148- O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando a Sua Palavra.
Isto é o que é todo este barulho. Observem, é Deus cumprindo Sua Palavra prometida outra
vez, de Apocalipse 10:1 ao 7, “Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua
trombeta, se cumprirá o segredo de Deus”. O mistério escondido de Apocalipse 10:1 ao 7, a
última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente, nesta era, São Lucas
17:30, “O dia em que o Filho do homem fosse revelado”.
150
149- “E levantarão falsos profetas e falsos cristos, mostrando grandes sinais e
maravilhas, tão parecidos que se possível fosse enganariam até mesmo aos próprios
escolhidos”. As pessoas continuam em dúvidas. E, como sempre, a igreja está
simplesmente confusa.
151
150- E toda a ciência através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças e
colocando nos jornais. Lá atrás no Monte Lemmon, as suas grandes máquinas fotográficas
não viram isto se levantando de onde estávamos de pé; flutuando em direção oeste,
mostrando que o tempo havia terminado. Isto não podia ir mais um pedacinho ali, está na
Costa Oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que isto foi. Indo
diretamente sobre Phoenix e atravessando diretamente, indo à Prescoot e através das
montanhas para a Costa Oeste, bem em cima... Para onde estavam indo? Diretamente para
o Alasca, e ela está soando, seguindo exatamente para aquele rumo.
O SEXTO SELO (23/03/1963)
152
252- Paulo permaneceu correto com aquela Palavra, e disse: “Eu sei disto, que
haverá falsos irmãos que se levantarão entre vós, por aí. E que eles farão denominações e
tudo mais no vosso meio, e eles o farão. E eles seguirão até os últimos dias, serão tempos
horríveis.” Por que? Ele era um profeta. Ali estava aquela Palavra nele. Ele sabia como
aquilo terminaria, ali; disse: “Dentre vós se levantarão falsos homens e falarão coisas para
atraírem discípulos após si.” Isto é exatamente o anticristo. E assim sucedeu, exatamente.
A UNIÃO INVISÍVEL DA NOIVA DE CRISTO (25/11/1965)
153
281- Num destes dias Deus me tirará do deserto. Esta mensagem deve viver. Eu
tenho tratado o melhor que posso para entrar até vocês. Eu sei a razão pela qual vocês o
fizeram. Vocês sabem a razão pela qual vocês o fizeram? Sua denominação lhes haveria
lançado fora.
154
282- E vocês sabem que tenho falado com muitos de vocês aí no restaurante Furr, e
sabem que é a Verdade. Deveriam se envergonhar. Saiam fora disto. Saia daí, irmão. Se há
alguma vida em ti serás como aquela pequena águia. Eu simplesmente falo de - você ouvirá
a Palavra de Deus.
VÉU ADENTRO (01/01/1956)
155
41- E nesse ponto, o Anjo do Senhor havia me tirado para fora, e me levou a uma
corrente de águas cristalinas. Era uma água de azul precioso, e grandes peixes nadavam
ali. E Ele me disse: “Eu farei de ti um pescador.” E Ele disse: “Lança tua isca na água e
quando você o fizer, puxe-a devagar a primeira vez, e a próxima vez, dê um pequeno puxão,
(não muito forte) e na próxima vez, prepare seu anzol para a pesca.

156
42- E comecei a lançar a linha na água. Puxei, e todo o mundo começou se alegrar e
dizer: “Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.” Eu me emocionei, e a puxei fortemente na
próxima, e eu puxei o peixe e tudo para fora da água. E o que era, era um peixinho
pequeníssimo, aproximadamente do tamanho da isca. Embaracei toda a linha e tratava de
consertá-la, e o homem que estava falando detrás de mim, parou à minha frente, vestido em
roupas palestinas com um turbante sobre a cabeça. Tinha um manto branco. Ele disse:
“Irmão Branham, é isso.”
157
43- Eu disse: “Sei que não o tenho feito bem.” Eu disse: “Puxei como não devia
haver feito.”
158

44- Ele disse: “Não permita que sua linha se enrole nestes tempos.”

159
45- Eu disse: “Bom, eu a estou endireitando tanto quanto posso. Serei muito
cuidadoso.”
160
46- Ele disse: “Agora, a primeira vez que falei com você, você colocou suas mãos
sobre os pessoas e lhes disse o que andava mal com elas. E na segunda puxada, ora,
quando você o fez, você conhecia os segredos de seus corações. E eu te fiz um vidente
sobre as pessoas, porém você estava sempre tratando de explicar isso. Você não devia ter
feito aquilo.” Ele disse: “Você fez uma exibição pública disso.”
161

47- Eu disse: “Sinto muito.”

162
48- Logo Ele me tomou dali, e eu vi uma grande tenda. Nunca havia visto tal tenda! E
estava abarrotada de gente por todos os lados. E eu caminhei ao... Parecia como se eu
estivesse a um nível mais alto que as pessoas, olhando para baixo onde eu acabava de
fazer uma chamada de altar; e centenas e centenas de pessoas choravam e se
regozijavam, logo depois de haver aceitado ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
163
49- E eu olhei e ouvi quando um homem se levantou e disse: “Chame a fila de
oração.” E as pessoas começaram a fazer fila deste lado, à esquerda de onde eu estava
olhando para baixo em direção a plataforma, e se alinharam a ambos os lados da rua para a
fila de oração. Notei à minha esquerda (que seria a minha direita se eu estivesse na
plataforma) um pequeno compartimento de madeira. E eu vi aquela Luz, que eles têm a foto
dela, vocês sabem, que sempre está nas reuniões; vi que essa Luz me deixava, e ia para o
edifício, e entrava nele; e uma Voz me disse: “Te encontrarei ali; essa será a terceira
puxada.”
164

50- Eu perguntei: “Porque?”

165
51- Ele respondeu: “Bom, não será uma exibição pública como eles tiveram.” E voltei
a mim.
ALMAS ENCARCERADAS HOJE – 1ª TRAD. (10/11/1963)
166
226 – Parte B - Eu tenho mandado a um homem neste último dia para que fosse
minha boca a esta geração. Porém eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm
zombado deste homem; e não lhe têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos
digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta Palavra, e
eles saberão que sou o Grande Deus Todo Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os
que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz oSenhor.
A FESTA DAS TROMBETAS – 1ª TRAD. GO (19/06/1964)

167
88- Parte B – E o Anjo ou o Homem disse: “Porque Sara disse aquilo em seu
coração?” – na tenda atrás Dele! “Por que ela disse que estas coisas não podem
acontecer?” Vêem? Um homem em carne humana como um profeta, e Ele era Elohim,
discernindo o pensamento que estava no coração de Sara atrás Dele.
168
89- E Jesus disse: “Como foi nos dias de Ló, então também será na vinda, no fim
do mundo, quando o Filho do homem, não o Filho de Deus, quando o Filho do homem há
de ser revelado”.
O SÉTIMO SELO – 2º TRAD. GO (24/03/1963)
O Sétimo Selo – 191 - 1ª Trad. GO
169
391- Agora, agora, você observou? A abertura deste Sétimo Selo, está também em
um mistério triplo. Este, eu tenho... falará e tem falado, que isto é o mistério dos Sete
Trovões. Os Sete Trovões no Céu revelarão este mistério. Será exatamente na Vinda de
Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando Ele retornaria.
AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL (30/07/1961)
170
49- Nosso Parente Redentor, os anciãos estavam certos quando eles O chamaram
um Cordeiro em vias de converter-se em Leão seu juiz. Ele foi um cordeiro, vocês sabem,
com o Livro de Sete Selos. Quando o Livro foi tomado, a obra de mediação terminou.
A ERA DE LAODICÉIA
171
85- Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como tem dado uma
voz à Noiva. Essa Voz está na Noiva como já temos dito, e veremos isso mais adiante.
Apocalipse 3 : 17 - 18
Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um
desgraçado, e miserável e pobre, e cego e nu; Aconselho-te que de mim compres ouro
provado no fogo, para que te enriqueças; e vestidos brancos, para que te vistas, e não
apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas.
A ERA DE TIATIRA
172
70 - Parte D – E o que Ele vai fazer no futuro será fora de organização também.
Deus não pode operar através da morte. Ele pode operar somente através de membros
vivos. Estes membros vivem então fora da Babilônia.
O SÉTIMO SELO – 1ª TRAD. GO (24/03/1963)
173
357- Todos os homens são os mesmos. Todos os Cristãos são os mesmos. Não há
grandes homens no nosso meio. Não somos grandes homens, nem grandes mulheres.
Somos todos irmãos e irmãs, todos iguais, na mesma categoria. Não somos “grandes.” Um
não se faz maior que o outro, nunca se faz de modo algum. Não, senhor. Mas somos todos
apenas seres humanos.
DORES DE PARTO – TRAD. GO (24/01/1965)
Voz de Deus – 203-204
174
158- Não preste nenhuma atenção ao mensageiro; olhe o que a Mensagem é. Isto é
que é. Não é aquilo. Não repare o pequeno careca (você sabe) a devida pessoa; é somente
o - é somente o ser humano, você sabe,e então todos nós somos o mesmo. Mas veja o que
está acontecendo. Veja o que afirma isto.

175
159- Fui tomado. Agora, sei que as pessoas dizem todas as espécies de coisas, e
sabemos disto e a porção disso não é certa. Não posso responder pelo que qualquer
homem diga. Tenho que responder pelo que eu digo. E eu somente posso dizer se é
Verdade ou não, e eu sou um dos que tem que ser responsável por isto, não o que alguém
diz. Não posso julgar a ninguém. Não fui enviado para julgar, mas para pregar a Mensagem.
A FESTA DAS TROMBETAS – 1ª TRAD. GO (19/06/1964)
176
272- E agora, Senhor, não há nenhuma cooperação em parte alguma. Mesmo para
entrar na África do Sul onde eu sei há algumas almas esperando. Todo lugar, e parece que
eles não querem me receber, Senhor. Não por causa de mim, Senhor, é por causa desta
Mensagem. Mas Tu disseste que isto seria desta maneira; e Tu nos farias isto conhecido,
para que não fôssemos desencorajados. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo.
A SEMENTE NÃO HERDA COM A PALHA – GOIÂNIA (29/04/1965)
177
128- Deus prometeu coelhos nos dias de Lutero. Ele prometeu outras coisas nos
dias dos outros. Porém agora Ele nos tem prometido uma comida abundantemente
completa, o pleno de sete pratos, porque todos os Sete Selos estão abertos e tudo está
preparado para a Palavra de Deus, para aqueles que possam receber...
178
129 – Parte C – Uma águia genuína deste dia conhece que estava bem, porém
temos isso adicional até que Cristo é feito manifesto na plenitude de Seu poder como Ele
prometeu que seria neste último dia.
179
130- E não – elã não será herdeira com a Palavra semente vindicada. Não o será.
Ela não estará no rapto. Ela será um membro da Igreja. Pode ser que saia na segunda
ressurreição. Ser julgada de acordo ao que ela tem ouvido. Se você está aqui nesta noite e
é só um membro da Igreja, qual será seu juízo quando todos nós temos que estar ali e
testificar que você ouviu a verdade? Vê?
180
136 – Parte B – Não há outro lugar onde possa suceder se não na Semente. Assim
sendo a Semente se reproduzirá a si Mesma. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, o
mesmo Pilar de Fogo, mostrando os mesmos sinais, o mesmo poder, o mesmo Deus, os
mesmos milagres, as mesmas coisas. Vindicou a Palavra e a Bíblia exatamente, Ele é o
mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele está guindo nesta noite. Deus nos ajude a ver e crer
nisto. Seguro!
A UNIÃO INVISÍVEL DA NOIVA DE CRISTO -TRAD. GO (25/11/1965)
181
150- Que fez Ele? Ele abriu os Sete Selos da última mensagem, notaram vocês
isso? Os Sete Selos, que todos os mistérios das Sete Eras da Igreja foram selados com
Sete Selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazer isso nos dias deles. Eles não
tiveram o suficiente. Porém esta bendita revelação dos Sete Selos está aberta para nós
nestes dias finais de uma profecia que saiu para Arizona.
181
236- Oh, com razão! Com razão a condenação de Deus está acumulada! Deus o
colocou diante de seus próprios olhos, cerram seus olhos e falham em ver isto! Cerrando
suas entranhas de compaixão, quando vem a verdadeira Palavra de Deus nestes Sete
Selos, sendo vindicada e provada ser assim, e vista nos céus ao longo das nações e em
todo lugar por meio de grandes sinais e maravilhas que Ele prometeu que faria! Então
trancam e dizem, “Eu não sei, não posso remediar isto, eu...
182
245- Parte B – Então Ele pode fazer com que se abra o mistério Selado com Sete
Selos à Noiva não denominacional. Como pode uma denominação aceitar esses Sete Selos
quando é absolutamente contrário - a semente da serpente e todas essas outras coisas -

os Sete mistérios completos são contrários ao que a eles tem sido ensinado, porque eles
tomaram o antigo ensinamento da escola Bíblica. E os Sete Selos que Deus, quando foram
abertos na montanha... Deus, deixe-me morrer agora mesmo neste púlpito se isso não for
verdade. Eu predisse isso a vocês um ano e seis meses antes que acontecesse, quando Ele
me disse que fosse a Arizona e o que sucederia ali no deserto.
183
246- Deus tinha que abrir esses Sete Selos. Não numa denominação. Eu sempre
tenho estado contra isso. Mas fora da denominação, Ele pode tomar uma Noiva - não uma
Noiva denominacional. Ele não podia fazer isto. Está contra Sua própria Palavra. Ele abriu
esses Sete Mistérios ali e manifesta e expõe essas coisas que haviam estado ocultas desde
a fundação do mundo - que puderam revelar-se nos dias finais - aos filhos de Deus. Eles
puseram isso em manifesto agora diante das pessoas para que elas vissem. Aí está você
agora - para esta Noiva não denominacional.
184
281- Num destes dias Deus me tirará do deserto. Esta mensagem deve viver. Eu
tenho tratado o melhor que posso para entrar até vocês. Eu sei a razão pela qual vocês o
fizeram. Vocês sabem a razão pela qual vocês o fizeram? Sua denominação lhes haveria
lançado fora.
185
282- E vocês sabem que tenho falado com muitos de vocês aí no restaurante Furr, e
sabem que é a Verdade. Deveriam se envergonhar. Saiam fora disto. Saia daí, irmão. Se há
alguma vida em ti serás como aquela pequena águia. Eu simplesmente falo de - você ouvirá
a Palavra de Deus.
186
283- Recordem, num destes dias vocês hão de ouvir isto pela última vez. Estamos
bem próximos agora. Não virão vocês esta noite?
187
308- (Mas você é um dos membros de Seu Corpo) porque não? (oh, aguiazinha,
vem). Por que não vem a ...? Senhor, estou agradecido. Estou muito agradecido. Ação de
Graças a Ti, Senhor. Não por alimento natural, mesmo assim por isso; mas Senhor, o tempo
do fim, e estou agradecido por este alimento espiritual, Senhor - o alimento Espiritual dos
Sete Selos que estava prometido para ser aberto. Você diz que isso seria algo diferente.
Não, não, não pode acrescentar uma palavra, ou tirar... já está aí. Simplesmente está
escondido, está selado. Quantos entendem isso digam “Amém”.
ALIMENTO ESPIRITUAL EM SEU DEVIDO TEMPO -TRAD. GO (18/07/1965)
188
167- Agora, se Ele aparecesse num corpo físico, parecendo exatamente como A
Cabeça de Cristo aos Trinta e três de Hofmann, e o sangue correndo de Sua mão, e assim
por diante, cicatrizes de prego sobre Ele, eu não aceitaria isso. Não, não. Não, não.
Quando Ele vier, Ele Mesmo, “todo olho O verá, toda língua O confessará; e como o
relâmpago vem do Oriente ao Ocidente, assim será.” Vêem? Não cremos nestes cultos e
seitas. Cremos que Deus é a Palavra.
189
168- Mas Ele se encarna, tomando seu corpo e meu corpo, e dá dons a você, e dá
dons a mim, e por meio destes dons Ele se faz conhecido. Esse é o Alimento secreto. Não
importa quanto Ele se faz conhecido através de mim, você tem que crer Nele, tem que ter o
dom de fé, também, para crer Nele. Crêem nisso? [ Congregação: “Amém” - Ed.] E agora se
Ele se manifestar daquela maneira, vocês crerão Nele? [ “Amém.”] Com todo seu coração,
vocês crerão Nele? Oh, quão maravilhoso, apenas esperando Nele, somente esperando
para ver o que Ele diz.
ABRAÃO RESTAURADO – TRAD. GO (11/02/1961)
190
45- Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão, disse:
“Você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão.” Lhe deu parte de Seu

Nome, passou Seu Nome para: Eloí. . . Elo-him. Him e ham (Elo-him e Abra-ham - Trad.):
Eloí. Em outras palavras, eu sou o Pai de todas as coisas. Vêem? E eu te faço o pai das
nações, então eu mudei e te dou parte do Meu Nome, pai das nações, ã-o (ham - Trad.).
Vêem? E-loí, (himTrad.) Abraão... Esta é uma boa sentença, você já pensou nisto? Um
grande evangelista hoje chamado Graham, G-r-a-h-a-m, Billy Graham, pense nisto, como
Deus em Sua misericórdia, como Ele já sabia e as coisas que Ele faz.
A FESTA DAS TROMBETAS – 1ª TRAD. GO (19/06/1964)
191
266- Deus transformou o seu corpo voltando ao passado. É um mistério que é para
ser revelado agora neste dia pelo Filho do homem (Vêem?), a Mensagem do entardecer.
Vêem? Retorna....E aquele último sinal que eles viram foi o que? Aquele discernimento
antes de chegar a mudança do corpo. E antes de podermos receber o Filho, o que
acontece? “A trombeta de Deus soará; os mortos em Cristo levantarão primeiro (o novo
corpo), e nós os que estivermos vivos e permanecermos seremos mudados num abrir e
fechar de olhos (Aleluia!); e seremos tomados juntos para encontrarmos o Senhor nos ares”.
O segredo tem sido feito conhecido; os Selos foram abertos; a trombeta soou para Israel;
seus dois profetas estão prontos para aparecer. O que é isto? A Igreja deve sair de cena
neste momento para que então eles possam aparecer. Ele não pode tratar com os dois ao
mesmo tempo; Ele nunca fez isto. Vêem.
QUAL É A ATRAÇÃO SOBRE A MONTANHA? – TRAD. GO (25/07/1965)
192
154- Agora, Senhor Jesus, de Tuas próprias palavras, Tu disseste que o mundo
estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto. E Tu disseste
naquele dia, “como foi em Sodoma”. Lá haviam três mensageiros enviados ao mundo gentio
e hebreu. E um deles, o qual era Deus Mesmo, o Filho do homem, revelou-se a Si mesmo
na forma humana e realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava
fazendo detrás Dele dentro da tenda.
CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO – VOZ DE DEUS (28/06/1963)
193
553- Essa é a razão pela qual a revelação do mistério dos Sete Selos tinha de ser
desenrolada.
194
554- Agora você vê? O que eles omitiram! Se Lutero tivesse ido adiante, isso teria
estado aqui. Se Wesley tivesse ido adiante, se o pentecostes tivesse ido adiante, o que eles
teriam feito?
195
555- Agora há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma
Mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a Ela. E agora o
mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma
denominação e nada mais que siga a isto; ou você está nisto ou você não está nisto. O fruto
está na copa da árvore, e a Luz está brilhando sobre esse fruto predestinado. E ele está
amadurecendo na forma de fruto na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade
e doçura, e o mesmo Espírito que Ele tinha Nele. Espero que você veja isto! Está vendo?
O DESVELAR DE DEUS – VOZ DE DEUS (14/06/1964)
196
333- O que é esta Glória da Shekinah, para romper além do véu para o Qual Deus
está diante de você? Ver Qual Deus está aqui diante de nós? A... a Coluna de Fogo, Ele
está velado em carne humana. Mas o que isto...? O que isto faz? A Semente do Pão da
Proposição, a Palavra que temos que viver neste dia através destas promessas, a Glória da
Shekinah rasgando aquele Pão da Proposição, fazendo isto acontecer, fazendo este Pão
para o crente, que estava nas páginas da Bíblia anos após anos, a Palavra para esta era.

CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO – VOZ DE DEUS (28/07/1963)
197
255- Parte C – Porém pela revelação, que Deus tem revelado a Palavra a você! Ele
é a Palavra. E a Palavra, como você sabe que Ela é revelada, Ela mesma vive e Se
expressa através de você. Oh!
SENHORES, É ESTE O TEMPO? – TRAD. GO (30/12/1962)
198
204- Eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da
igreja de Apocalipse 3:14. Recordem... Agora, deixem-me ler... vejam... onde posso ler...
Agora, este era o Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo (o sétimo versículo)
quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus...
199
205- Agora, vocês notam, este era um anjo; e é o anjo da sétima era da igreja,
porquanto aqui diz que é o sétimo anjo da sétima era da igreja. Encontramos que... Se
desejam ver quem ... onde está o anjo... (Apocalipse 3:14). É o anjo para a era de Laodicéia.
200
206- Agora, vocês recordam quando isso foi dito lá, os anjos para as eras da igreja.
E agora nisto, concordará exatamente nestes sete selos sobre os quais viremos falar. E os
sete selos dos quais estamos tratando de falar quando chegarmos a este tempo, são os
sete selos escritos. E estes sete selos, conforme vocês sabem, são exatamente a
manifestação dos sete Anjos das sete igrejas. Mas ali estão outros selos que estão na parte
de trás do Livro, fora da Bíblia. Notem, chegaremos a isso num momento.
A FESTA DAS TROMBETAS – VOZ DE DEUS (19/06/1964)
201
126- Agora, alguém disse, “Bem, aqueles Sete Selos então, irmão Branham, que
serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios como nos aproximarmos de
Deus....” Não, senhor, isto não pode ser. “Quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar
uma palavra a Ela, sua parte será tirada... do Livro da Vida”. O que é isto é uma revelação
do que tem falado lá atrás, para trazer... Isto já foi escrito aqui; está aqui; é para revelar o
que já foi escrito (Vêem?), porque você não pode adicionar nada a Isto, ou tirar uma palavra
Disto.
ALMAS ENCARCERADAS HOJE – 1ª TRAD. GO (10/11/1963)
Almas Que Estão Em Prisão Agora – 414 – Voz de Deus
202
255 – Parte B – Minha fé olha para ti,
Cordeiro do calvário, Salvador divino;
Escuta-me agora enquanto estou orando,
Tira todos os meus pecados,
E desde este dia em diante
Permita-me ser completamente Teu!
Enquanto caminho sobre a senda escura da vida,
E ao meu derredor há tanto pesar, se Tu meu Guia.
Faça com que as trevas se tornem luz do dia,
Enxugue todas as minhas lágrimas,
E desde este dia em diante.
Permita-me ser completamente Teu!

Uma coisa falta, só um arrebatamento: 06
Nem tirar, nem acrescentar: 87
Sujo – suje-se ainda mais: 62
Parte adicional de minha obra: 04
O Mensageiro é um líder como Josué: 128
Todos os mistérios devem ser revelados: 126
Eles não querem mais que eu vá na África: 176
A evidência de ter o Espírito Santo está na Palavra: 144
Estamos casados com Cristo: 20, 21, 22
Uma coisa inspirada – os Selos: 09
O irmão Branham teve que corrigir: 127
Nome: 70 a 80, 81, 82, 83, 145, 167, 168, 190, 192, 195, 250
A Pedra Branca: 11, 112, 113, 114, 115, 123, 124
A Era de Laodicéia acabou, o tempo acabou sim: 10, 23, 24, 25, 26, 35, 49, 50, 51, 53, 55, 60, 100,
118, 129, 131, 151
A vinda do Senhor Jesus Cristo: 08, 11, 12, 14, 30, 47, 48, 67, 69, 83, 84, 85, 99, 107, 108, 109, 110,
116, 117, 130, 148, 149, 167, 168, 178
Terceira Etapa: 01, 03, 05, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 136, 137, 138, 140, 141,
163
Os sete Selos estão abertos sim: 07, 08, 10, 12 a 18, 30, 31, 37, 57, 103, 105, 108, 109, 110, 117,
125, 177, 181, 182, 183, 187, 193
A fé do rapto: 36, 64, 66
Ele saiu do trono: 27, 29, 32, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 58, 59, 61, 63, 86, 91, 92, 93, 94
Com o rosto, com sangue, eu não acredito, somos todos iguais: 188

ÚNICO DEUS
O JEOVÁ DO VELHO TESTAMENTO
É O MESMO JESUS CRISTO DO NOVO TESTAMENTO
(Dt. 32:39; Is. 9:6; Cl. 2:2; Jo. 1:10; Ap. 1:8; I Jo. 5:20; I Tm 3:16; Jo. 10:30; II Tess. 2:16)
Gênesis: O Poderoso de Jacó
Êxodo: O Nosso Cordeiro Pascoal
Levítico: O Sacrifício Expiatório
Números: A Rocha Ferida de Meribá; a Coluna de Fogo; a Serpente na Haste
Deuteronômio: Ele é o Profeta Semelhante a Moisés
Josué: Ele é o Capitão das Hostes Celestiais
Juízes: Ele é o Juiz Legislado do Seu Povo
Rute: Ele é o Parente Redentor
I e II Samuel: Ele é o Profeta da Nossa Confiança
I e II Reis: Ele é o Rei; Rei dos Reis e Senhor dos Senhores
I e II Crônicas: Ele é o Herdeiro do Trono de Davi
Esdras: Ele é o Escriba Versático da Lei Mosaica
Neemias: Ele é o Restaurador das Muralhas; o Copeiro Fiel; o Apaixonado por Jerusalém
Ester: Ele é o Mardoqueu, o Provedor da Última Hora, Aquele que Nunca falha, e Sempre
Chaga na Hora Certa
Jó: Ele é o Redentor que Vive
Salmos: Ele é o Nosso Pastor, Nosso Socorro, Nossa Paz, Nosso Escudo, Nossa Rocha
Provérbios: Ele é o a Sabedoria de Deus
Eclesiastes: Ele é o Eminente Pregador
Cantares: Ele é o Noivo
Isaías: O Messias; o Deus Forte, o Pai da Eternidade, Conselheiro, o Príncipe da Paz (9:6)
Jeremias: O Profeta Chorão
Lamentações: Ele é o Aquele que Intercede por Nós
Ezequiel: Ele é a Roda no Meio da Roda
Daniel: O Quarto Homem na Fornalha Ardente
Oséias: O Esposo Fiel
Joel: O Restaurador
Amós: O Juiz Divino
Obadias: O Salvador
Jonas: O Missionário em Terras Estrangeiras
Miquéias: A Recompensa de Israel
Naum: O Profeta Apaixonado
Habacuque: O Ramo Justo de Davi; O Santo Vindo de Temá
Sofonias: O Ajudador
Ageu: O Desejado de Todas as Nações
Zacarias: O Profeta das Mãos Feridas
Malaquias: Ele é o Sol da Justiça
Mateus: O Rei, o Leão
Marcos: O Servo, Tipificado no Boi
Lucas: Filho do Homem; Profeta
João: Profeta e o Filho de Deus

Atos: Jesus, o Senhor da Igreja
Romanos: Justificador da nossa fé
I e II Coríntios: O Provedor dos Dons Para Sua Igreja
Gálatas: É Aquele que Nos Resgatou da maldição da Lei (3:11)
Efésios: Único Senhor, Único Deus (4:5-6)
Filipenses: Fortalecedor das Nossas Almas
Colossenses: Ele é o Tesouro da sabedoria e das Ciências; a Deidade Corpolarizada (2:9)
I e II Tessalonicenses: O Senhor que Virá Buscar; Encontrar Sua Igreja nos Ares
I e II Timóteo: Ele é o Único Mediador; Ele é o Mistério da Piedade; Deus se fazendo carne
(I Tm 3:16; 6:1)
Tito: O Grande Deus
Filemom: Ele é o Pagador das Nossas Dívidas
Hebreus: Ele é o Sacrifício de Deus; Ele é o Nosso Sumo Sacerdote (2:9-10; 7:26)
Tiago: Ele é o Médico que Cura as Nossas Feridas
I e II Pedro: Ele é o Sumo Pastor do Rebanho (I Pe 5:4)
I, II e III João: Ágape de Deus, Como Amor Divino (I Jo 2:5; 4:16-17)
Judas: O Único Senhor e Salvador; Deus Único, Jesus Cristo
Apocalipse: Ele é o Alfa e Ômega; Ele é o Princípio e o Fim; Ele é o Primeiro e o Último; O
que Era e o que Há de Vir; O Todo Poderoso (1:8)

1. Deus não vai perder sua seriedade se você não é sincero.
2. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus.
3. A fraqueza de Deus é o amor.
4. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros
(Rm. 13: 8-10).
5. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
6. Você não precisa sofrer para ser salvo! Mas você sofre por ser um salvo.
7. Você não precisa fazer boas obras para ser salvo! Mas a salvação produz boas obras.
8. A evidência do Espírito Santo é receber a palavra do dia.
9. A emoção não traz o Espírito Santo! Mas o Espírito Santo traz a emoção.
10. Pelo fruto você conhece a árvore.
11. A fé e o amor andam juntos.
12. A ovelha não dá a lã porque ela quer! Mas a natureza da ovelha é que dá a lã.
13. As minhas ovelhas ouvem as minhas palavras e delas eu sou conhecido e ao estranho
elas não seguem. Porque elas ouvem a minha voz e das tais sou conhecido.
14. Muitos andam com Cristo no peito, mas poucos têm peito para andar com Cristo.
15. Jesus, Ele vivo, Ele me amou – Jesus, Ele morto, Ele me salvou.
16. Deus com você, Ele continua sendo Deus, e você sem Deus, quem você é?
17. Deus é perfeito em três, adorado em sete.
18. Números que Deus se manifesta e/ou trabalha: 3, 5, 7, 12, 24, 40 e 50
19. A Terceira Etapa é o coração da mensagem.
20. O anjo de Deus convida ou chama você para as águas profundas (Ezequiel 47:5)
21. O anjo de Deus é o irmão Branham. Ap. 10:7
22. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos,
não os ouve (Jó 35).
23. Fé é revelação da Palavra da hora.
24. Deus não levantou o povo por causa do homem, mas Deus levantou o homem por causa
do povo. Era um homem ungido, agora é um povo ungido.
25. A igreja é tirada das denominações. A Noiva é tirada da igreja. Muitos são chamados e
poucos escolhidos a uma Noiva eleita.
26. A Noiva é ferida pela igreja: a obra prima (161). A Noiva é tirada da igreja. A Noiva é
ferida pela igreja. A Noiva é ferida pelos próprios irmãos. A igreja sai das denominações.
Mas a Noiva é tirada das igrejas.
27. Você fala que é da mensagem, você tem que ser a mensagem.
26. Deus desceu em carne humana – Lc 17:30. “Jesus em um homem chamado Branham”.
28. A pedra acoplou na pirâmide, é os Selos, que veio do céu, e os Selos é Cristo.
29. O que é a visão da Tenda? É a revelação dos Selos.
30. O que são os Trovões? São as revelações contidas dentro dos Sete Selos
31. Aquele que está em vós: 110- Deus diz para o irmão Branham: “Porque você não dá
uma volta comigo pelo deserto, caminha comigo?”
32. A águia passará por uma metamorfose, isto é, uma transformação
33. Cinco pães e dois peixes. Peixe é revelações (Mt 14:17)
34. Abraão em inglês é Abraham - Sete letras.
Branham - Sete letras.
Ham – parte do nome de Deus
35. Abraão – a fé.
36. Isaque – o amor.
37. Jacó – a graça.
38. José – a perfeição.
39. Os Profetas – foi o corpo.
40. João Batista – foi o pescoço.
41. Jesus – é a cabeça.
42. Jacó teve 12 filhos, cada filho tinha uma pedra:
O 1º filho de Jacó era Ruben – a pedra dele era jaspe
O último filho de Jacó era Benjamim – a pedra dele era sardônica

Apocalipse 1:8 – Jesus Cristo é o primeiro e o último, de Ruben a Benjamim (Benjamim
representa 144.000 judeus)
43. Cinco ministérios de Elias
I Reis 17:1
II Reis 2:9,15
Malaquias 4:5-6 – Lucas 1:17
Mateus 17:11 – Apocalipse 10:7
Apocalipse 11:6
44. Armagedom, antes do milênio.
45. Gogue e Magogue, depois do milênio.
Para cada pensamento negativo Deus tem uma resposta positiva.
Você diz: isso é impossível
Deus diz: tudo é possível – Lc 18:27
Você diz: eu já estou cansado
Deus diz: eu te darei repouso – Mt 11:28-30
Você diz: ninguém me ama de verdade
Deus diz: eu te amo – Jo 3:16
Você diz: não tenho condições
Deus diz: minha graça te basta – 2 Co 12:9
Você diz: não vejo saída
Deus diz: eu guiarei teus passos – Pv 3:5-6
Você diz: eu nada posso fazer
Deus diz: você pode fazer tudo – Fp 4:13
Você diz: e agora
Deus diz: eu te livrarei da angústia – Sl 90:15
Você diz: não vale a pena
Deus diz: tudo vale a pena – Rm 8:28
Você diz: eu não mereço perdão
Deus diz: eu te perdôo – 1 Jo 1:9 e Rm 8:1
Você diz: não vou conseguir
Deus diz: eu suprirei todas as necessidades – Fp 4:19
Você diz: estou com medo
Deus diz: eu não te dei um espírito de medo – 2 Tm 1:7
Você diz: estou sempre preocupado
Deus diz: confia-me todas as preocupações – 1 Pe 5:7
Você diz: eu não tenho talento
Deus diz: eu te dou sabedoria – 1 Co 1:30
Você diz: eu não tenho fé
Deus diz: eu dei a cada um uma medida de fé – Rm 12:3
Você diz: eu me sinto só e desamparado
Deus diz: eu nunca te deixarei só e desamparado – Hb 13:5
Contigo sempre estarei, restituirei tudo o que te foi roubado, creia e tenha fé.

William Marrion Branham:
Um Profeta Enviado por Deus
“Por meio de um profeta, o Senhor fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele
guardado” Oséias 12.13.
Neste tempo do fim, Deus visitou esta última geração de maneira extraordinária
pelo ministério profético de seu Servo, William Marriom Branham. Nascido em 06 de Abril de

1909 em Burksville, Kentucky, USA, sua vida peculiar foi marcada por fenômenos
sobrenaturais, tais como: Visões e profecias (que sempre se cumpriram), aparição de anjos,
curas milagres, ressurreição de mortos, etc.
36- Os seus ensinamentos e doutrinas estritamente baseadas nas Santas
Escrituras, a Bíblia, que se reconhece como única autoridade em matéria de fé, mostrou que
o Senhor Jesus Cristo, a Deidade Suprema, é o único Verdadeiro Nome entre os homens
para a salvação; somente a fé Nele traz a Vida Eterna, e o batismo bíblico é só aquele por
imersão no Nome do Senhor Jesus Cristo. Eis alguns dos eventos sobrenaturais que
marcaram sua vida:
- Junho de 1933: Ele recebe a visão de sete grandes eventos que terão lugar sobre
a Terra antes o fim dos tempos.
- Enquanto batizava a 17ª pessoa, no Rio Ohio, o Anjo do Senhor lhe apareceu e
lhe disse: “Como Eu enviei João Batista para preparar a Minha Primeira Vinda, Eu Te envio
para preparar a Minha Segunda Vinda”.
- 7 de Maio de 1946: Enquanto Israel se torna uma nação, o Senhor lhe apareceu e
lhe deu a comissão para ir ao mundo proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com
dois sinais particulares para confirmar seu ministério.
- 1950: Uma aparição sobrenatural da coluna de fogo foi fotografada por cima da
cabeça do irmão Branham, em Houston, Texas.
- 1963: Sete anjos lhe apareceram num sinal misterioso ao Norte de Tucson Arizona e lhe ordenam a abrir, segundo Apocalipse 10:1-7, os Sete Mistérios dos Sete Selos
escondidos na Bíblia (Apocalipse 6.1...). São essas revelações misteriosas que são
publicadas sob forma de fitas e livros.
- Enfim, depois de ter cumprido perfeitamente a visão divina sobre a Terra, este
grande homem de Deus voltou para a casa do Pai em 24 de Dezembro de 1965.
William Marriom Branham foi realmente um profeta enviado pelo Deus todo
Poderoso, com sinais e prodígios para preparar o povo para o Arrebatamento antes da
Vinda do Grande e Terrível Dia do Juízo de Deus, como anunciado e prometido em
Malaquias 4:5-6.
“Eis que Eu vos Envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do
SENHOR; e converterá o coração dos Pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais;
para que eu não venha e fira a Terra com maldição”.
“Um grande profeta veio até nós e Deus visitou o Seu Povo” Lucas: 7:16.

O Movimento Pentecostal
Os historiadores que se ocupam do Avivamento Pentecostal no século 20 são unânimes em
mencionar a Rua Azusa 312, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, como o centro irradiador de
onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações.
A Rua Azusa transformou-se em poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de
pessoas de todos os pontos da América, ao chegarem atraídas pelos acontecimentos e para ver o
que estava se passando ali, eram batizadas com o Espírito Santo, e ao retornarem para suas
cidades levavam essa chama viva que alcançava também outras pessoas.
Em um edifício de forma quadrangular, que anteriormente servira como armazém de cereais,
passaram a se reunir milhares de homens e mulheres sedentos da graça divina, para interceder
pela salvação dos pecadores e clamar por um avivamento. Todos estavam desejosos de vida
abundante, de vida de triunfo sobre o pecado.
O pastor WilIiam Joseph Seymour, que servia nessa igreja, não era pregador eloquente;
porém, seu coração ardia de zelo pela pureza oa Obra do Senhor, e sua mensagem era vivificada
pelo Espírito Santo.
Ele pregava a Palavra de Deus, anunciava a promessa divina, o batismo com o Espírito
Santo, e em seguida, voltando a sentar-se em sua cadeira de púlpito, colocava o rosto entre as
mãos, e no decorrer dos trabalhos ele não parava de interceder, de pedir que Deus operasse de
maneira extraordinária nos corações dos ouvintes. O que acontecia, então, é inexplicavél: o poder
de Deus caía sobre a congregação; a convicção das verdades divinas inundava os corações; o
desejo de santidade dominava as almas; e, repentinamente, brotavam louvores dos corações;

muitos eram batizados com o Espírito Santo, falavam em novas línguas; outros profetizavam;
outros cantavam hinos espirituais.
A notícia desses acontecimentos foi anunciada em toda a cidade, inclusive nos jornais
seculares, que imediatamente enviaram repórteres para observar e descrever os fatos.
Os membros das várias igrejas, uns por curiosidade, outros por desejo de receber mais
graça do céu, chegavam para ver com os próprios olhos aquele fenômeno. Muitos deles traziam
consigo a opinião de que tudo aquilo não passava de obra de fanáticos. Porém, todos saíam dali
convencidos de que era um movimento divino, e transformavam-se em testemunhas e
propagandistas do Movimento Pentecostal que se iniciara naquela ruazinha de Los Angeles.
Dentro em pouco os grandes centros urbanos norte-americanos foram alcançados pelo
avivamento. Uma das cidades que mais se destacaram e se projetaram para o Movimento
Pentecostal foi Chicago. As boas-novas do avivamento alcançaram, praticamente, todas as igrejas
evangélicas da cidade. Em algumas houve oposição da parte de uns poucos crentes, porém o
avivamento triunfou, pois, além de outras características que o recomendavam, ele se destacava
pelo espírito evangelístico e pelo interesse que despertava pelo evangelismo dos outros povos. Ou
seja: cada um que se convertia, transformava-se em missionário.

NA GLÓRIA DE DEUS
O sumo sacerdote era o único que tinha comissão para entrar além do véu. Ele
tinha que estar ungido para entrar ali.
Era óleo na cabeça, mostrando a unção sobre ele. Era óleo sobre a barba,
mostrando responsabilidade. Era óleo sobre a orla de suas vestes, mostrando sua maneira
de vestir ou de viver.
Deus quer ungir todos nós, corpo, espírito e alma. Depois que o Cordeiro saiu do
trono de intercessão, Ele nos fez reis e sacerdotes. Ungiu minha cabeça com óleo. Temos
que ter unção para entrar na presença de Deus. Ele tinha que ter unção na cabeça, na
barba, nos vestidos. Ele tinha que andar certo, se vestir certo, para entrar nesse lugar santo,
onde estava a Arca do Concerto. Estava no terceiro compartimento. Ela podia ser feita de
madeira, era revestida de ouro. Nós podemos ser barro, mas temos que ser revestido de
ouro da divindade de Deus.
Deus não vai levar barro para o céu, Deus vai levar ouro. O eleito deve saber onde
Deus está, que é a Terceira Etapa, além do véu, onde o maná não estraga, onde Arão
esqueceu sua vara uma noite neste lugar santo, e ela reverdeceu. Esta vara estava
aproximadamente 40 anos com Arão.
Podemos ser secos na primeira e segunda etapa, mas quando nós entramos na
Terceira Etapa, nós reverdecemos e damos fruto na Terceira Etapa, fruto de fé, que o
Cordeiro saiu do trono, fé que os trovões foram revelados, isto está além do véu. (Salmo
133)
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