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A Deidade Velada em Carne Humana
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 3 A e B.
1. Hino abertura
2. Deus abençoe irmãos. Nós vamos a leitura em 2 Cor. 3:10
3. Hino: Somente Crer. (Solado)
4. 2 Cor. 3:10 – Porque o que foi também glorificado nesta parte, não foi
glorificado por causa dessa excelente glória.
2 Cor. 3:11 – Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito
mais é em glória o que permanece.
Onde há o Espírito do Senhor,
ai há liberdade
2 Cor. 3:12 – Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia
no falar.
2 Cor. 3:13 – E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a
sua face, para que os filhos de Israel não o olhassem firmemente para o fim
daquilo que era transitório.
2 Cor. 3:14 – Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até
hoje o mesmo vem, que está por levantar na missão do Velho Testamento,
o qual foi por Cristo abolido.
2 Cor. 3:15 – Porque hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto
sobre o coração deles.
2 Cor. 3:16 – Mas, quando se converterem ao Senhor então o véu se
tirará.
2 Cor. 3:17 – Ora, o Senhor é Espírito, e, onde está o Espírito do
Senhor, ai há liberdade.
2 Cor. 3:18 – Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com
um espelho, a gloria do Senhor, somos transformados, de glória em glória,
na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
5. Introdução – Hino.
6. Oração inicial: Tira-nos o véu de nossos olhos Senhor, a cada momento
que é lida a Revelação, porque se a cada momento que era
lida a Lei de Moises, eles tinham um véu, agora Senhor, cada momento que
nós lemos o cumprimento da Palavra, e o Senhor cumpriu no Sétimo Anjo,
o véu saiu, o véu foi tirado, foi abolido dos nossos olhos, não temos esse
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véu para nos atrapalhar. Agora enxergamos em Nome do Senhor Jesus.
Amém Senhor. Amém! Podem se assentar.
7. Hino solado
8. Título: “A Deidade velada em carne humana”.
9. Pregação: Como em cada Era, Deidade velada em carne humanas.
Vejam, Ele os fez, profetas foram a Deidade velada. Foram a
Palavra de Deus (não é isso certo?), velado em carne humana. Então nem
mesmo observariam o nosso Moisés, vê, Jesus. (Pr. 228 – “O Desvelar de
Deus”.)
10. Mensagem – Pr. 228 – “O Desvelar de Deus”. A Deidade está velada, o
profeta pregou: “O Desvelar”.
11. Mas, vamos falar um pouquinho daquilo que vela, a Deidade velada
coberta, encoberta, a Deidade escondida, mais aonde ela está
escondida? Em carne, o lugar de Deus escondido. A Deidade vem se
escondendo desde os tempos passados, ela vem escondendo numa carne, e
quando você tem o privilégio de esconder a Deidade, você também, terá o
sofrimento, você carregará sobre si o opróbrio de crer essa verdade, porque
quem carrega essa Deidade, não é chamado de Deus, é chamado de falso.
Sempre foi assim. Cada profeta ele foi a Deidade velada em carne humana,
ele escondia, Deus estava escondido, ai as pessoas falava, olhava na carne
da pessoa, olhava na cara delas, elas eram fracas, então eles olhavam e
dizia, não pode, isso não é Deus, isso não é profeta, e Deus estava lá atrás
escondido.
12. A Míriam deu uma mexidinha e a língua comichou, e ela falou para o
profeta. Irmão se alguém falar de mim não é castigado, eu não
temo por isso, irmão se você falar de você não é castigado, a questão está,
que você está velando alguém que é um fogo consumidor, esse é o
problema. Mas se alguém falar de nós, nós ainda temos que pedir
misericórdia.
13. Tem hora que eu penso assim, a gente precisa converter, porque numa
Era como esta, se partir para o lado do Leão, o que é na Bíblia,
de Cordeiro a Leão, você será sem misericórdia, e Deus ainda mantém a
sua misericórdia sobre o mundo pagão. Toda a sujeira, toda a prostituição,
toda a traição, toda coisa incorreta, toda mentira, toda vulgaridade, Deus vê
tudo isso, e Ele mantém ainda, porque porque Ele tem ainda porque uma
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Deidade velada na terra, em carnes humana, Ele vela em carne humana, no
singular, para depois Ele velar em carnes humanas.
14. E como isso é bom, mas eu preciso em mim de um espírito de
misericórdia, porque se alguém tentar contra o Filho do Homem, serlhe-à perdoado, diz o Senhor Jesus, mais quem pecar contra o Espírito
Santo, nunca será perdoado. O Filho do Homem era Ele, a Deidade em
carne. E quem pecava contra Ele era perdoado. Deus advertiu o irmão
Branham numa noite anterior de uma trama que estava preparada contra
ele.
15. Deus deu uma visão para o irmão Branham, o irmão Branham viu dois
casais, homens pregadores, eles estavam culiados para rejeitar o
que o profeta estava pregando. Mas teve um momento que aquele homem
encarou a Deidade, e a Deidade mostrou que ele era Leão. Teve uma hora
que ele encarou a Deidade. Aquele homem, deu um bilhete para o irmão
Branham, dizendo: “Tenho câncer e tuberculose”, e o irmão tomou na mão
dele, e disse: “Você não tem câncer e não tem tuberculose”, e o irmão
tomou na mão dele, e disse: “Você não tem câncer e não tem tuberculose”.
Ele olhou para a platéia, e disse: “Ele não está dando conta, a telepatia dele
não está dando conta de estudar bem ele, o meu pedido de oração”. O
irmão Branham disse: “Eu não preciso de saber o que está no seu pedido de
oração. Você não tem câncer nem tuberculose. Mais uma coisa acontece
que, você e aquele senhor de terno lá em cima, assentado ali, vocês dois
estavam em torno de uma mesa, portal, mostrou tudo para ele, e vocês
estavam tramando contra mim, que iam fazer isso comigo”. O homem já
gritou lá da platéia: “Tem misericórdia de mim”. O outro daqui foi
diferente, e Deus reage como a indiferença nas pessoas, se ele pediu
misericórdia Deus o assistiu, deu misericórdia, mais esse outro aqui
continuou terrivelmente, dizendo: “Você não está dando conta, olha o meu
pedido, eu tenho câncer, eu tenho tuberculose”. Deus disse para o irmão
Branham: “Diga para ele, que agora ele tem”. O irmão olhou para ele e
disse: “Você não tinha, mais agora você tem câncer e tuberculose”. Ai ele
caiu de joelhos, ele disse: “Agora é tarde”, ai é o Leão.
16. A Divindade velada em carne humana, pelo irmão Branham era
misericórdia, mais agora a Divindade agiu, estava velada em carne
humana e agiu como leão, como um Rei. Não é só você que vai falar alto
comigo não, você não sabe onde eu estou escondido: “Assim Diz o
Senhor”, desrespeitei o meu vaso, desrespeitou a mim.
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17. Branham, você pode entrar na minha oficina, mais deixa a sua religião
lá fora. Ele disse: “Onde minha religião não entra, eu
também não entro. “Onde a minha religião não é bem vinda eu também não
entro”. Momentos depois o genro daquele homem foi afastar o caminhão e
passou em cima dele. Deidade velada em carne humana na oficina. Já
pensou bem? Onde Deus está? Como Deus está agindo, em que lugar que
Deus está trabalhando. Como as pessoas devem respeitar o vaso onde Deus
está, e sempre há o desrespeito que você vai ver o juízo cair na sua casa, na
sua vida, na vida de parente, na vida do marido, de mulher, de filhos, de
pastores, de igrejas, de diáconos, de membros, porque não conseguiram ver
Deidades viram carne humana, mais não viram Deidade escondida atrás de
carne humana, revelado na carne humana. Aleluia.
18. Agora, essas coisas são tremendas.
19. Bom falando do Filho do Homem vem aquela outra parte que, daquele
casal que estava com cenas de amor, para desmascarar
também a reunião do irmão Branham, desmoralizar o grupo, e fazendo
amor ali na frente, beijando um ao outro, o irmão Branham mandou
simplesmente a platéia ficar em silencio, e logo o Espírito entrou como
Cordeiro, entrou como Cordeiro, o irmão Branham tinha ouvido de Deus:
“Faça com eles o que você quiser”, o que você quiser, faça com eles, se
você soprar neles, eles desaparecem, se você mandar eles ficar cegos, eles
ficam cegos, se você falar para eles rastejar o resto da vida eles vão
rastejar, fala para eles o que você quiser, faça com eles o que você quiser.
Deus teve confiança de colocar aquele casal nas mãos do profeta. O irmão
Branham olhou para eles beijando, disse: “Eu os perdôo”. Disse que o
Espírito Santo desceu na congregação de uma forma silenciosa, na
congregação, de que aquele casal saiu envergonhado. Há irmãos se Deus
tivesse agido como Leão, aquele casal nunca mais ia existir, parecia que
eles ia no rapto naquela hora, desapareceu... Mas foi a misericórdia, a
misericórdia dura um certo tempo, depois a pessoa cruza a linha da
misericórdia, ai ela cai no juízo.
20. Muitos de nós estamos ainda na misericórdia porque cremos na Palavra
de misericórdia, não existe misericórdia fora da terceira
etapa, se você estiver nas duas primeiras etapas, você estará blasfemando
ainda porque não vê Divindade velada em carne humana, porque a
Divindade velada em carne humana, foi tão claro, mesmo que nós
conhecemos a vida do profeta, a história da vida dele, tudo bem, aquilo foi
maravilhoso, desde seu nascimento teve vindicação, mais deidade em carne
humana, foi a hora em que o Cordeiro desceu do céu com o livro e pisou no
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mar, na terra, descendo no profeta do dia, ali era divindade em carne
humana. Você vê ele na coluna de fogo, eu que você vê no homem mortal.
21. Na coluna de fogo a própria ciência não descobriu, o que é isso, o
irmão Branham sabia, o irmão Branham estava lá naquela nuvem, o
irmão Branham juntamente com os sete anjos, estava no ar assim no ar, no
ar, é assim que ele disse, e que o povo, e nem a ciência que estava
fotografando, não conseguiu fotografar eles no ar, e eles estavam no ar,
lembra do Pr.? Eu não lembro agora, “Uma Atração Sobre a Montanha”,
não sei se é 146 – Ele estava flutuando no ar, a ciência não viu. Tem gente
que vê, tem gente que não vê. Tem uns que vê Deus velado em carne
humana, tem outros que não vêm. Quem tem olhos para ver, graças a Deus.
a Samaritana nós vamos encontrar com ela no céu, e os sacerdotes, nós não
vamos... Anás e caifás nós não vamos encontrar com eles, já pensou? Maria
Madalena, prostituta com sete demônios, foi liberta, nós vamos encontrar
com ela no céu, mais nós não vamos encontrar aqueles crentes dos dias de
Jesus no céu, não vamos encontrar, eles não estarão lá, eles não viram
divindade em carne humana. Então porque que aquela mulher rompeu a
festa de Simão, ela não foi nem convidada, ela rompeu a festa, quem sabe o
porteiro deu uma descuidada lá “fsst”. Tem alguém ai que não está sendo
servido, e eu fui enviada para serví-lo. Tem alguém rejeitado ai nessa festa,
e eu fui enviado para servi-lo. Tem alguém que entrou nessa festa, e Simão
não beijou Ele. Eu quero beijar os pés Dele. Tem alguém que entrou nessa
festa e Simão não deu água para lavar os pés Dele, eu quero chorar, e lavar
os pés Dele com lágrimas, e enxugar com meus cabelos.
22. Você pode amarrar o eleito quanto você quiser, mais ele acha uma
brecha, ele entra, e ele faz o trabalho. E você pode pensar mal de
Deus, a Divindade em carne humana o quanto você quiser, porque Deus
não se envergonha da prostituta, Deus não se envergonha do ladrão eleito,
Deus não envergonha do pé do pescador. Eles olhavam para Jesus e diziam:
“Olha lá o que está acontecendo “Ele disse que é Filho de Deus, se ele
fosse profeta, Ele saberia quem está aos pés Dele”. Ele era, Ele sabia. Mais
tem uma coisa, os fariseus, os saduceus, não admitiria uma prostituta fazer
aquilo com eles, porque os seus pés eram muitos santos, e a Divindade
estava encarnada e eles não viram. E Deus teve que tornar uma prostituta,
Deus vai tomar prostituta no lugar de você, santa; Deus vai tomar ladrões
no lugar de você, santo; mais eles vão entrar, eles vão abaixar, eles vão
ajoelhar, eles vão ter revelação da Divindade em carne humana, eles terão
esta luz, e deixaram homem santos para fora, mulheres santas para fora.
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23. Parece que estou agora mal, mais o Espírito Santo sempre fez assim, e
hoje Ele não poderia agir diferente, Ele é o mesmo. (Aplausos,
muitos aplausos). Se você fosse imunda você estaria aqui, se você fosse
mais sujo você estaria aqui. Porque você não veio nos pés da Divindade da
Terceira Etapa? Não? És mui santo. És mui santa. Mais Ele está aqui,
esperando uma prostituta, e pondo fora uma santa, esperando um ladrão, e
pondo fora um santo. Esperando uma pedra: “Dessas pedras Deus pode
suscitar filhos a Abraão”. Destas pedras: Prostitutas, ladrões, mentirosos,
roubadores, dessas pedras Deus levantou um filho, então não pode, então
Ele não vale nada, Deus fez aquilo, é ou não é. Olha Maria Madalena
agora, é ou não é uma santa? É. Tem disso rapaz. Você sabe que mandamos
fazer um teste, e mandamos um galã bonito lá para falar com ela, ela diz:
“Eu sou de Jesus”. Hum. “Eu sou de Jesus, mudei de vida. Minha casa é
familiar agora. Agora eu não tenho marca ruim, de divindade, velada em
carne humana”. Você não pensa nunca os santos, os santos nunca viram
divindade em carne humana. Anás e Caifás eram os melhores pregadores,
nunca viram a Divindade em carne humana. Deus teve que tomar gentinha,
pescadores, uma plebe que eles mesmo chamaram, está escrito na Bíblia,
“essa plebe maldita não sabe ler”. E Deus tomou essa plebe. Deus não se
envergonha. Deus não tem vergonha de prostitutas arrependidas estarem
aos pés Dele. Ladrões arrependidos estarem atrás Dele, Deus não se
envergonha. Qualquer um de nós queríamos tomar as pessoas de moral, as
pessoas boas, e colocar ao nosso lado, só para mostrar para os outros, olha
só quem está comigo, doutor, fulano, PHD. Jesus disse: “Isso me dá nojo”.
Tira todo Dr e todo PHD. Ai o Pai disse: “Entra lá Maria, eles não lavaram
o pé do meu Filho. Entra lá, lava você”. Eles não beijaram Ele,
desprezaram Ele na porta, “entra lá, beija os pés Dele, você é como Ruth
que não vai ficar na cabeceira beijando a cara Dele, a cabeça Dele, a boca
Dele, faz como Rute, ficar lá deita aos pés de Boaz”. Ela foi lá nos pés.
Deidade em carne humana com os pés sujos numa festa religiosa. Deidade
em carne humana com os pés sujos, numa festa religiosa. E era Deus. Era
Deus. Amém!
24. Eu sei, a gente gosta de pregar muito, eu gosto de dar segurança para o
povo dentro da Mensagem do profeta, porque todos que me ouvem
falam isso, olha não está tendo jeito de escapar porque você dá os
parágrafos todos, ta tudo ai, não tem jeito. Isso é a verdade, é a Mensagem
do profeta que manda, não somos nós.
25. Pr. 281 e 282 – “O Desvelar de Deus”. Quando a Palavra estava em
Moisés, ele era Deus em carne. (Estou lendo agora, não estou
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falando, estou lendo). Quando a Palavra estava em Moisés, ele era Deus em
carne. Quando Ela estava em Jesus, Ele era Deus em carne (Você vê
alguma diferença, a diferença era de que Jesus não foi nascido do sexo, era
Deus em carne, Moisés era Deus em carne). Vêem? A única coisa que Ele
fez, foi mudar a Sua máscara, não a sua Palavra, não a Sua natureza. Ele é
o mesmo ontem, hoje e eternamente. (Ele usou, Deus usou máscara a vida
inteira, Ele vem usando máscara e quando você procura Ele com uma
máscara Ele já esta com outra, quando você procura Ele com um nome Ele
já está com outro). É desse jeito, Deus é desse jeito. Eu procurei Ele
também muito em Nome de Jesus Cristo, ai depois eu li: “O primeiro
Selo”, Pr. 132, William Branham já subiu com o Novo Nome.
26. Pr. 132 – “O Primeiro Selo” – 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.
27. E eu sempre procurando Ele em Nome se Jesus Cristo, se Willian
Branham não viesse falar, olha já subiu com o novo Nome, porque
quando vence muda o Nome, e Ele venceu aqui na terra, quando Ele nasceu
chamou Jesus, que é Salvador, mais quando Ele venceu, tomou o nome de
Vitória, Ele subiu com o novo Nome. Amém! Não me pergunte qual é,
simplesmente vamos crer assim. Não é verdade. Amém! Aleluia!
28. Olha: A única coisa que Ele fez, foi mudar a Sua máscara, não a Sua
Palavra, não a Sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Ele simplesmente muda a Sua forma. (Ele muda de máscara,
ele vem numa fisionomia, passa para outra, passa para outra, e os outros
procuram: Não tem que ser a fisionomia de Noé, aquela já passou, “já estou
noutra”. Já estou noutra, você não fica enganado não, você fica como Deus,
então você olha assim sabe onde Deus foi. Ele veio em Jesus, agora Ele é o
que? Espírito, oh então Ele agora é Pedro, Ele é Paulo, Ele é Tiago, Ele é
João. Ai você começa ver: Ele é Paulo, Ele é Irineu, Ele é Martim, Ele é
Columba, Ele é Lutero, Ele é Wesley, Ele é Branham) . Hãaa. Aleluia!
29. Ele mudou a sua forma, Ele mudou de Noé para Moisés, é “Assim Diz
o Senhor”, é o profeta que falou. Pr. 281 – “O Desvelar de
Deus”: Ele mudou de Noé para Moisés; Ele mudou de Moisés para Davi;
30. Alguém ficava dizendo contava as histórias que Noé foi um grande
homem, no tempo de Moisés quem sabe alguém pegava um livro de
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história, e Noé foi um grande homem, ai Moisés podia dizer: “Fui eu que
escrevi isso daí”. Foi. Servindo no meu dia e falando de Noé irmãos.
Servindo no meu dia, fui eu quem escrevi o Pentateuco, que é os cinco
livros da Bíblia. Moisés podia dizer: “Fui eu quem escrevi”. Agora você
fica aqui comigo contando historinha de Noé. Noé foi a Divindade velada
em carne humana, mais era difícil ver Moisés agora, quem viveu nos seus
dias, ver Moisés, a Divindade velada em carne humana. E sempre fala bem
do passado, porque não enxerga o presente é cego. Todo mundo fala bem
do irmão Branham na primeira e segunda Etapa, quando o Cordeiro saiu do
Trono eles não conseguem ver mais. Eles não conseguem. Vocês sabem o
porque? Sabem? Sabem porque os Pentecostais estavam agarrados nas três
pessoas? Sabe você crê piamente no Batismo do Senhor Jesus Cristo. Você
foi revelado. Foi revelado. Ai você... Quantos versículos você encontra na
Bíblia, Jesus orando ao Pai, então parece dois. Convém que Eu vá para o
Pai, porque o Pai é maior do que Eu, parece dois. Mas você já tem
revelação que é um. Tantos parágrafos que você lê na Mensagem do
profeta depois dos Selos que Ele está no Trono, então você já foi revelado.
Você sabe que para Ele revelar os Selos, Ele teve que sair, não importa que
o irmão Branham está no trono, porque a terceira etapa não era para falar
para ninguém, temos que ver isso, olha se o irmão Branham vivesse mais
era ele que ia tomar o ministério da Noiva, a Noiva que tem que falar
exatamente o que é a terceira Etapa e o irmão Branham não falou. E agora
eu quero ver quem é que crê no ministério da Noiva, porque crê no
ministério do sétimo anjo você vai encontrar... O povo da Mensagem crê,
mais eu quero ver crer no ministério da Noiva. A Noiva agora é o quíntuplo
de Efésios outra vez, a Noiva tem que ter pastores que prega isso. Vai ter
pastores que mostra que Ele está no Trono, e que Ele saiu do Trono
31. depois dos Selos, não tem jeito de que eu e o pai somos um. Você
entendeu aquilo. Porque? Porque Felipe já ouviu falar: “Eu e o Pai
somos um”, e agora está falando: “Eu rogarei ao Pai” e Ele vos dará outro
consolador, então parece três agora irmãos. O que não é revelado então
parece três! Porque o irmão Branham diz que para revelar os Selos, Ele
tinha que sair do Trono, então aqui o irmão Branham diz em 1.964, que ele
está no Trono de intercessão, irmão então tem dois tronos? Então como a
coisa é? Dois tronos? Não. É só revelação que pode mostrar o que é isso, e
se não é revelado nunca saberá, é só revelação que podia mostrar para
Felipe: “Eu e o Pai somos um”. E Felipe escutava Jesus dizendo: “Eu
rogarei ao Pai e Ele vós dará outro consolador”. Felipe ficou sossegado,
porque já sei que Ele e o Pai é uma coisa só. Agora ele pode orar como ele
quiser. Agora eu já sei que o Cordeiro saiu do Trono, e tomou o Livro e
virou Leão, e desceu... A sua segunda vinda já aconteceu, Ele já desceu, e
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não pense que Ele voltou, Ele desceu e Ele vai subir com essa Noiva, Ele
está aqui para subir com a Noiva. Não importa quantas vezes eu ler, vou ler
na Mensagem do profeta, de que Ele está no Trono, porque eu sei que Ele
já saiu, não importa, o irmão Branham não podia falar tudo. Você falou, já
examinou a Mensagem? O que era profecia em 1.962 foi cumprida em
1.963, foi história, em 1.965, irmão Branham se ficasse ai, ele ia falar que
tudo já virou história, tudo, o Cordeiro saiu do Trono? Já virou história. Ele
ia falar, não falou porque Deus não deixou. Não deu tempo, ele teve que ir
embora, ai Deus ter falado agora é o ministério da Noiva, deixa porque tem
que sobrar um pouquinho para ela. Ela tem um ministério, Ap. 8: 10 a 11,
tem que profetizar, profetizar é mostrar uma coisa que estava encoberta. (A
platéia se manifesta: “Hei glória”). Aquilo estava encoberto então mostra
para ele, se é da Noiva: Mostra. Se você não é, você tem o que para
mostrar? Mostra você não é da Noiva. Mais se você é da Noiva mostra.
Gente o arrebatamento começou faz tempo.
32. Eu estou em cima do monte por do Sol, flutuando, com o Sétimo Anjo,
com Jesus Cristo, com o Anjo Forte, e com os Sete Mensageiros.
33. Onde você está?
34. Eu estou flutuando. Flutuando. Há estou vendo que a sua doutrina não
dá para pôr o pé no chão, não é para pôr o pé no chão, é para
subir. Eu não tenho que voltar mais, eu tenho que subir agora rapaz. Será
que não dá para ver? Essas coisas, isso não pode mais ser atrapalho para
ninguém, senão você vai dizer que a Mensagem do profeta te atrapalhou,
há me explica aqui que eu não dou conta, ninguém dá conta. Se
perguntasse: “Felipe você explica para mim? “Ele não falou: “Que ele é o
Pai é um?” Falou. Aqui ó, ele falou aqui que vai rogar ao Pai Felipe, então
é dois, não se Ele já falou que é um acabou, eu não discuto com Ele. Eu
creio Nele, sou do ministério Dele, se Ele falou que é um, agora ele pode
orar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, pode orar, porque eu já
sei que é um só. Ô meu Deus do céu, agora ele já falou que para revelar os
Selos o Cordeiro tinha que sair do Trono, para tomar o Livro para revelar
os Selos, tomar o Livro virar Leão, para reclamar o seu povo, porque como
Cordeiro você não reclama, como Cordeiro você tem que morrer, você só
apanha, mas como Leão, vem Nele agora. Por isso que você acha que se eu
no tempo do Cordeiro já parecia Leão, no tempo de Leão não sei com que
pareço. Você lembra eu do tempo de Cordeiro! Alguém disse assim:
“Pastor você nunca foi Cordeiro”. E, eu não combato vocês não, até eu
creio que eu, que eu nunca fui Cordeiro, porque eu já nasci em sessenta,
cinqüenta, em 1.963 quando foi revelado os Selos, eu estava com treze
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anos. Depois eu aceitei Jesus com quinze, fiquei na denominação um
pouquinho, ai cai na Mensagem. Eu já estava com vinte e dois quando eu
estava na Mensagem, com vinte e dois, hoje eu estou com cinqüenta e dois,
faz 30 anos que eu estou comendo desse livro, olha eu sou Leão faz tempo,
e eu não sabia. Você pode me chamar de qualquer outra coisa, mais que eu
sou Leão sou. Eu já te falei que Deus pode usar até um jumento. Ele usou
um jumento, para falar com Balaão. Se você acha que eu sou um jumento
não importa, também falou com Balaão. Se você pensa que você disser que
eu sou um jumento, que eu vou ficar ofendido: Há ele me chamou de
jumento, Jesus tenha misericórdia eu sou Águia, eu sou Cordeiro...” Gente
que é isso, está me chamando de jumento? Eu estou falando com Balaão.
Estou profetizando, “seu” Balaão. Estou te esfregando seu pé na parede.
Esfregando seu pé na parede. Isso... Essa é a verdade. Amém? Há, Há, Há,
Há... Vocês já lembraram de alguém não é, e que não está no nosso meio,
está fazendo assim... Ele já fez assim... Ele fazia muito assim... Agora ele
fez assim...
É, que coisa boa. Amém meus irmãos!
35.

Pr. 281 - “O Desvelar de Deus” – Ele simplesmente muda a Sua
forma. Ele mudou de Noé para Moisés; Ele mudou de Moisés para
Davi; de Davi para José; assim por diante até que Ele (se) tornou
corporalmente toda a plenitude da Divindade. Vêem? “O Desvelar de
Deus”.
36.

Pr. 282 – “O Desvelar de Deus” – Ele continua o mesmo Deus!

37.

Mexeu com Noé, mexeu com Deus; tem continuado, mais agora,
agora nós vamos mexer com Moisés. Mexeu com Deus, Deus estava
velado em Moisés. Não é. Agora, uma que eu gosto de tirar da mente do
povo, porque muitas vezes, se tocar em nós, que vai morrer, que vai dar
isso... Vai dar nada irmão. Dá nada. Eu não escuto nada. Tocar em nós eles
podem tocar o quanto eles quiser. Não vai dar nada irmãos. Não vamos
amedrontar o povo não, há se ele tocar em mim agora você vai ver, nada,
pode tocar com a língua com tudo, pode tocar, que problema tem? Somos
humanos, somos filhos, nós erramos somos iguais.
38.

Pr. 282 - “O Desvelar de Deus” – (Ele continua o mesmo Deus!)
Amém! Amém! Eu espero que isto penetre. Vêem? É o mesmo
Deus, mas Ele simplesmente toma (tomou o) outro véu. Vêem, Ele coloca
outro véu.
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39.

Ele tomou o véu: William Marrion. Filho de gente que bebia, mais
Ele tomou aquele véu, e disse: “Eu quero falar através desses olhos,
Eu quero falar através desses lábios, por isso eu não quero que entre fumo,
cigarro nessa sua boca. Certo? Nunca fumes, nunca bebas, também não
quero que você adulteres, nunca desonre o seu corpo com coisa alguma,
porque eu tenho um trabalho a ser realizado por você.
40.

Agora depois que você crê nessa Mensagem, Deus está falando isso
para mim e para você. Nunca fumes, nunca bebas, nunca desonres
esse corpo, porque esse é o véu no qual eu quero me esconder. Eu não
posso esconder atrás de um fumante, você não tem que ser um santarrão,
você não tem que estar com a mãozinha posta. Mais tem uma coisa, é onde
Eu o Senhor quero esconder: Divindade em carne humana, Divindade
velada, agora ela está velada, Divindade em carne humana. Amém! Você
quer ver quando Eu e o Pai somos um, eu tenho um parágrafo aqui muito
gostoso, Pr. 259 a 261. Você quer ver como... Isso aqui é bom meus
irmãos, mais é bom mesmo, você quer ver: Pr. 259 a 261 - “O Desvelar de
Deus”.
41.

Pr. 259 – Vêem aquilo, é o... O véu tem sido tirado da Palavra - “O
Desvelar de Deus”.

42.

Apocalipse tirando o véu, só tirou o véu quando chegou o Sétimo
Anjo, ai tirou o véu dos Selos, tirou o véu dos Trovões, mais Deus
estava velado. Quando Deus tirou o véu dos Trovões, Deus estava velado
em carne humana, a Divindade velada em carne humana,
43.

Pr. 259 - ...o véu tem sido tirado da Palavra. Vêem? Isso é certo. É
revelado aos bebês. É levantado, eles O vêem.

44.

Bebês é pela inocência ai está, tem os bebês Pentecostais que não
podem compreender essas coisas sobrenaturais, porque eles
paralisaram a mente espiritual, mais tem uns bebês que Deus está tomando
como gente que não tem contaminação de credos, e doutrinas de preceitos
humanos na sua cabeça, são bebês, simples que Deus pode chegar e falar, é
assim como diz o profeta ó:
45.

Pr. 259 - ...Será como uma vez foi disto, isto é certo, então será como
foi dito uma vez, “Quando vocês vierem...” Quando este véu é tirado
da Palavra, as tradições são tiradas da Palavra, como Jesus disse certa vez:
Quando vocês me vêem, vêem o Pai”. Vê? Deus em Sua Palavra é um.
Agora entende? Quando a Palavra é manifesta, o que é isto? Vê?
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46.

Pr. 260 – Jesus disse, “Examinai as Escrituras vós que pensais que A
tendes. Crede em Deus, e também em Mim. Se eu não fizer as
obras de Meu Pai, então não creias. Mas se faço as obras, eu e o Pai somos
um. Quando Me vêem, têm visto o Pai”.
47.

Ai é que as pessoas não conseguem ver irmãos, a manifestação da
Deidade em carne humana, porque enquanto é Deidade em carne
humana é uma coisa, quando ela manifesta, isso quer dizer, ela revela, ela
se expõe, Divindade em carne humana.
48.

Pr. 261 - “O Desvelar de Deus” – E quando você vê a Palavra sendo
manifesta, você vê o Pai,

49.

A Palavra sendo manifesta, era a Palavra escrita sendo carne, ela se
tornou manifesta.

50.

Pr. 261 - “O Desvelar de Deus”. (Ai)... Você vê o Pai, Deus, porque
a Palavra é o Pai, a Palavra é Deus. E a Palavra manifesta é Deus Ele
mesmo tomando a Sua Própria Palavra e manifestando – A entre os crentes.
Nada A pode fazer viver a não ser os crentes, somente os crentes. Isto não...
Ela não...
51.

Os incrédulos não podem fazer a Palavra viver pelo amor de Deus.

52.

Apocalipse 10, incrédulo não faz aquilo viver, fica Apocalipse 10,
morto para o incrédulo. O incrédulo não faz Apocalipse 10 viver,
porque é um incrédulo. O incrédulo não faz Apocalipse 5 viver, porque é
um incrédulo. Ele não faz ele viver. Porque se você fizer ele viver, você é
um crente, isto quer dizer você crê em Apocalipse 10:5; capitulo 5 e 10 de
Apocalipse, você crê em Apocalipse 10, você vai lá e vê ele manifestado,
senão você vai ver só a letra irmão, se você ficar apenas na letra, você se
perde, você se perde eu vou te mostrar isso aqui, o meu tempo é curto, mais
eu vou mostrar para você isso aqui, porque o irmão Branham mostrou,
porque eu também não sei nada. Mais a Palavra manifesta,...
53.

Pr. 261 - ...quando a Palavra manifesta, então você vê o Pai.

54.

Gente do céu, Ele continua escondido, ...

55.

Pr. 231 - ...Toda a Glória de Deus estava bem ali atrás daquela velha
pele de texugo. Isto é certo, tudo escondido do olho natural.
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56.

...toda a glória escondida atrás de pele de texugo, a glória de Deus
estava escondida atrás de pele de texugo,...Lá no Tabernáculo. Toda
a glória de Deus, não estava aqui na congregação, não estava no átrio
exterior, estava atrás do véu, Deus escondido ali atrás de pele de texugo, e
logo Ele veio e se escondeu numa Coluna de Fogo, depois Deus se
escondeu nos profetas num Corpo de Carne, a Divindade Velada em carne
humana, Deus se escondendo e Ele continua escondido.
57.

Pr. 233 – (O Pr. Completo). Então quando Deus, em misericórdia,
rasgou aquele véu para eles verem, mas eles estavam tão enrolados
em suas tradições que eles...isto continua escondido para eles até mesmo
nestes dias.
58.

Ele continua escondido. Agora de quem? De quem Ele continua
escondido? Ele tem que continuar escondido do incrédulo. Deus
nunca se escondeu do crente, porque o crente vê a Divindade em Carne
Humana. O crente vê. O incrédulo que não dá conta de vê, mas o crente vê.
59.

Pr. 233 - - “O Desvelar de Deus” – Então quando Deus, em
misericórdia, rasgou aquele véu para eles verem, mas eles estavam
tão enrolados em suas tradições que eles...isto continua escondido para
eles... isto continua escondido para eles até mesmo nestes dias.
60.

Deus continua escondido, Ele diz: Para eles até esse dia. Eles não
estavam vendo Deus, a Divindade, em carne humana. Eles não viram
em Moisés, não viram em Noé, não viram em Jesus, e não viram nos
mensageiros das Eras, e não viram no profeta do dia.
61.

Divindade escondida, mas quando ouvi essa Mensagem, olhei e
disse: É, Deus está em carne outra vez, Deus veio em carne. Há meu
Deus do céu, deixa eu ir mais aqui. “Pequeninos Deus está a vista”.
62.

63.

Pr. 234. O que você acha disso, irmão Norivan? O que é, eu estou a
vista? Você não me está vendo? Está me enxergando certinho? Ta.
Eu estou a vista. (Pr.) 234 – - “O Desvelar de Deus”.

Pr. 234. 234. - (O Desvelar de Deus). O mesmo agora! A glória, o
poder do Espírito Santo, a Glória da Shekinah que vem sobre o
crente agora. (Quero dizer o verdadeiro crente), (Sempre sobre o crente),
...que faz com que as obras de Deus e a fé entrem nele para crer na Palavra
de Deus. tudo isto é escondido aos seus olhos, eles dizem, “Estas coisas já
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passaram”. (Quer dizer, cura divina já passou, eles dizem, mas nós, nós
cremos, Ele está aqui, só que não pode curar mais, porque Ele já curou, é
isso, Ele está aqui, mais Ele não pode curar mais, Ele já curou, eu só tenho
que aceitar a minha cura e pronto. Ele não pode nem me remir mais irmão,
o irmão Branham diz que Ele não pode nem remir mais, porque Ele já me
remiu. Ele disse que a redenção é uma vez só ai não precisa remir mais
nada, mais numa, é uma vez só. Ele já remiu uma vez acabou, e, depois
64.

Cadê o Pr. Irmão? Pega ai para nós dá para o povo também. Amém!
Deus abençoe meus irmãos vocês ai que ficam empolgados com a
Palavra.
“Você é redimido, uma vez para sempre. Isso é correto, não terá
mais que remir, remir, remir, Redenção Eterna”.
Você não tem que ficar preocupado, mais depois que você for
redimido, depois que eu for redimido, o Cordeiro pode sair do Trono. Não
estou preocupado, mais e o outro, não Ele não pode sair do Trono enquanto
o outro não for redimido. Enquanto o outro não for redimido Ele não pode
sair do Trono. Mais quando Ele fez isso? Na eternidade, Ele já fez tudo já
saiu. Na eternidade. Hoje Ele só está dando uma demonstração do que foi
na eternidade, você e eu somos incrédulos porque nós queremos. Porque foi
feito lá na eternidade, lá na eternidade, todo o Plano de Redenção, foi feito
na eternidade operado na Eternidade, o Cordeiro foi sacrificado na
eternidade, e lá na eternidade o Cordeiro ficou no altar, por dois milênios,
na eternidade, Ele estava na mente de Deus, Ele saiu, quando Ele saiu
tornou Leão, por isso você tem essa Revelação dos Selos, como tem
profeta. Essa coisa vem de eternidade. Mais aqui está, meu Deus do céu,
isso é muito bom.
65.

Pr. 234 - - (“O Desvelar de Deus”) – ... Tudo isso é escondido aos
seus olhos eles diz, “Estas coisas já passaram”. (Você vê.) Vê você,
eles continuam vivendo através do véu.

66.

Porque eles não são verdadeiros crentes, estão atrás do véu.

67.

Pr. 234 - (“O Desvelar de Deus”) – Não estamos mais atrás daquele
véu, pequeninos, Deus está a vista para vocês.

68.

Se eu não falar mais um pouquinho tem muita gente gente que não
entende. “...pequeninos, Deus está a vista para vocês”.
Como é que é? Se Deus está a vista para mim, onde que Ele Está?
Deixe-me vê-lo. O profeta pregando, pregando: “Pequeninos, Deus está à
vista para vocês”. Em outras palavras, olhe em mim, Divindade velada em
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carne humana. Você não pode enxergar porque é incrédulo, o
denominacional incrédulo não crê nem no Batismo vai crer em Divindade
revelada em carne humana? Não. Não crê nem em profeta hoje, vai crer em
Divindade revelada em carne humana? Está revelado hoje na carne
humana, revelado, Ele não está mais velado, Ele já desvelou, Ele tirou o
véu foi pregado assim, “O Desvelar de Deus”, Ele tirou o véu agora o véu é
a carne, é para o eleito, agora você enxerga: “Pequeninos, não estamos
mais atrás daquele véu, pequeninos Deus esta à vista para vocês.
69.

Você quer uma dose mais forte, boa assim para nós terminar?
Vamos?

70.

Pr. 243 ao 245 - (“O Desvelar de Deus”). Paciência comigo agora,
então você já pode pôr lá, duzentos e... Bom tem cinco minutos ainda
meu irmão.

71.

(Pr.) 243 – (Presta atenção) - ...através de um véu de carne humana,
vêem? Eles conhecem o que Glória, eles leram sobre ela, Ela está na
Palavra aqui, da Glória de Deus e coisas assim, é simplesmente uma
palavra para eles. (Guardem isso aqui)...é simplesmente uma palavra para
eles. Para nós é uma manifestação!
72.

Para eles é uma palavra, para nós não, para nós é uma manifestação,
a manifestação é acima da Palavra. Porque Deus falou na sua
Palavra, mas quando Ele manifesta, Ele não quer que você olhe só para a
Palavra, a Bíblia a letra que mata, Ele quer que você enxergue Ele.
“Pequeninos, Deus está à vista de vocês”. Como isso é bom gente.
Para nós uma manifestação vem, não é mais uma palavra é uma realidade.
73.

Isaías nove: “Um menino nos nasceu”, aquilo ali era uma profecia,
era uma Palavra, mais quando Jesus nasceu, era realidade, era
realidade, não era mais Isaías agora, era realidade. Se você quer ver.
74.

Pr. 244 - (“O Desvelar de Deus”) Deus disse: “Haja Luz!” Aquela
era a palavra, mas agora há luz.
Agora não é mais aquela palavra, “Haja Luz!” Agora é a Luz. Gente
uma vez Apocalipse 10: 7, estava avisando de um anjo que vinha, agora é
um anjo que veio. Era um anjo que ia revelar o ministério de Deus, e que
nos seus dias o tempo terminaria. No seu tempo. O tempo acabaria. Hoje, já
foi realidade, é manifesta, acabou. Não tem dúvida, para o crente ele não
dúvida. Apocalipse 5, é o Cordeiro saindo do Trono, levantando Primeiro
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Selo, (Prs) 24, 27, Ele tomando o Livro. ...Amém! Amém! Que coisa boa,
não dá conta, tem hora que não dá conta.
75.

Pr. 244 - (“O Desvelar de Deus”) Deus disse: “Haja Luz!” Aquela
era a Palavra, mas agora há luz. Isto não é a Palavra, isto é a luz.

76.

Você está entendendo. Quando eu li isso aqui, eu regozijei. Eu posso
não saber expressar para vocês o quarto isso é bom, o quanto isso é
lindo, mas que coisa tremenda.
77.

Pr. 244 - (“O Desvelar de Deus”) - ... Vêem o que eu quero dizer?

78.

Pr. 245 - (“O Desvelar de Deus”) – Agora, isto não é simplesmente
uma Palavra escrita para nós, é uma realidade. (Apocalipse 10 não é
mais uma palavra escrita para nós, é uma realidade). Há eu não sabia, há eu
não sabia, como hoje cedo, eu preguei: “Eu não sabia”, mais agora eu sei,
Deus velado em carne humana, agora era (...simplesmente uma Palavra
escrita para nós, é uma realidade. Estamos Nele. Agora O estamos
desfrutando, agora o temos, (Agora O temos, será que da para ver gente?)
O vemos (A Palavra) manifestando (manifesta) a Si Mesma. Está oculto, lá
fora, por que (por que?) Está velado em carne humana. Vêem?
79.

Lá fora está velado em carne humana. Por que os de fora os que não
são crentes verdadeiros olha, e vê simplesmente, a carne humana.
Mas a Divindade está velada em carne humana mais para vocês
“pequeninos, Deus está a vista”. Será que dá para ver Deus ali? Bom mais é
um homem, mais é Deus, Deus mudou de máscara.
80.

Oh, o crente pentecostal, que fica lutando... Eu quero só Jesus, só
Jesus, mais nem Batismo em Nome de Jesus eles não querem mais
eles são mentirosos, não querem só Jesus nada, nem o Batismo em Nome
de Jesus eles não querem. E crente da Mensagem diz: Não crê no irmão
Branham também estão mentindo, não crêem nem no irmão Branham mais.
A Divindade em carne humana, quando você crê que foi a Divindade em
carne humana, e foi aquela Divindade falou quando revelou os Selos, os
Selos são as maiores Mensagens dos profeta, foi ele quem disse, que foi
uma comissão de Sete Anjos da eternidade, não foram Mensagens
corriqueiras que todo dia a gente escuta, a gente lê, gente prega, não, foram
Mensagens que vieram da eternidade. O irmão Branham não podia falar
tudo, por isso Deus mesmo disse para ele, não conte para ninguém vai e
pregue, e aos poucos depois que ele pregou e ensinou tudo, ai depois de
1.963, ele começou ir desvendando a coisa e tirando o véu, a ai ele foi
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pregando a Divindade em carne humana não é? “O Desvelar de Deus” para
que o povo entendesse, para que o povo visse que Ele Cristo veio, o Anjo
Forte veio, mais Ele teve que tomar uma carne humana, ele teve que
descer. É Jesus Cristo o Filho do Homem na terra, diz o profeta, Pr. 236
“Provando a Sua Palavra”, fazendo o casamento do crente com a Palavra. E
Jesus Cristo em carne humana, quando Jesus Cristo esteve em carne
humana na terra, agora, ele chamou-se William Marrion Branham.
81.

Eu tenho medo de dizer isso? Eu não. Eu sou responsável pelo que
eu creio, e eu creio nisso porque está na Mensagem, então aquilo ali
encerra o assunto, Divindade em carne humana, tinha que guardar segredo,
porque tinha um ministério para a Noiva que ele não podia entrar nele. Um
não entra no ministério do outro. E o irmão Branham mesmo disse, que
para o final do tempo, ficou o ministério para o profeta e para a Noiva, e
ele diz que a Bíblia diz, que Apocalipse 22: 17 – “O Espírito e a Esposa
dizem vem”. O profeta veio e disse assim: Não é aumentado, porque não
pode haver esposa sem haver precursor que prepara essa esposa, senão ela
seria uma mudança, como está sendo ai, que pode pertencer a qualquer
ramo denominacional, qualquer time de futebol, qualquer atriz, artista de
Hollywood, e que vai para o céu.
82.

Deus mandou um profeta para preparar a Noiva Dele, e quem não
vestir esse vestido, não tem jeito de ir, porque é o vestido que temos
da igreja. Amém! Aleluia! Glória a Deus.
83.

Qual é a “Atração Sobre a Montanha”. Pr. 158, fala o que? Há não
vai perdoar mais, já perdoou. Você está preocupado? Amém. Tens
que estar no altar, Ele nem vai perdoar mais, Ele já perdoou, “Qual é a
Atração Sobre a Montanha”. Pr. 158 – O que que você está pensando,
aceita essas coisas, mesmo sem entender direito diga, eu creio. Podia
perguntar ô Pedro você entendeu quando Ele disse: comer a carne Dele e
beber o sangue: “Eu não”. O que é que você vai fazer: “Vou ficar com Ele
até Ele dar carne e sangue para mim comer, a hora que Ele falar, a hora que
Ele falar isso aqui é a minha carne é o meu sangue eu pego como e bebo”.
Ô mais Moisés falou para não fazer isso, não importa o que Moisés falou,
porque lá Moisés foi Deus em carne, aquela era a manifestação da
Divindade naquele dia, mas agora Deus está velado em Jesus, eu vejo Ele,
eu vejo Deus nele, ô não me importa o que os outros digam hoje, não me
importa, eles vão falar, isso só aconteceu lá naquele tempo, Jesus falou
isso, mais Jesus falou que o homem virou e vocês não estão enxergando,
então hoje o próprio Jesus já pôs uma máscara de Branham.
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84.

Diga o que você quiser, eu creio nessa verdade. E agora? Agora Ele
está cheio de máscara, Ele pôs a sua máscara: Mãe, pai, mocinha,
mocinho, criança, adolescente, Deus pôs a sua máscara, Ele quer que você
mostre Ele atrás de você. Aquela pessoa abençoada cheio do Espírito que
gosta da Palavra que crê na verdade, que não é incrédulo, que respeita a
manifestação da Divindade, que ficou velada nesse dia final, mas é
desvelada para o crente.
85.

Oração Final: Obrigado Senhor em Nome de Jesus Cristo, te
agradecemos por essa luz, por essa Revelação, e eu creio Senhor que
esse é o ministério da Noiva, ela está pregando, ela está profetizando, e eu
estou aqui para ajudar ela profetizar , ajudar ela pregar, graças a Deus, que
eu faço parte dessa Noiva que ela está profetizando à línguas, povos e
nações. Ela está profetizando, cada um de nós estamos fazendo isso, em
Nome do Senhor Jesus obrigado por tudo. Amém Senhor. Amém!
86.

Finalizando: Paz, saúde, felicidade na Palavra do pastor Osmar
Rodrigues Costa. Fé para vencer.

87.

Hino: Os que comiam do Senhor
As suas forças renovar-se-ão
Como asas de águia sempre voarão

88.
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