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Aquele não Era um Homem,
Era Deus.
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 8 A e B.
1. Hino abertura
2. Amém! A nossa leitura é em Mc. 11: 22.
3. Hino: Semente Crer. (Solado)
4. Leitura Bíblica:
Mc. 11: 22 – “E Jesus respondendo disse - lhes: Tende fé em Deus;
Mc. 11: 23 – porque em verdade vos digo que qualquer que disser a
este monte: Ergue –te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas
crer que se fará aquilo que disse, tudo o que disser lhe será feito.
5. Oração Inicial: Precisamos de Ti Senhor, mais uma vez, que o Senhor
fale conosco e sempre o Senhor tem que falar por seres
humanos, o Senhor escolheu fazer assim, e nós precisamos sujeitar o
Senhor desse jeito. Poderia o Senhor falar de outra maneira, pelo sol, pela
lua, grandes astros, planetas, mas Tu escolheste falar, através do mortal
para mortal. Fale conosco mais uma vez, ajuda-nos a entender crer na sua
voz, e saber o que o Senhor fala está falado, o que o Senhor faz está feito,
que precisamos é dedicar nosso ser mortal nas mãos do Deus imortal, para
que tudo seja feito segundo a tua vontade, em Nome do Senhor Jesus.
Amém! Amém! Podeis assentar.
6. Hino:
7. Título: “Aquele não era um homem, era Deus”.
8. Pregação: Deus tem uma maneira secundária para tratar com o seu
povo, e muito de nós tomamos somente a maneira secundária de
Deus e não tomamos a maneira real de Deus. E esse é o problema de
muitos não terem Revelação, desde o passado, Deus falava, através de
maneira secundária. O sonho era uma maneira secundária que Deus falava,
mais a maneira correta entre Deus e o povo, era um profeta. Ele falava pelo
profeta, e aquela Mensagem tinha que ser crida, não vamos nos tomar a
maneira secundária do sonho do Velho Testamento, nem a maneira da cura
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divina do Novo Testamento. Vamos ver como Deus gosta de falar e ser
ouvido, e Deus, ele só tem uma maneira de trabalhar, é através do homem,
porque o homem é muito fraco, muito falho, não tem nada para você
pregar, não tem nada para você crer, porque é mortal, que Deus escolheu
falar através do mortal, então vocês já conhecem isso, desde do passado, do
Velho Testamento foi escolhido por Deus fazer isso, porque Israel pediu:
“Não fale Deus conosco, porque nós não suportamos, fale Deus com
Moisés, e Moisés fale conosco”, então Deus passou a falar através de
profetas, para o povo, e depois disso quem não ouviu o profeta estava
perdido, porque era a maneira de Deus falar. Se nós como membros, como
pastores, como evangelistas, como apóstolos, como mestres, nós queremos
ouvir direto de Deus, para entregar para o povo, então nós vamos entrar em
confusão, porque existe uma via pela qual Deus passa e deixa o recado, os
demais chega ali pega a carta, o recado e vai, e vai propagar aquele recado.
Então Deus tem a sua via, Ele não mudou, e Ele não vai mudar. Ele falou
que falaria através de profetas, e Ele continua através de profetas. O
apóstolo se quiser tem que ir no profeta, o pastor se quiser tem que ir no
profeta; o mestre, o evangelista se quiserem, tem que ir no profeta, é o
único lugar de onde se extrai o recado correto, porque Deus fala primeiro
ao profeta. Agora, se você quiser buscar uma maneira secundária quando
Deus tem profeta na terra, você está errado, a maneira secundária é sonho,
mas Deus tem profeta. Agora Deus mandou um profeta, revelou a Palavra,
onde eu vou buscar. Há eu vou buscar em sonhos, eu estou errado, eu não
tenho que esperar em sonhos, hoje, quando Deus mandou o Elias. Não
precisar esperar em sonhos, porque Deus já mandou sua Palavra, seu
profeta. E sempre quando o profeta fala, não é o homem, é Deus no
homem, então nós precisamos viver isso. Aquilo não era um homem, era
Deus. Mais o homem não é Deus, mas Deus está operando através do
homem. Eu vou fazer hoje uma leitura, da Mensagem “Conferência com
Deus”, parágrafo 39 até ao 49, creio que dá para nós termos a nossa
meditação, dentro desses parágrafos.
9. Parte Pr. 39 - “Conferência com Deus”. “Agora, não procuramos dizer
que consideramos cura divina, aqui, a coisa principal, porque
cura divina é uma coisa secundária”. (Eu quero que você saiba quem falou
isso foi William Branham, o que teve o maior dom de cura divina na terra.
Então ele tinha que mostrar o que é real para nós, e ele não escondeu, cura
divina, é uma maneira secundária, não é a primeira coisa, ela é secundária,
ela está em segundo lugar, primeiro é a Palavra, e a Palavra vem ao profeta,
o povo precisa ouvir essa Palavra).
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10. Parte Pr. 39 – Mensagem: “Conferência com Deus”. “E você nunca
pode dar a preeminência a uma coisa secundária. Mas cremos que o
ministério de Jesus Cristo, oitenta e seis por cento dele, foi cura divina”.
(Sobrou quatorze por cento para Revelação para o povo, oitenta e seis por
cento era para chamar a atenção, depois ele tinha quatorze por cento, que
era o essencial, ele tinha oitenta e seis por cento de isca, e quatorze por
cento do que ele chama de primeiro lugar, e oitenta e seis por cento de
segundo lugar, que é maneira secundária. Eles não podiam ver, porque era
igual eles mesmos, eles estavam esperando uma coisa diferente, e hoje
também é assim, você espera uma coisa diferente, e não vem do jeito que
você espera. É desse jeito. E Deus gosta de trabalhar assim, quando as
pessoas estão procurando Ele lá em cima, Ele está lá em baixo, eles
procuram Deus no alto, Deus está no baixo, rasteirinho, que eles pisam em
Deus, escorregam em Deus, procurando Deus em cima, e Deus dizendo:
“Eu estou aqui em baixo”, abaixo do seu pé, Eu estou aqui no rasteirinho,
Eu sou simples, mas Eu sou Deus).
11. Parte Pr. 40 – Mensagem: “Conferência com Deus”. Ele disse: “Se não
podeis crer que Eu o sou, então credes nas obras que Eu faço”.
(Se você não pode crer em mim, crê na Mensagem que eu prego, se não
pode crer que “Eu Sou” crê na Mensagem, crê nos Selos lido para você, crê
nessas mensagens).
12. Parte Pr. 40 – Mensagem: “Conferência com Deus”. Ele disse: “
Porque se (Eu) não faço as obras de Meu Pai, então não me
acrediteis. Mas se faço as obras do Pai, e não podeis crer em Mim, então
credes nas obras”, (Elas testificam de Mim).
13. Parte Pr. 41 – Mensagem: “Conferência com Deus”. “Veja, como
Homem, Ele se fez Deus. Na cruz, ou... Um pouco antes da cruz,
disseram-lhe: ‘Não te apedrejamos por alguma boa obra que fizeste. Mas
Te apedrejamos porque, sendo Tu homem, Te fazes Deus a Ti mesmo.’ Ele
era Deus”. (Ele não estava se fazendo Deus, Ele era o Revelado, olhava
para Ele como Pedro, e dizia: “Tu És”, não vai ser e nem era: “Tu És”, o
Cristo, o Filho do Deus vivo.)
14. Anás não podia crer nisso, é como os Anás hoje não podem crer na
Revelação dos Selos, não pode crer, os Anás não pode crer. Não
adianta você quer mostrar para Anás: vem cá Anás, e o Anás ainda
pergunta para você, se você é o Cristo: “Tu dizes”, mas o Anás não aceitou.
Então eles disseram assim: Não...
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15. Parte Pr. 41 - Mensagem: “Conferência com Deus”. “Mas te
apedrejamos porque, sendo Tu homem, Te fazes Deus a Ti mesmo”.
“Ele era Deus”. Ele era, Deus estava Nele. “E assim (que) Ele disse: ‘Se
não podeis crer em Mim, crede nas obras que Eu faço? Vê?’ Simplesmente
crede nas obras que elas são de Deus’”.
16. Parte Pr. 42 - Mensagem: “Conferência com Deus”. “Bem, agora é a
mesma coisa hoje”. (Vamos repetir? Agora digam: “Bem, agora é a
mesma coisa hoje”. Mas uma vez: “Bem, agora, é a mesma coisa hoje”).
...Não há nenhum homem na terra que seja Deus. Certamente que não.
Somos todos seres humanos, todos nascidos em pecado, formados em
iniqüidade, viemos ao mundo falando mentiras. Mas como estudamos tão
claramente esta semana, para mostrar que Deus uma vez viveu sobre Sua
Criatura, por causa do pecado. “Então Ele viveu com Sua criatura...” (Deus
viveu sobre Sua criatura, Pai, no Velho Testamento. Então Ele viveu com
Sua criatura, Filho; é Deus , o Filho era Deus, vivendo com a sua criatura,)
... Na forma de um corpo, Jesus Cristo; armou Sua tenda entre nós, habitou
conosco, “feito carne”, conosco, para sofrer pecado e dores, agonia, e
coisas que sofremos. Então Ele santificou uma Igreja em que Ele pudesse
habitar. Assim que foi Deus sabre nós; Deus conosco, Deus em nós.
17. Deus em nós; mais se eles não viram Deus sobre eles na coluna de
fogo, Deus com eles, Jesus Cristo, não podem ver também Deus em
nós, o Espírito Santo. É o trabalho de Deus. Agora, você tem que notar que
o irmão Branham diz: “É a mesma coisa hoje”. Vamos ver isso, porque
Deus não está apenas na igreja. Na igreja Ele viveu o período das Sete
Eras, mais Ele saiu das Eras, para viver em carne oura vez, e uma carne que
vem através de sexo, porque Ele queria viver dessa forma, Ele queria fazer
esse trabalho entre os gentios, o que Ele fez entre os judeus e samaritanos,
ele queria fazer entre os gentios, mostrar para os gentios quem Ele era.
Como diz: com quem Ele pareceu, olhar Nele, saber com quem Ele
apareceu, nos dias da sua carne, eu não pude vê-lo assim, mais eu creio que
Deus fez a mesma coisa no nosso tempo. Agora o que Deus está fazendo?
Essa Mensagem Revelada é outra vez Deus em nós. Deus conosco, veio
Jesus Cristo; Deus em nós veio o Espírito Santo; Deus conosco outra vez ,
veio William Branham, Deus em nós sua Mensagem, é Deus operando, não
é um homem, é Deus outra vez. Amém!
18. Parte Pr. 43 - Mensagem: “Conferência com Deus”. Jesus disse:
Naquele dia, conhecereis que (Eu) estou no Pai, o Pai está em Mim,
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e Eu em vós, e vós em mim. “(Se eu perguntasse para você, que dia que é
esse aqui que as pessoas iam conhecer isso? Alguém está esperando, talvez
que seja no arrebatamento, não, isso daqui foi na descida do Espírito
Santo:)” Naquele dia, conheceria que estou no Pai, o Pai está em Mim; e
Eu em vós, e vós em Mim. E você vê lá, é Deus operando por meio disso.
Assim, quando uma pessoa está tão completamente rendida ao Espírito
Santo, e falando, não é a pessoa falando”. Quem disse aqui é William
Branham, “não é a pessoa falando” se a pessoa está rendida ao Espírito
Santo, e está falando, “não é a pessoa que está falando” é Deus. Tem que
estar rendida, ao Espírito Santo, tem que estar repousando no Espírito
Santo, tem que dedicar sua vida ao Espírito Santo. Irmãos, Deus pega cada
um. Tudo que Ele pegou lá atrás foi gente fraca. Ele pegou o Moisés, o
Moisés fracassou; Ele pegou o Abraão, o Abraão mentiu; Ele pegou um
Davi, o Davi adulterou, e Ele veio e disse: “Agora eu vou fazer carne,
porque todos eles falharam, eu vou fazer carne, ai Deus veio em carne”.
Deus tinha que fazer isso, é o método, é o trabalho de Deus, mais antes
Dele fazer algo grande, Ele chama a atenção com milagres, com coisa
secundária, foi por isso que Deus veio através do ministério do irmão
Branham em cura divina primeiro, e disse para Ele, se Ele conseguisse
fazer com que as pessoas cressem nele, nada suportaria a oração dele, nem
mesmo o câncer que era a maior enfermidade dos seus dias, hoje é a AIDS,
naqueles dias era o câncer. Então, hoje você pode notar que nada pode
suportar a oração do eleito hoje nem mesmo a AIDS. Porque tudo que o
diabo tem de grande, Deus tem de maior. Se o diabo descobriu mais
alguma coisa como uma peste sobre o povo. Deus tem poder superior para
tirar a peste do povo. Se o diabo arruma sistema para prender o povo, Deus
tem a Palavra para libertar o povo. Deus sempre faz assim, algo do que
aquilo, e o algo maior que Deus usa, sempre saída choupana, sempre sai lá
de baixo, sempre sai do casebre, sempre sai lá da manjedoura, vê se tem
algum grande no nosso meio para Deus poder usar. Se Deus vai me usar
não sou nada, se pega você, você também diz: “Eu também não sou nada,
então é que Deus vai usar, Ele tem que pegar um nada para... Eu vou fazer
o meu trabalho”. Vê se tem algum grande no nosso meio, para Deus poder
usar. Não tem nenhum, nenhum de nós somos nada. Mais o que Deus vai
fazer: “Eu vou pegar esse nada mesmo”, pois não tem nada para fazer. A
hora que Deus veio na última hora, na última Era para fazer o último
trabalho, o que Ele pegou: “Ele pegou o vagabundo”. A Bíblia diz que nós
estávamos ociosos, ociosos, ociosos andando de lá para cá sem fazer nada
igual algum irmãos que estão ai sem serviço. Vai andar para lá e para cá
sem fazer nada, ai Jesus chega com uma Mensagem, e diz: “O que que
você está fazendo?” Nada!
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19. Agora, o que você vai fazer com um indivíduo que não está fazendo
nada. Porque se está fazendo alguma coisa é um trabalhador mais se
você não está fazendo nada, avisa para os outros lá: Esse ai é um
vagabundo. Você pode ter sido trabalhador muito tempo, mais se começar
ficar muito atoa ai, está vagabundando, e tem... E Deus vem com uma
Mensagem para o vagabundo, porque aquele que já está empregado, ele
sabe, ele não vai sair do emprego dele para fazer a minha obra, eu vou
fazer a minha obra, eu vou pegar vagabundo. O empregado não larga, Deus
tem que pegar um ocioso, que está andando de lá para cá, não tem nada o
que fazer, ai Ele chegou e encontrou o irmão Branham, diz: “Entra na
minha vinha, vai trabalhar para mim”.
20. Agora, passa esse tempo todo, Deus passa por nós também. O que que
você está fazendo? Nada, nada! Olha, mais você não crê na
Mensagem do dia, creio, mas o que está fazendo? Quando você acha que
está fazendo muita coisa, Deus não pode nem te chamar para trabalhar. Se
nós achamos que estamos fazendo muita coisa, e que estamos empregado,
Deus não tem Mensagem para empregados, que coisa, Deus é diferente dos
outros, Deus não tem Mensagem para empregado. Empregado então Deus
diz: “Fique então na Assembléia, fica na Batista, está empregado, fique ai.
Ai Ele sai procurando ai, e você o que está fazendo? Onde você vai? A
lugar nenhum. Que igreja você segue? Nada. Vai trabalhar na minha vinha
então vagabundo, vai para minha vinha. Você não tem o que fazer mesmo,
você está para lá e para cá, não tem o que perder, cinco horas da tarde, não
tem o que perder mais, vou trabalhar, alguém podia dizer assim: Há deixa
para amanhã, se é mais vagabundo ainda... Porque Deus vem e chama,
talvez você não entenda, da última hora é isso ai, ocioso, vagabundo. A
mulher ociosa já que ela não tem trabalho em casa, ela fica nas praças,
andando para lá e para cá, andando de ônibus, não tem o que fazer só
andando de ônibus, o que você vai fazer: Há fui pagar uma luz, fui pagar
uma água, estou trabalhando, e daqui a pouco você encontra pra lá e para
cá, esse homem para lá e para cá, o que está fazendo? Não tem nada para
pagar a luz porque não tem dinheiro, não foi pagar a água porque não tem
dinheiro, porque não está trabalhando, foi pagar o que? É isso que Deus
está fazendo. Ai Ele passa, e encontra nós numa vida ociosa, e diz: “Vai
para a minha vinha”.
21. Mais está me ouvindo agora, como alguém disse que isso é carnal, o
que está me vindo é isso daí. Sabe porque é porque tem um
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vagabundo maior que o vagabundo? Porque o ocioso das cinco horas da
tarde, Jesus passou por ele e disse: “Vai trabalhar na minha vinha”. Mais o
maior vagabundo diria assim: “Há deixa para amanhã, já é cinco horas da
tarde, o que eu vou fazer, trabalhar na sua vinha”; Isso quer dizer, não vou
fazer nada, já estou cansado o dia inteiro vagabundo, andando de lá para cá,
já estou cansado, já está na hora de ir para casa para mim descansar, ai
Jesus passa e contrata, só Jesus tem essa coragem irmão, porque nem os
fazendeiros tem, você pega qualquer fazendeiro ou você vai cedo para a
lavoura, negócio de três horas da tarde, Jesus passou as nove, passou ao
meio dia, passou as três horas da tarde, ai depois que Ele passou as três da
tarde, ai depois você pensa: “Acabou”. Não, eu vou voltar na hora
undécima, na Sétima e Última Era da Igreja, quando não tem mais tempo,
acabou tudo filho. Não tem tempo mais para trabalhar, já vai... Já vai
escurecer, cinco horas da tarde Ele passou e disse: “Vai para a minha
vinha”, e a gente começou. Agora, você vai para a vinha, cindo horas da
tarde, ainda tem os indivíduos que fica na sua frente, dizendo: O que você
vai fazer? Eu vou, vou para a vinha eu vou trabalhar. Não de enrola, larga
de pregar isso irmão, larga de fazer essas coisas, não vai pregar essas coisas
não; não vai para a vinha desse jeito não, deixa para outra hora, deixa para
alguém grande pregar. Mas rapaz já está na última hora. Já vagabundei a
Era toda, não ganhei nada, não ganhei nada. Há se eles descobrissem que
todo esse período de ociosidade dentro da Mensagem, igreja cheia, não vale
nada. Há se eles percebessem, até você que é muito zelosa, muito zeloso,
tem hora que Deus tem que passar por cima de você, e pegar um
vagabundo, pegar uma prostituta, e colocar no seu lugar, e deixar você para
fora, porque quem está muito ali já alicerçado, já está ganhando salário, já
está empregado, Deus não pode nem usar. Tem que pegar vagabundo
porque te dá valor. Cinco horas da tarde Senhor, quer me contratar ainda?
Que coragem. Eu vou sim. Cinco horas da tarde, ainda dá para mim ganhar
o pão para o menino ainda, já dá para mim ganhar o pão. Uma coisa boa é
isso, você chegar assim, cinco horas da tarde, Deus te chamar para o
trabalho, e depois você vê a hora dele pagar a recompensa, ai Ele chama:
Paulo, um dinheiro para você; Ele chama: Irineu, um dinheiro para você; e
eles ficam de olho lá assim, fica de olho em nós. Chama Columba lá
naquela árdua Era de morte, de sacrifício corporal, e... Um dinheiro para
você; vem Lutero, saiu da católica arrebentando tudo e Deus dá, um
dinheiro para você. Wesley, um dinheiro para você, vem os pentecostais
falando línguas e tudo, um dinheiro para você. Ai chega nós na última hora,
hora de limpar ferramenta Deus chamou nós para trabalhar, mais nós
vamos chegar, dá umas duas enxadadas, e catar a pazinha de limpar
ferramentas, vamos, vamos lá limpar, já está na hora de ir embora, mais é
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um homem de serviço só é uma hora, ai nós vamos e trabalhamos, e ai vem
a recompensa, o patrão passa, um dinheiro para você. Os outros, diz a
Bíblia que os outros olharam. Nós, nós suportamos a fadiga do dia, e
recebemos isso daqui, agora esse daí chega na última hora, e Tu dás para
ele a mesma coisa. Jesus é tão bonzinho porque Ele é Leão. Eles pensaram
que Ele ia tratar com eles, como Cordeiro, há vocês me desculpem, vocês
me perdoem que Eu enganei, paguei o salário para eles, e agora paguei
igual para vocês, não, agora Ele chegou mais como Leão mesmo, e largou
de ser Cordeiro, é o que eu vejo nessa hora é isso daí. Ele já chegou, e o
rapaz reclamou, trabalhou na fadiga da Era das Trevas, eles valem muito
mais do que nós irmãos, valem, mas para Deus não. Para Deus não. Eles
morreram lá no sacrifício, foram serrados pelo meio, mulheres... Olha
grávidas eles cortavam a barriga delas tiravam a criança, jogava para os
porcos, as de hoje está até tomando comprimido para não ter criança. Você
já pensou bem colocar as mulheres de hoje perto daquelas, aquelas jovens
que tinham que morrer em pé, e eles chegavam e cortavam os seios delas, e
deixavam ficar ali e deixar o sangue esguichar até acabar a última gota e
cair, não podia cair antes da hora também, e hoje elas estão ai tirando a
roupa, e mostrando para os outros. E chega numa hora dessa, na última Era,
ó o salário do mesmo jeito. E que Jesus veio falar? “Quanto foi que Eu
tratei com você?” Um dinheiro. Então cala a boca. Eu já vi que ali não era
o Cordeiro, ali eu já vi, então deixa eu dar para esse o quanto Eu quiser, ou
Eu não tenho o direito de fazer com o que é meu, o que eu quero? Já vi que
Ele não é Cordeiro aqui agora. Nesta hora Ele tratou como Leão, Eu faço o
que Eu quero com o meu dinheiro, você não tem querer que vir mandar em
mim só porque veio na primeira Era, na segunda, na terceira e nas Eras das
trevas, vocês sofreram muito, e agora vocês querem me governar. Eu estou
dando para ele. Eu quero dar para ele, toma o seu e vai embora. Olha! Já vi
que Ele é Leão.
22. As pessoas não gostam disso, ora ficam gostando de outra coisa. Você
pensa que o Cordeiro faria esse papel, Cordeiro era quietinho,
Cordeiro é para ficar quieto, e ai Ele não ficou quieto. Ele queria mostrar,
olha já passou da hora, esse tempo todo e agora Eu encontro esses daqui
ociosos e chamei para trabalhar, está trabalhando e alguém ainda barrando
ele para trabalhar e dizer: você não vai trabalhar não, não vai fazer isso
não, não vai fazer rapaz, pega a sua enxada e vai embora você, eu vou
trabalhar sim, vou trabalhar, fui chamado na última hora, chamado na
última hora, mais se você está trabalhando há mais tempo que eu, e já está
cansado, pega a enxada e vai embora, deixa que eu termino o resto do eito,
pode deixar para mim, eu cheguei atrasado, deixa passar da hora, mais
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Deus já sabe, também dá certinho para você trabalhar. Aqui não dá para
mim ler tudo. Não dá para ler. Mais é tanta coisa boa meu irmão, tanta
coisa boa, que se possível eu vou passar por cima do horário aqui, para
mim terminar. Falou meus irmãos? Há? Tudo bem. Só para mim terminar
isso aqui.
23. Então Jesus disse: “Naquele dia conhecereis”. Se você quiser, eu queria
mais uma vez revelar lá aqueles segredos porque Jesus Ele
falou, e, mais falou por parábolas, as pessoas não estavam entendendo o
que Ele estava falando, conversou por parábolas com as pessoas. São João
capitulo dezesseis, versículo 24ss.
Jo. 16: 24 – Até agora nada pediste em meu Nome; pedi e recebeis,
para que o vosso gozo se cumpra.
Jo. 16: 25 – Disse –vos isto por parábolas; chega porém a hora, em
que não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do
Pai.
24. Agora, Ele só iria falar abertamente acerca do Pai, quando Ele voltasse
a ser Pai novamente, porque Ele estava como Filho agora.
Ele... Era por parábola, então vocês pedem ao Pai: “E, Eu rogarei ao Pai
por vós”, agora não, agora Ele diz: “Agora é por parábolas, mais vai chegar
a hora que Eu vou falar acerca do Pai mais claro para vocês”. Naquele dia
pedireis em meu nome Osmar tem misericórdia dele, ele diz, não eu não
vou fazer isso não naquele dia? No dia de Pentecoste para cá, naquele dia
vocês vão pedir a mim e eu não vou rogar ao Pai por vocês não. Isso aqui é
Revelação da Bíblia, isso é verdade, certo? Pois o mesmo Pai vos ama,
visto como a vós me amaste, e crestes que Eu sai de Deus, ai Ele revela, sai
do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo, e volto para o Pai, como
que Eu posso rogar ao Pai, sendo que Eu voltarei para Ele: “Eu sou o Pai?”
Mostre-nos o Pai o que nos basta, há tanto tempo estou... Ele já começou a
revelar para os seus na terra. “Há tanto estou convosco e não me tendes
conhecido”. E Eu rogarei ao Pai, ai as pessoas ficam tudo assim com a
cabeça virada, onde que ele vai? “E Eu rogarei ao Pai”, mais tem que ser
parábola, Ele estava em carne ainda, “Ele ia voltar ao Pai”, Ele ia voltar em
Espírito, Ele ia voltar novamente a coluna de fogo, e quando eu voltar a
Coluna de Fogo e vocês pedirem para Mim em Meu Nome, Eu não vou
falar para o Pai não, porque Eu já Sou o Pai, vocês tem que entender isso, o
que eu estou falando para vocês hoje é parábola. Ele não podia falar claro.
E é assim como os Sete Selos. Em parábola. Ele vem em parábola você não
pode ver isso, ó enxerga essas coisas pelo amor de Deus, que Deus abra o
seu entendimento, agora eu vou te garantir, quem é cego vai ficar mais
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cego. Você está me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Quem é cego
para essa Mensagem que eu estou pregando vai ficar mais cego. Você está
me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Quem é cego para essa
Mensagem que eu estou pregando vai ficar mais cego. Quem é justo, vai
ficar mais justo. Mais quem não vê, você não vai pensar que Ele vai ver
não, vai ficar pior, vai ficar pior. É o tempo de cumprimento de Ap. 22 – O
justo justifica-se ainda, o sujo suje-se mais ainda. Sujar-se mais não quer
dizer cometer adultério, não, sujar-se mais é exatamente não crer no que
Deus está fazendo para te limpar. Deus tem uma Mensagem que Ele limpa,
que te tira a sua intranqüilidade, que abre os Selos, que mostra que o
Cordeiro agora é Leão, e você não quer, eu quero Ele como Cordeiro, então
fica lá para você vê como Cordeiro, porque Ele saiu de lá. Quer dizer, você
vai ficar sujo agora, Ele te limpa,diz o irmão Branham: é a Palavra que te
limpa. Amém! – Eu acho que isso aqui, vai é duas horas.
25. Parte Pr. 44 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – Sei disso por
experiência própria... (o irmão Branham diz aqui:)
26. Parte Pr. 43 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – Deus operando
por meio disso. Assim quando uma pessoa está completamente
rendida ao Espírito Santo, e falando, não é a pessoa falando, ...
27. Parte Pr. 44 - Mensagem: “Conferência com Deus”. - ...sei disso por
experiência própria. De minha pequena experiência com Cristo,
houve ocasiões, em que – que Ele me permitiu me render a Ele, até que eu
não sabia o que estava dizendo. (E eu não...) E eu não tinha dito isso, (Tem
hora que você rende a Deus, Deus faz você ficar inconsciente para falar o
que Ele quer, por que se Ele pregar a gente em são juízo, a gente não, não
fala não, isto eu não prego, isso eu não prega, ai tem que pregar, e você
render a Ele, e ai Ele te tira do juízo. Ele te tira desse juízo do mundo, Ele
te tira disso para poder falar com você. É o irmão Branham que está
dizendo aqui, eu creio no irmão Branham. Você crê? Eu creio nele como
um profeta, e ele não falaria aquilo. Ele vai mostrar isso aqui ó...
28. Parte Pr. 44 - Mensagem: “Conferência com Deus”. - ... E eu não teria
dito isso, por nada no mundo, mas Ele o disse. (Você pensa,
então ele vai falar aqui agora, sobre Hattie Mooser, você acha que o irmão
Branham, o irmão Branham ia dizer para ela: “Pede um milhão de dólares”,
ele não tinha como é que ele ia falar para ela: “Pede um milhão de dólares”,
não era ele, ai Deus tirou Dele próprio. Não era William Branham, era
Deus falando, a mulher tinha que entender aquilo).
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29. Parte Pr. 45 – Hattie que está lá atrás, a dama. Outro dia, quando este
novo ministério, o qual eu confio que estará aqui esta manhã. E todos
vocês ouviram acerca disto. E quando estávamos ... E há pelo menos oito
ou dez, aqui (para) agora mesmo que estavam presentes naquela ocasião. E
quando o Espírito Santo voltou-se para aquela mulher... (O Espírito Santo
as vezes o Espírito tem que usar alguém, o Espírito Santo tem que usar uma
rouca, o Espírito Santo tem que usar um homem. E quando o Espírito Santo
voltou-se para aquela mulher...) ... e lhe disse para pedir qualquer coisa que
desejasse, e isto seria dado a ela. Vocês acham que eu teria dito (isso)
aquilo? Se eu pudesse, eu diria isso agora mesmo. Mas eu não poderia dizer
isso. E eu tremia, eu estava tão debilitado. O irmão Banks Wood , ai de pé,
estava sentado ao meu lado. E o suor escorria (por) de minhas mãos, e eu
estava tão debilitado até que eu me levantei e sai da casa. Isso me assustou
muito (tanto)... (O próprio irmão Branham ficou assustado depois que ele
falou. Isso me assustou tanto.) ...Mas a mulher pediu uma das (coisas, umas
das) maiores coisas que alguém poderia pedir e a recebeu. ...(Agora só
Deus podia falar e Deus estava numa mulher para pedir. Deus falando:
“Peça o que você quiser, mesmo que for um milhão de dólares, e não cair
sobre a sua mesa, eu seria um falso profeta”. Tente. E daqui a pouco ele
começou a suar, e viu que aquilo não era o homem mais, porque o homem
mais, porque o homem estava suando, o homem não dava conta, e a
mulher, se a mulher pedisse agora, se você, qualquer dessas que estão
precisando de vestidinho todo dia, de sapatinho alto todo dia, se fosse, o
Espírito Santo não pode falar para esse tipo de gente, eles pedem errado, o
Espírito Santo não pode falar para mim endividado, eu peço errado. O
Espírito Santo tem que pegar alguém que saiba pedir. O Espírito Santo
falou: “Peça o que você quiser: Um milhão de dólares, a cura da sua irmã
paralítica, a renovação dos seus pais que são velhos”. Meus irmãos isso é
impossível, só Deus! Renovar gente velho, curar paralítico, porque aquela
ficou paralítica, ainda, a irmã da irmã Hattie, a irmã Hattie podia pedir
aquilo, ela ganhava duzentos dólares por ano naquela colina, e o irmão
Branham disse: “Você pode pedir um milhão de dólares, eu não sei se ela
sabia quanto que valia isso, um milhão de dólares, e ela vivendo em cima
da colina, sem preocupação com televisão naquele tempo de preto e branco,
preocupação com muita coisa, lá no alto da colina dando um lanche para
um homem de Deus, e agora a Palavra chega na casa dela: “Pede que você
quiser, e se não cair na sua mesa eu sou um falso profeta. Você acha diz o
irmão Branham aqui, você acha que eu teria feito isso. “Isso me assustou
tanto. Mais a mulher pediu uma das maiores coisas que alguém poderia
pedir, e a recebeu. “Eu achava, eu acho interessante, que o irmão Branham

Aquele não Era um Homem, Era Deus

12

orientou a mulher pedir”: Pede a cura da sua irmã, pede a renovação dos
seus pais, pede um milhão de dólares, você é pobre, pede um milhão de
dólares, e tudo que ele falou ela não atendeu. E se ela atendesse Deus
honraria a Palavra de seu profeta, e mandaria para ela, se fosse um milhão
de dólares, se ela pedisse, Deus mandaria, Deus mandaria, mais Deus sabia
com quem estava falando. Ó Deus, que o Senhor saiba quando o Senhor
está falando comigo, o que que eu vou te pedir, se não é um carro novo por
ano, se não for por seis meses. Ele quer ver se nós temos coragem de fazer
o pedido que Deus quer gente, faz uma oferta. Mais Ele também está em
você para pedir, Ele diz: Você que isso te dou, quer isso te dou. Ai a
mulher olhou para o irmão Branham e disse: “Irmão Branham poderia ser
salvo os meus dois filhos?” Tudo diferente do que o irmão Branham
propôs, e o Espírito Santo outra vez desceu e disse: “Eu os dou em Nome
do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o trabalho de Deus, não é o homem,
o homem treme nessa hora, sua frio como o irmão Branham suou, qualquer
um nós, vocês pensam que para pregar que o Cordeiro saiu do Trono, que a
Era terminou, isso é tão fácil, mas vocês não sabem o quanto isso dá dor de
cabeça. É bem mais fácil do o que foi falado para a irmã Hattie Mooser.
Mais como que isso dá divisão, como as pessoas não entendem porque elas
nunca olham no rumo certo, elas não conseguem ver como Deus vê os
Selos, elas não conseguem ver, elas vêem diferente, elas não tem olhos para
ver, elas não são Hattie Moose. Parece mais com Jezabel, do que com
Hattie Moose dentro da Mensagem. Quando Deus usa uma mulher daquela,
olha para que foi para salvação. Deixa eu terminar aqui.
30. Parte Pr. 45 - Mensagem: “Conferência com Deus” – Jesus disse à
árvore: “Ninguém coma de ti”. (Ele passou lá: “Ninguém coma de
ti”. O irmão continua dizendo aqui: “Veja, Aquele era Deus. Aquele não
era um homem. O homem não consegue fazer essas coisas”, Era Deus.
31. Josué um comedor de feijão que nem nós, Ele deu uma olhada assim e
disse: “Venci”, e para vencer “o sol não pode se pôr”, porque de
noite nós não vamos batalhar, ai nós vamos perder a guerra. Ele nem orou a
Deus, nem foi num cantinho e jejuar, falou: “Não dá tempo mais não, se for
jejuar aqui o inimigo me mata, se eu for fazer uma oração comprida ele me
fuzila, então o que que eu vou fazer?” Simplesmente olhou para o sol e
disse: “Pára sol”. E tu lua, detém-te no vale de Ajalon, a coisa aquietou, e
ele não avisou ninguém, diz ó: chega o reio, é espada para lá. Amém! Ta
bom. E a espada comeu, e era inimigo morrendo, e o sol aquietou. Irmão,
isso não era um homem. O sol parou irmão. Para parar o sol só o dono
Dele. Mais o dono Dele tem que estar num homem, tem que estar em
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alguém, e você precisa crer que Deus está num homem fazendo alguma
coisa. Gente você tem que crê. Sobe a falta de respeito da esposa para com
o marido, é falta de crer que Deus está no homem.
32. A falta de respeito da igreja para com Cristo, é falta de crer que Deus
está no homem, sempre Deus fez isso, é Deus no homem e a igreja
não respeita. Porque Deus não esteve na mulher, esteve no homem. A
mulher se quiser se agarra e o homem, se agarra ao homem. Você é uma
Cristã se agarra ao seu marido, não é cristã se agarra a Cristo homem, que é
a Palavra encarnada do dia. Se agarre ali, se quiser se salvar se agarre ali,
porque não tem outro lugar, não tem jeito ficar sozinha, dizer: Eu vou fazer
a minha escolha sozinha. Você tem que estar elegida no seu marido, a
igreja está eregida em Cristo, a esposa tem que estar elegida no marido, ela
tem que perceber isso. Falta de ministério de Abraão no homem, porque se
ele tiver o ministério de Abraão nele, então vai ter de aparecer essa Sara,
que não é outra mulher, a mulher dele que talvez viveu como Jezabel, que
viveu como Herodias, que viveu como Atalia, que viveu com um monte de
coisas esquisitas, agora eu vou perguntar: Olha lá a mulher dele como está
agora, porque ele é um Abraão em casa, ele é um Abraão,um ser que
respeita, ele dá respeito, tem natureza que preste, porque vem de Deus,
porque o que muda mulher e marido, não é a natureza de rompante, nem
aquela: Meu benzinho, meu amor, há minha flor, não, é isso que muda, é a
natureza do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo. Você vê muito
pregador, dá até raiva, diz: vamos falar com o papai do céu. Eu não suporto
essas coisas. Não consigo ver isso desse jeito. O paizinho, vou falar com o
paizinho, o outro fala o paizão, e outro vem: vou falar com o papai do céu,
o paizinho, mais só trata com criança, é que Deus não é esse tipo de gente
que eles pensam. Não. Vamos tratar agora com o Leão, vamos tratar com
Deus, vamos falar com Ele, vamos crer que Ele pode fazer tudo, não há
nada que Ele não pode fazer, tudo o que eu não posso Ele pode, o que eu
não posso é dizer: “Deixa por minha conta, coloca na minha mão, coloca o
seu marido na minha mão”. Deus diz: coloca a sua esposa na minha mão,
você vai ver o que eu vou arrumar com eles”. Amém! Hei glória! Esses dez
minutos outra vez irmãos tá difícil.
33. Mais Josué, ali não era Josué era Deus, mais Deus tem que usar o
homem, tem que ter quem levasse... Quem sabe ali por perto alguém
viu Josué e disse: “Para sol”, outro diz: Eu queria que o sol entrasse logo
para mim ir para casa descansar, vai descansar o que rapaz, o sol para você
vai morrer, entende? Porque você tem que lutar, é hora de lutar, é hora de
batalhar contra si próprio, é hora de batalhar contra a sua própria carne, é
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hora de você vencer: “Para sol”. Quem era que fez isso isso? Só poderia de
ser, de ser Deus. Agora você olha quem disse: “Pára sol”, e depois você vê,
quem veio e disse: “Para neve”. Hem? Que veio nessa Era e diz: “Neve
para”. Era o mesmo Deus. Deus em Josué, Deus em William Branham, e o
irmão Branham mostrou claramente que o Josué do passado representa o
mensageiro da última Era da Igreja que veio e fez a mesma coisa, ele diz:
“Pára”, e tudo parou. Aleluia!
34. Parte 45 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – E Ele disse: “Tende
fé em Deus. (É porque Ele tinha dito olha: “Ninguém coma
(fruto) de ti”. É tão duro meu irmão, minha irmã se Deus passar por mim
assim, e falar: “Osmar! Ninguém mais coma fruto de ti, fica quieto,
ninguém vai gostar do que você prega: “Ninguém coma (fruto) de ti”. Ai a
árvore já começou a murchar, os discípulos foram embora, a hora que
voltaram no dia seguinte a árvore estava sequinha, ficaram admirados:
“Como é que seca tão depressa assim?) ...E Ele disse: “Tende fé em Deus.
Porque verdadeiramente Eu vos digo, se vós...” Não se “Eu”, mas se “vós”.
Qualquer que disser a esta montanha: ...(Olha Jesus nem especificou quem
era agora.) ... “Qualquer que disser a esta montanha: Ergue-te, e não
duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será
feito”. Talvez nós temos um monte de montanha em casa: é problema, é
dificuldade, e é controvérsias, então o que nós vamos fazer: “Montanha,
mova-te”. Mova-te, eu não estou pedindo não, eu estou ordenando, movate. Doença! Você tem que crer nisso, se não cer não vai adiantar, você
precisa crer nisso, que Deus é Deus em carne, é Deus em você agora. Uma
vez foi Deus em Cristo, outra vez foi Deus na igreja, uma vez foi Deus em
William Branham, oura vez é Deus na Igreja. A Igreja tem que reconhecer
agora, que Deus está nela realizando esta obra. Fale! É isso daí? É. Você
pode falar, tem montanhas na sua casa? /
35. Parte Pr. 48 - Mensagem: “Conferência com Deus”.- Aquele e Deus em
você. Vê? Quem pode erguer uma montanha a não ser Deus. ...
(Fazer uma coisa acontecer dessa maneira a não ser Deus?)... Quem
poderia fazer as coisas acontecerem dessa maneira a não ser Deus? Assim,
veja você indiscutivelmente (Indubitavelmente) ...., Deus está em Seu
povo. Então (deveríamos) devíamos nos respeitar uns aos outros. Devíamos
(deveríamos) amar uns aos outros. Além de nossas barreiras
denominacionais, devíamos (deveríamos) amar uns... (Amar –nos) .... aos
outros, de todo os modos. Não importa se não conseguimos estar de acordo.
(Não importa. E aqui ele vem explicar).
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36. Parte Pr. 49 - Mensagem: “Conferência com Deus”.- Possivelmente,
(entre) os apóstolos ... (E hoje se você não estiver de acordo com
alguém , eles não aceitam o seu companheirismo, que tem que concordar.
O irmão Branham vem e diz:) ... Possivelmente, os apóstolos, eles não
conseguiam estar de acordo. Eles queriam saber quem ia ser o maior, e
muitas outras coisas. João Marcos, e – e Paulo lá, eles tiveram uma ... E
Pedro e Paulo tiveram uma discórdia. (Paulo e Barnabé precisaram separar
aquilo ali também, porque Deus tinha um ministério para Paulo, e que
Barnabé ia atrapalhar Paulo. Deus sabe como usar as coisas). Mas, os laços
do amor, é por isso que estamos contentes hoje, que todos os metodistas,
batistas, presbiterianos, luteranos, o que quer que seja, estamos todos
juntos, como uma unidade cristã. Agora estamos tentando ficar cheios do
Espírito, para nos movermos até mais perto de Deus. Essa é a visão.
37. O trabalho do irmão Branham era isto, o trabalho de um profeta por
mais que pregou para nós separarmos das denominações, nunca
perca amizade, com quem quer seja. O problema é eles querer amizade
com você. Você lembra quando nós saímos das denominações? Você
ainda passava dos irmãos da assembléia, da batista, da cruzada: Deus te
abençoe! Fechava a cara, vai acontecer dentro da Mensagem agora, dentro
da Mensagem, e você tem que mudar, você tem que mostrar sua vida cristã,
não pare de cumprimenta-los, não pare, não pare de amá-los, mesmo vendo
que eles são cegos, e eles não vão enxergar a Revelação dos Selos, isso não
foi dado para todo mundo, isso foi dado para eleito. O Cordeiro saiu do
Trono, foi exatamente agora para o eleito, para mostrar para ele, para o
eleito: Eu vou te reclamar, Eu sai, Eu estou aqui, para te reclamar através
dessa Mensagem dos Sete Selos Revelados, reclamando que você me
pertence, você me pertence, e agora você deixa Eu reinar sobre você. É
Cristo reinando em mim e em você.
38. Oração Final: - Senhor, obrigado por esta oportunidade de poder
enxergar essas mínimas coisas, as máximas o Senhor nos mostrará.
Tem tanta coisa que eu não sei Pai, sobre Trovões, sobre Novo Nome,
sobre os Selos eu não sei ainda, mais eu sei que o Senhor sabe de tudo, e se
eu me render aos seus pés, o Senhor me mostra essas coisas que já foram
Reveladas pelo Sétimo anjo, porque usou da maneira certa, o Senhor agora
usou a Revelação com o Sétimo anjo, e eu tenho que buscar nele agora, eu
tenho que buscar nas suas Mensagens, tenho que buscar nos Sete Selos,
onde está isso Revelado, onde que ele falou que está, deixa eu ir lá ver se
encontro Senhor. E ele disse: Nos Sete Selos foram revelados, disso se
tratavam os Trovões. Senhor eu te dou graças por isso, Ele disse: O Novo
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Nome será revelado nos Trovões, e foram Revelados nos Sete Selos, o
Senhor deixou eu achar isso, permita eu andar na Mensagem, não para ser
um sabichão, mas para poder andar, e humildemente descer a manjedoura
te encontrar em algum lugar baixo que o Senhor está, porque o Senhor não
está na grandeza, o Senhor não está na sabedoria, o Senhor está na
Revelação, e a Revelação é tão baixa, ela desceu na manjedoura, a
Revelação veio numa casa de pau a pique ali em Kentuk nessa Era final, e
veio e trouxe a luz divina. A Revelação veio num quartinho, onde o seu
profeta recebeu todo o dia a luz divina de cada Selo que era aberto para ele,
a Revelação desceu no Tabernáculo Branham, a Revelação desce para
mim, para esse povo, aquilo que revelou para William Branham, deixa esse
povo saber, porque temos que ir no rapto, e essa Mensagem dos Sete
Trovões é que converte os nossos corações à Mensagem apostólica. Dá –
me essa Mensagem. Em Nome do Senhor Jesus. Amém! Amém Senhor!
Amém!
39. Término: Paz, saúde, felicidade na palavra do pastor Osmar Rodrigues
Costa: “Fé para vencer”.
40. Hino: Eu sei que Deus me revelou
O Seu amor:
Mensagem manuscrita pelo Ir. Dario
Digitada por Graziela
Em 10/10/2006.
Cristina –MG.

