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Blasfêmia contra a Terceira Etapa
1. Deus vos abençoe irmãos, Mateus cap.12 versos 31 e 32. Portanto eu vos digo:
Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; mas a blasfêmia contra o
Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra
contra o Filho do homem ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o
Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro..
2. Precisamos de Ti Senhor enquanto transmitimos mais um pouco o recado do
Senhor para este povo, que o Senhor possa vivificar a leitura, não só da Palavra,
mas da Mensagem que seu Profeta pregou na qual vamos ler, para ajudar cada um
de nós á chegarmos no patamar espiritual á altura Divina e recebermos as bênçãos
deste lugar que nós vivemos, o lugar do batismo do Espírito Santo lugar que mana
leite e mel, fale conosco sustenta-nos para a tua glória em nome do Senhor Jesus
amém Senhor.
3. O sistema de Moisés falhou, Deus mandou ELE falar com a rocha e ELE tocou,
devemos atender e atentar o que Deus quer faz, ELE disse: fale ELE não disse
toque. Não era o momento de fazer um espetáculo, mas era apenas falar rocha de
água a rocha dava água e Moisés não conseguiu ELE teve que tocar duas vezes na
rocha. Então é tempo de falar a Palavra não é tempo de tocar na rocha é tempo de
falar, o profeta pregou isto, FALE COM A ROCHA não toque na rocha, fale.
Vivemos muito tempo tocando na rocha agora vamos obedecer a Deus não é tempo
de tocar, é tempo? É tempo? De falar, é tempo de falar com a rocha a rocha é
Cristo, a rocha é a Mensagem Revelada do Dia esta é a rocha.
4. Pecar contra pastores Moisés ainda que fica leproso mais tem perdão, pecar
contra Moisés como sua irmã pecou ainda teve perdão, mas ELA ficou leprosa.
Quando nós chegamos em Josué não podia pecar contra ELE (EXODO 23:20-21),
Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve
ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o
provoques à ira: porque não perdoará a vossa rebelião; porque o meu nome está
nele. Isto para mim é vida, o que é vida? Então isso...Esta escritura é vida, pecar
contra Moisés ficava leproso, tinha perdão, podia pedir misericórdia e vinha
perdão, mas pecar contra Josué não havia mais perdão, o individuo até Moisés não
tinha cruzado a linha da misericórdia.
5. Mas quando ELE passava para Josué ali, pecar contra aquele ministério, contra
aquele anjo e o anjo não era celestial o anjo era um homem, é que as pessoas ficam
preocupadas e tem mais medo de pecar contra um anjo do céu que vêm com asas,
não Deus trata aqui na terra é com anjo homem é homem mesmo, então pecar
contra Josué ali a rebelião deles nunca seriam perdoadas, por isso disse o Senhor
Jesus: Aquele que blasfemar contra o filho do homem terá perdão. Jesus também
mostrou isto porque o nome de Deus estava em Jesus. Entende isto? O nome de
Deus estava em Moisés ou em Josué? Em Josué, e ai o nome de Deus estava em
Jesus também.

Blasfêmia contra a Terceira Etapa

2

6. Jesus mostrou isto creio que é em São João me veio agora (São João 17:6),
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste: eram teus, e tu mos
deste, e guardaram a tua palavra.(verso 26 do Cap.17 de São João), E eu lhes fiz
conhecer o teu nome, e lho farei conhecer mais para que o amor com que me tens
amado esteja neles, e eu neles esteja. Então o nome de Deus era Jesus, o nome de
Deus era Josué no tempo de Moisés o nome de Deus era Jesus! Não precisa de mais
nada. Isso para quem sabe ler um pingo é letra. Isso é para quem tem revelação
não é para qualquer um de nós não, nós vamos alisar bancos de igreja muito
tempo.
7. Eu quero ver nós podermos ver estas coisas claras, sabe porque se você parar
(9:35 1ª parte não entendi), mas depois você chega em casa e pega a Mensagem "A
Era de Pérgamo parág. 58 ", onde o irmão Branham diz sobre o Josué, ELE disse:
que Josué representa o mensageiro do último tempo amém, acabou de pingar a
letra completa, então Josué... É só caminhar na Bíblia na mensagem do profeta não
tem interpretação, ninguém tem o que interpretar, ninguém tem que sair daqui
dizendo: é isso! Tem é que ter a revelação o que é isso, tem que ter revelação isto
aqui é claro a blasfêmia...eu poderia ter um vasto campo agora sobre o irmão
Branham, mas eu teria que ter mais mensagens e eu não vou usar este tempo agora
para mostrar para vocês que todos que blasfemarão do profeta morrerão. Por
que?
8. A blasfêmia contra Moisés era perdoada, contra Josué não era perdoada, contra
o Filho do homem Jesus Cristo em carne era perdoado, contra o Espírito Santo nas
eras da igreja não tem perdão, contra o próprio William Branham quando ELE
manifestou na terra era a manifestação do Filho do homem do Filho do homem,
Deus já começou a mostrar coisas mais profundas porque não foi perdoado nem
rebelião contra o irmão Branham, desde o período que ELE usou o ministério de
Moisés, vocês já aprenderão isto o ministério de Moisés ELE tirou nós das
denominações do Egito, tirou nós do mundo das denominações nós somos um povo
separado.
9. O que era Israel? Ele era separado de todas as nações, eram um povo, era carne,
eram ossos, era sangue, eram músculos, eram nervos, mas era um povo separado
de todas as nações. O que é a esposa de Cristo hoje? É carne é sangue, ossos,
músculos, pele, nervos, mas é o corpo separado de todas as igrejas. Aleluia. Isto é o
que é 3ª Etapa, isto é o que é a manifestação de Deus que alimenta o eleito, cada
um de nós os pregadores se conscientizar do que o povo precisa de alimento nós
não vamos dar conta de alimentar o eleito com conversinhas com mensagens que
nós achamos ser verdadeiras por que andamos no deserto quarenta anos, ela não
alimenta o eleito se não tiver Pastor Josué neste tempo, não tem alimento para o
eleito e eu tenho que pedir a Deus, Senhor me faça um Pastor Josué porque eu
estou certo pela Bíblia e pela mensagem do profeta que, não posso alimentar como
um pastor Moisés.
10. Muito bom honrado ninguém podia tocar um dedo em Moisés, Moisés se for
olhar qualquer um de nós pastores não dá para ser nem Pastor Moisés, Moisés era
manso, é difícil eu encontrar um pastor manso, mas...Mais, Moisés era manso,
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Moisés era um homem simples Deus testificou DELE não tem um homem como
Moisés, mãe Deus para ser um pastor Moisés já da o que fazer da para você parar
examinar a vida fazer um inventário da vida e você disse assim oh Senhor nem
Moisés e nem Josué, se o Senhor não fazer a obra eu estou perdido por que eu não
acho nada em mim, nem de Moisés muito menos de Josué porque Moisés falhou e
Josué não, mas Moisés falhou e era um homem que Deus testificou DELE, não tem
um na terra como Moisés.
11. Agora, não tem um na terra como Moisés e o homem falhou, outro também
falha mesmo, o profeta disse olha não perderia nenhuma batalha, não era para
perder nenhuma guerra há não ser que a igreja estivesse errada, mas com Josué
não era para perder nenhuma batalha quando eles perderam a batalha não era
problema de Josué era problema da congregação era problema do Acan não era do
Josué, mas olhar a vida destes homens agente tem tantas coisas aqui sobre ELES
eu queria passar para vocês um pouco. Pecar contra o Espírito Santo você sabe
que não tem perdão, Pecar contra o Espírito Santo nos dias de Pedro era não crer
em Pedro, era não crer em Paulo é dizer vocês são uns fanáticos, vocês são uns
loucos estão crendo em um HOMEM que morreu e vocês...Seus discípulos
roubaram o corpo DELE, para dizer que ELE ressuscitou eles diziam isto que os
discípulos tinham roubado.
12. Como roubou, pois vocês colocaram guardas, como foi que alguns dos
discípulos roubaram o corpo do Senhor! Foram vocês que colocaram guardas lá
com uma pedra forte, que só o Anjo do Senhor para chegar lá e dar uma
assopradinha nela, afasta daí. Agora vocês querem culpar o mensageiro Paulo, o
mensageiro Pedro não, não fale contra ELE falar contra Jesus tinha perdão que
coisa interessante, mas falar contra Pedro não tinha, contra Jesus tinha é assim diz
o Senhor está aqui na Bíblia será que precisa ler outra vez (Mateus 12:31-32),
Portanto eu vos digo: Todo pecado e blasfêmia se perdoarão aos homens; mas a
blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser
alguma palavra contra o Filho do homem (era Jesus Cristo) ser-lhe-á perdoado,
mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste
século nem no futuro.
13. Falar contra Pedro era a Era do Espírito Santo era tempo do Espírito Santo,
hoje os pregadores que dizem que Pedro errou; eles são uns blasfemos não tem
lugar para eles lugar nenhum, todo pastor todo pregador que disse que Pedro
errou quando batizou em nome de Jesus Cristo, estes pastores são blasfemos não
tem lugar e nem perdão para eles. Agora pensam bem isso é há dois mil anos atrás
eles estão falando hoje contra dois mil anos atrás quanto mais contra eu e contra
você e contra o irmão Branham, eles estão falando de pregadores seus nomes
ficaram registrados na pagina sagrada, e que não tem nome de igreja lá, não tem
nome de nenhum pastor que fala contra o pastor Pedro não tem nome deles na
Bíblia e eles estão falando contra.
14. É blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão, agora hoje, naquele
tempo era Pedro, era Paulo, era Tiago era os demais agora hoje não, hoje é o
irmão Branham, hoje sou eu, hoje é você, hoje somos pastores que pregam estas
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mensagens falar contra estes pastores e está mensagem é blasfêmia contra o
Espírito Santo, mas eles não sabem o que é isso eles estão blasfemando de Pedro
que tem nome na Bíblia não vai blasfemar de Osmar. Dizer para o irmão
Branham, você é como velho Paulo falar assim de um homem que escreveu a
metade do Novo Testamento, se não respeita um homem como Paulo, como um
Pedro vão respeitar a nós estes indivíduos são blasfemos mesmo, mas tem uma
coisa agora chegou o tempo o tempo que vocês cruzam a linha da misericórdia
porque o período de Moisés já acabou faz muito tempo.
15. .O período de Moisés que foi uma representação no ministério do profeta para
tirar-nos das denominações já terminou lá em sessenta e três, sessenta e três para
cá o ministério é de Josué não tem perdão outra vez o meu nome está NELE, não
tem perdão o meu nome disse o Senhor está NELE estava em Josué o irmão
Branham disse que Josué representa o mensageiro do último dia e o mensageiro do
último dia não é o oitavo é o sétimo o mensageiro do último dia foi o que revelou os
Sete Selos, os Sete Trovões se você não escutou o barulho o problema é seu você é
surdo, mas que os Trovões já soaram já soaram, o profeta entendeu ELE só não
deixou para nós o dia e a hora o resto tudo está ai na mensagem.
16. E ELE não vai ter que ressuscitar para falar dia e hora por que na ressurreição
já vou ficar sabendo mesmo, na ressurreição...É somente dar a ressurreição e
dentro dos trinta á quarenta dias aqui na terra nós vamos ficar sabendo vai dar o
arrebatamento dentro de trinta á quarenta dias ai você vai ficar contando assim
dentro de trinta á quarenta dias, dentro de vinte nove e trinta e nove dias dentro
de vinte e oito e trinta e oito dias você vai ficar...Vai...Vai assim, hora que chega
assim oh, olha daqui...Já é vinte e nove dias já que nós estamos na terra os mortos
ressuscitados falta um dia ou onze fica assim oh falta um dia ou onze, tem gente
dizendo; eu não estou entendendo esta matemática, você não precisa entender você
precisa é crer, precisa é crer nestas coisas.
17. Quando Deus abre, irmãos não adianta nem eu voltar atrás e querer pregar a
mensagem de Moisés que não dou conta mais, não dou conta mais! Acabou. A
Coisa agora é pregar que Josué está aqui, você quer ver o profeta em um mil
novecentos e sessenta o que ELE estava falando, mil novecentos e sessenta o irmão
Branham estava falando alguma coisa com respeito a este Josué. Meu Deus eu vou
adiantando as coisas aqui (Como fui com Moisés assim serei contigo Parágrafo.
78), o que a Palavra disser para fazer é assim oh fique com a Palavra, oh fique com
a Palavra esta Palavra não cesses de falar desta Palavra deixa-me lei-lá outra vez:
Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda
lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não se desvies nem para a direita e nem
para á esquerda. Amém. Esta mensagem você não precisa desviar nem para um
lado e nem para o outro pode ficar seguro nela olha aqui se a Palavra disser para
fazer certa coisa faça.
18. Agora não me diga você que Josué para fazer um teste tinha que dizer ao povo;
irmãos vamos voltar lá no Mar Vermelho para nós vermos se a gente damos conta
mesmo, de abrir o mar porque Moisés abriu o mar não! Não tem regresso mais
não irmão é um trabalho para frente, agora é outro agora não é mar, agora é rio,
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agora é rio. Mar foi batismo, rio é morte! Agora não é mar mais não agora é rio,
nesta hora de passar o rio não tem cavaleiros de Faraó, na hora de passar rio não
tem, mas na hora de passar o mar tem, mas os crentes Josué porque se tem
pastores Josués tem crentes Josués. Os crentes Josué eles não estão perto do Egito
estão perto de Canaã estou dizendo numa travessia ainda se você quiser para falar
mais claro ELES já estão plantando e colhendo isso é para ser mais claro não está
nem caindo Maná mais.
19. Ai eles ficam loucos este Pastor endoidou, não esta caindo Maná mais. Quem
foi batizado com o Espírito Santo...Quem crê que é batizado com o Espírito Santo
levante a mão? Quem crê?Você crê mesmo? Você crê que é batizado com o
Espírito Santo não esta caindo Maná mais e ai? O que o profeta disse que é Canaã,
batismo com o Espírito Santo e o que Deus falou para Josué; olha, o povo ao entrar
em Canaã fala para eles plantarem porque dentro daquele ano não vai cair Maná
mais, Aleluia! Gloria! Não vai cair Maná mais, uma hora eu prego e você vai
rejubilar você disse Maná do céu, você bate palma também. Mas agora eu estou
dizendo para você a nossa posição onde o crente batizado com o Espírito Santo
está.
20. O crente justificado está rastejando no deserto, está justificado está rastejando
no deserto e santificado eles ficam rastejando no deserto, o crente batizado com o
Espírito Santo nem Maná está caindo mais, ele disse então o que, que você come?
Mas não precisa cair mais já esta tudo aqui, a terra é farta, a terra é farta vai cair
mais o quê? Cair Maná! Não já caiu agora estou é comendo, agora planta isto aqui
no coração batizado com o Espírito Santo planta está mensagem que o profeta
pregou num coração batizado com o Espírito Santo e ELE nem precisa ficar
preocupado, oh irmão tem que cair Maná, cair Maná irmão! A terra é farta mana
leite e mel você está pensando que ela vai cair de cima, não ela vai vir de baixo.
21. Agora a semente Plantou e nasceu. Não há garganta...Não há cordas vocais que
agüenta uma coisa dessas, isso é bom de mais amém. Se a palavra disser para fazer
certa coisa faça, não me importa o que a organização diga a organização cerca de
um lado cerca de outro o eleito passa no meio das pernas é assim, os Filisteus
cercavam a fonte e ninguém vai tomar água desta fonte, mas Davi lá em cima
rejeitado, desprezado pelo seu próprio povo expulso da cidade pelo seu próprio
filho, destronado pelo seu próprio filho Absalão lá em cima ELE disse para uns
valentes gentios; Há! Quem dera pudesse tomar um gole de água fresca... Eu creio
que ELE já estava ofegante depois de subir aquela montanha e parado lá em cima,
deu uma olhada lá em baixo, esperou chegar lá em cima da montanha deu uma
olhada lá em baixo; Há! Quem dera pudesse tomar um gole de água fresca daquela
cisterna que está junto há Belém.
22. Não sei se é Samá um desse ai, eles eram bravos, eram homens tremendos não é
aqueles rabo de foguete, não aqueles que vêem uma coisa e já sai correndo,
não!Davi irmãos...Crer num homem destronado crer num homem rejeitado pelo
povo, crer num homem desse tem que ter eleição o homem foi destronado pelo
próprio povo dele o próprio filho dele Absalão alimentou o povo lá e foi contra o
pai, e o pai teve que ir embora isto tudo é Bíblico Davi tinha que sair chorando
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subindo aquele monte de Jerusalém, Ele tinha que subir chorando porque Jesus
falava sobre isto e quando Jesus veio ELE teve que falar sobre isso.
23. Ele subiu o monte e vendo a cidade chorou, oh Davi. Aquele era um Davi,
aquele estava em Cristo Davi estava fazendo o papel de Cristo rejeitado pelo seu
próprio povo, Jesus rejeitado pelos próprios judeus, mas Davi tinha valente gentio
e eu penso que hoje ainda Deus têm valentes gentios, se eu puder me colocar entre
alguns desses nem se for para ficar mais para trás, mas ser um desses valentes, e a
hora que Davi disse assim, Há! Quem dera pudesse tomar um gole de água fresca
aqueles homens sacaram a espada não falaram nada para o Rei... Nós vamos
buscar água para ELE, vamos? Vamos. O outro disse vamos, vamos lá.
24. Mas tem filisteus, tem gente grande, gente forte, são uns gigantes lá tem gigante
o quê que você vai fazer lá? Mas nós temos é um Deus nosso negocio aqui é o
criador do gigante o nosso Deus é quem da o ar para o gigante e se nosso Deus está
conosco ELE vai derrubar este gigante também vamos buscar água para o Rei,
ELE não pode ficar com cede, vamos lá! Desceram sacaram a espada o profeta
disse que eles fizeram um buraco entre aqueles filisteus e um ia lá na fonte com um
balde pegar água e o outro está aqui e nenhum filisteu chegava, mexe com o
homem para você ver teve um que matou oitocentos de uma vez outro trezentos;
um só homem! E não era com bomba atômica não, não é jogando granada, não!
Era na espada! No braço mesmo, era no punho, era Deus neles.
25. Então eles olhavam naqueles filisteus, os filisteus olhavam naqueles homens e
diziam o quê, deixa, deixa eles. O outro dizia barra ai rapaz o quê, não, vem você;
vem você aqui ninguém conseguia chegar e o Samá devia falar para o outro pode
pegar água, pega água lá eu dou conta do resto aqui, pega água ele ia lá e pegava
água e vinha voltando, e vamos agora lutar? Vamos, vocês querem vir, não!
Ninguém, não! Larga de mão eles pegaram a água e levaram lá para o Rei Davi e o
Rei Davi com cede pegou aquele balde d'água e jogou na terra, mas para que isso
um trabalhão que nos deu, nós enfrentamos tudo agora o Rei joga a água fora. O
Rei disse; sabe porque? Esta água aqui é o sangue vosso, eu não beberia isso, ELE
podia dizer; eu sei quem está comigo eu sou destronado pelo meu filho, sou
destronado pelo meu próprio povo, mas eu tenho gente que vale a pena. Aleluia!
26. Oh os Judeus rejeitarão Jesus, mas Jesus tem gente que vale a pena, ELE tem
gente gentia como uma raça dessa que corta esses filisteus Batistas, Metodista,
Assembleano, Pentecostal e disse: Nós estamos pegando um gole de água fresca
para dar para o Deus que está manifestado em carne hoje, aleluia! ELE está aqui
ELE é que faz frente hoje não é Samá não são aqueles valentes daquele dia, mas
hoje é o Osmar, hoje é o Joaquim, hoje é Manoel, hoje é Pedro hoje é você, os
valentes hoje é a irmã, uma valente que pode vencer e dar água para Deus no
tempo que o mundo está cortando o seu cabelo você não corta você da água para
Deus deixa-me tratar de Deus com a Bíblia.[a igreja glorifica]
27. No tempo que os homens não para com uma mulher só e fica atrás de
mulheres, você é um valente que mantêm firme ainda que sua mulher não de conta
do recado, mas você mantém firme ali não desonra a Deus você cumpre a palavra
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você da água para Deus, hei glória, aleluia, aleluia só Deus pode fazer isto, aleluia!
Disse o profeta esse é o Josué que Deus está esperando agora eu digo para vocês
este é o Josué que já veio, Deus não está esperando mais, ele já veio, este Josué já
veio há lembra disso se eu ficar tocando nisso você arrepia, "fica nas entre
linhas".Mas lembra de Josué um ministério não é apenas um homem quando Deus
coloca o nome DELE em um homem não por causa do homem é por causa do
ministério.
28. Deus, pois o nome em Josué e disse para Moisés avisa o povo, vocês pecaram
contra mim olha vocês sabem que vocês passaram, mas pecar contra esse anjo que
Deus vai por na vossa dianteira e pecar contra ELE Deus não vai perdoar a vossa
rebelião cuidada com ELE, cuidado! Depois que Deus revelou os Sete Selos,
cuidado! Gente, eleitos isto daqui é para o povo eleito cuidado! Antes da Revelação
dos Sete Selos está o irmão Branham ainda lutando e ELE dizendo aqui; esse é o
Josué que Deus está esperando, ELE estava ali olha o Josué pregando ali! Este é o
Josué que Deus estava esperando era William Marrion Branham, ELE não podia
dizer sou eu, Sou eu que tenho que dizer é ELE.
29. Não sou eu quem testifico de mim mesmo, mas é meu Pai que testifica de mim,
aleluia, glória a Deus. Agora falar contra está revelação não tem perdão agora é
Josué o Espírito Santo, eu tenho alguma coisa que podia entrar bem para te ajudar
o tempo que estamos vivendo para mostrar para você que Filho do Homem foi
Jesus na terra, Espírito Santo foi Jesus em forma de espírito na igreja, Filho do
Homem foi Deus no irmão Branham, Espírito Santo é Deus em você, entende? É
Deus em você, Deus na igreja agora estão nos Josués. (229 Como fui com Moisés
assim serei contigo), 229 vamos fazer está leitura aqui deve ajudar também, Ora
estamos buscando Josué para este dia "eu já achei", vocês não acharam? Mas é o
profeta que está pregando gente ELE tinha que falar assim, estamos buscando a
Josué para este dia, mas que jeito quem é este Josué? O qual é o Espírito Santo,
você sabe que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, o qual é o
Espírito Santo para nos guiar a terra.
30. Ele tem que falar por intermédio de alguém é o Espírito Santo, mas o Espírito
Santo tem que falar através do homem tem que falar através de alguém porque
ELE é um espírito eu tenho dito aos irmãos o que ELE me tem dito agora creia e
seja curado. Você crê? Olha se você crê mesmo que Deus mandou um profeta seja
curado, talvez você esteja meio preocupado, o quê que é isso? Isso foi o que Deus
falou para ELE, se você conseguir fazer com que mo povo creia em você, meu
Deus! Como que Deus pode fazer uma coisa dessas se Deus não estivesse naquele
homem. Como? Se você puder fazer que as pessoas creia em você nada suportará a
sua oração nem mesmo o câncer. Fazer crer nele, todo mundo todos nós fazemos o
povo crer em Deus, não é assim? Crer em Deus. Mas em Deus todo mundo crê, até
o Diabo crê.
31. Duro é crer no homem que Deus está, e quando Deus está no homem ELE
disse; se você blasfemar contra este homem meu nome está nele, você toma
cuidado porque a blasfêmia contra este homem você não será perdoado. Isto ELE
fez com Josué e isto ELE fez com Jesus e isso ELE fez com o irmão Branham. Não

Blasfêmia contra a Terceira Etapa

8

arrepiou não? Agora me diga que isso é mentira vem e me prove pela Bíblia e pela
mensagem já não estou preocupado mais com trinitarianos, trinitarianos já ficou
lá atrás está tudo morto no Mar eles morreram quando nós passamos o Mar
Vermelho eles morreram dentro do mar está tudo morto. Oh, mas as igrejas estão
floridas, não é simplesmente os cavalões inchados e os soldados inchados de Faraó
estão ai, mas tudo sem vida igreja sem vida, defunta.
32. Cheios de pregadores sem vida mensagem sem vida a mensagem que vai
alimentar o eleito hoje é de Josué nem se você quiser pregar a mensagem de Moisés
aqui você não alimenta essa igreja não alimentará o eleito mais, não alimentará
depois que o eleito escutou o que já escutou não adianta você querer ressuscitar o
Moisés, não! Olha, a alguém diz a mensagem vai ser agora: Não matarás, não
adulterarás, não dirás falso testemunho, não! Isso ai eu já sei eu estou agora
entrando na terra prometida larga de me trazer lei, eu já estou atravessando o
Jordão já entrei na terra, pare de me pregar essas coisas agora, isto ai eu já sei! Eu
já sei que batismo é nome de Jesus Cristo, eu já sei que Deus mandou um profeta,
eu já sei que mulher não pode cortar o cabelo, eu já sei que o homem deve viver
uma vida santificada viver só com sua esposa e a mulher só com o seu marido eu já
sei disso.
33. Estou precisando de mensagem agora que me sustente dentro da terra, agora
quem não está lá na terra vai se alimentar com qualquer coisa no deserto formam
até grupinhos com Datã, Abirão e com Coré e não falta esses irmãos dentro de
nossa igreja dentro do nosso ministério e dentro do Brasil de dentro do Mundo,
Datã, Abirão e Coré está ai sim, oh! Está fervendo. E onde eles estão? No mundo.
Dentro da mensagem. Janes e Jambres estavam nas denominações rejeitando o
profeta, mas Data, Abirão e Coré foi dentro da mensagem de Moisés quando o
irmão Branham estava pregando, mas agora com a mensagem de Josué o irmão
Branham saiu de tudo os denominacionais largaram de cooperar com ELE a
própria Assembléia de Deus que ELE tinha mandado Meio Milhão de crente para
a Assembléia de Deus largou de cooperar com ELE.
34. Os crentes já não queriam ir à igreja não queriam ouvi-lo por que ELE disse
que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo não é língua estranha e sim
crer na palavra manifesta do dia aquilo fez uma separação e agora a Terceira
Etapa faz outra separação, a Terceira Etapa do profeta faz a separação dentro da
Noiva, o eleito que vai entrar em Canaã e que já plantou e que já está comendo da
terra e aquele que está no deserto morrendo, no deserto continua morrendo no
deserto ai, tudo é espichado no deserto...De onde vocês são? Somos discípulos de
Moisés, mas porque que vocês não passam para Josué que é a Revelação dos Selos.
35. Eu quero que vocês entendam bem que o novo ministério não é o meu e nem o
que eu estou pregando, novo ministério é o que o profeta pregou. O irmão
Branham mostra dentro desta mensagem, você quer ler? Esta dentro desta
mensagem aqui oh "Assim como fui com Moisés assim serei contigo", você vai ler
aqui o novo ministério quando ELE fala quando começou, ELE disse; essa é a fila
DELE, a irmã Hatiie assentada ai mesmo sobre quem testemunhei agora que o
novo ministério operou a primeira vez, parágrafo 296 Assim como fui com Moisés
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assim serei contigo, a primeira vez que foi operado o novo ministério com a
palavra, isto foi até a abertura dos Selos gente, entende? O novo ministério
começou ali eu sei...Eu já preguei que o novo ministério é a abertura dos Selos, mas
eu tenho que agora dar esta luz, quanto mais luz vai vindo eu vou dando essa luz e
aquelas que eu preguei lá atrás elas tem que chegar e acompanhar agora não tem
nada de tropeçar não.
36. Tem que saber esse novo ministério já começou foi quando a primeira vez a
palavra falada na casa da irmã Hatiie, disse o profeta... e eu creio no assim diz o
Senhor, eu creio nisto, aleluia! Bom, mas eu não tenho tempo mais, vocês andam
gostando dessas mensagens assim, não está? Não cansa, depois nós queremos
pregar duas horas é só encher tempo o povo não entende nada, a hora que você
sair daqui você disse; escutou rapaz, Josué um anjo enviado na frente de Moisés na
frente do povo e o nome de Deus estava NELE estava em Jesus estava no irmão
Branham, ora se ELE representa o mensageiro do último dia eu não tenho medo
de dizer Assim Diz o Senhor porque não sou eu que prego não eu não entendo
nada destas coisas não.
37. Se eu fosse o primeiro a pregar isso eu me envergonharia eu estaria aqui de
joelho neste altar pedindo perdão para vocês, pedindo misericórdia a Deus e
perdão para vocês, mas quem pregou isso foi William Marrion Branham "A Era
de Pérgamo 58", Josué representa o mensageiro do último dia o que aconteceu
com Josué aconteceu também com o irmão Branham, este ministério dos Selos não
tem erro nele não tem nada que corrige os Selos, vocês pegam Os Selos (Josué) e
corrige as mensagens anteriores (Moisés), vocês estão me entendendo?.
38. Pega os Selos e corrige Moisés as mensagens anteriores, mas pegando os Selos
você não pode depois para frente dos Selos corrigir o Josué, não pode corrigir os
Selos não tem mensagem que corrige os Selos, os Selos foi uma Revelação direta de
Deus, foi comissão de Anjo que vieram trazendo a mensagem e eu creio nisso, eu
não estive lá, mas eu creio. Ribombou lá, mais eu não escutei não, mas estou
escutando aqui eu creio nisso os anjos vieram em forma de pirâmide lá e eu não vi
nada disso eu creio aqui, eu creio. Mas como que você crê sem ver? Eu creio
porque eu sou mais bem aventurado que os Estados Unidos, vocês são mais bem
aventurados do que os povos dos Estados Unidos.
39. O Estados Unidos viram a Coluna, pararam as escolas, olha a nuvem lá e era
William Branham que estava sentado lá e eles não sabiam, tinha um americano
assentado lá em cima daquela nuvem e eles não sabiam. Agora, um brasileiro diz:
Mais aqui é, eu sou mais bem aventurado eu não vi, eu não preciso ver ainda que
me digam foi muito bem ele, muito bem ele foi um crente bom ele quis apalpar ele
quis ter experiência muito bem está muito bom só que o Senhor Jesus disse você
creu? Mais bem aventurado são aqueles que viram e creram, nós brasileiros
estamos incluídos nisso e eu fico satisfeito que eu não sou só aventurado eu sou
bem aventurado, isto é "Mais que Feliz".
40. Não sou só feliz eu sou mais do que feliz eu não sou só vencedor nós não somos
só vencedores, o que nós somos? Mais do que vencedores por meio DAQUELE que
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nos amou foi Deus quem nos amou que mandou profeta foi Deus que nos amou,
olha quando Deus nos amou ELE se encarnou em Jesus e morreu por nós e Deus
para provar o seu amor por nós nesta última era ELE disse; EU venho em carne
outra vez, EU manifesto em carne o Filho do Homem é Deus no profeta,
manifestou e já trouxe o que nós precisávamos. Não da vontade de repetir, repetir
falar outra vez, mas tem uns que entra em choque, deixa daqui uns dias você vai
ver dez mil wats que vai entrar na sua cabeça o eleito vai sair daqui, aqueles
mesmo whats que bate e mata vai levar o eleito para cima, aquilo que está
matando é a espada do espírito está matando uns e está dando vida para outros.
41. Não posso pregar agora mais tenho que para eu gosto de ser cronometrado,
porque se eu for pregar isto aqui eu vou à noite, se eu for pregar. Nós temos muita
coisa, hoje nós não estamos precisando de um punhado de mensagens não, uma
mensagem só da para pregar a noite inteira. Agora o que é, é que você tirou lá da
fonte, plantou só tem que dar, ai ficamos; oh! Senhor manda maná do céu hoje
ELE diz não! Maná do Céu! Já derramei tudo em Mil Novecentos e sessenta e três
o que tinha que derramar derramei tudo o maná em sessenta e três agora planta
isso que dá, planta!Já chegou em Canaã? Agora vocês querem plantar no Egito!
Não vai dar não, ia plantar no deserto piorou vai morrer, você quer plantar em
Jericó? Tem maldição. Você quer plantar em AI? É lugar de luta tem que entrar
em Canaã batismo com o Espírito Santo.
42. Senhor muito obrigado ai sim esta mensagem é verdade, agora aqui vou
começar a comem está mensagem leite e mel o que eu estou comendo Terceira
Etapa...Eu ia pregar isto daqui, terceira etapa foi quando eles atravessaram o
Jordão "65 Como fui com Moisés assim serei contigo" vou deixar para outra
pregação o que eu marquei aqui da umas três Mensagens. Senhor! Muito obrigado
por esta oportunidade por que só a sua graça, sua benignidade é melhor do que a
vida uma mensagem desta vindo do seu profeta que o Senhor mandou para nós
não é um homem que nós inventamos que nós pusemos na cabeça que ELE é
profeta é um homem que nós respeitamos por que o Senhor disse: ELE é meu
profeta, e nós respeitamos isso Pai perdoe nossas fraquezas tenha misericórdia de
nós ajuda-nos enquanto esta palavra é semeada que cada coração seja a terra de
Canaã e possa produzir Senhor.
43. Por que tem muito coração que está me escutando, mas é terra do Egito, é terra
do deserto, é de Jericó, é maldição não pode frutificar, mas Senhor meu irmão
minha irmã que está na terra de Canaã que escuta estas mensagens Senhor eu
quero vê-los fartos dizendo nós temos leite e mel, Deus tem nos dado o pastor
Josué, Deus o Espírito Santo, esta nos pastoreando obrigado em nome de Jesus
Cristo amém Senhor, amém.

