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01- "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes
sinais e prodígios que se possível fora enganariam ate os escolhidos".
Amado Criador, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, e
pedimos Sua misericórdia para sermos abençoados com a benção da Sua
Palavra. Em nome do senhor Jesus, Amém.
02- Podeis assentar-vos. Eu pensei em dar mais uma ajuda com respeito
aos fundamentos do Velho Testamento e aos fundamentos do Novo
Testamento. Porque, se para vir O Cabeça, tinha que ter primeiro o
fundamento no Velho Testamento. O Cabeça não poderia vir sem que
houvesse o fundamento, que são os pés, e depois virar cabeça. Começou
no Velho Testamento, pólo que o profeta ensina na mensagem "Obra
Prima", Abraão sendo a Fé, Isaque sendo o amor, Jacó a graça e José a
Perfeição. Notando que o quarto é a perfeição. Eu quero apenas
transferir isto para o tempo em que vivemos. Porque, se tem Abraão,
que foi a Fé... Foi temendo a Fé. Ai também tivemos Lutero nesse
período. Teve Isaque, tivemos Wesley. Teve Jacó, tivemos os
Pentecostais. Teve José, tivemos o Irmão Branham.
03- Aqui chega a uma etapa de perfeição. A mensagem que o profeta
trouxe foi voltando à original. Então isto é Perfeição. Voltando ao
original. É uma restauração e é perfeição. Os patriarcas formaram o
alicerce. O fundamento do Velho Testamento da imagem que seria,
futuramente, conhecida como O Messias. Mas teve que começar no
fundamento, nos pés, com os patriarcas. Os patriarcas formando o
fundamento.
04- O fundamento perfeito. Um fundamento com Abraão, Isaque, Jacó e
José... O Fundamento ficou perfeito. Até a falha de José precisava da
Graça, porque não há um que não precise da Graça. E José, por ser a
perfeição, tinha que mostrar que precisava da Graça. Por isso ele disse
ao seu Pai: "Quando vocês vierem para o Egito, não diga pra faraó que
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vocês são pastores de ovelhas". Porque pastor de ovelhas, para o Egito,
era uma abominação. Notem bem que o pai dele era Jacó. Jacó já sabia
trapacear a muito tempo. Já era um trapaceiro, mas mudou de vida. Ele
foi transformado. E agora José, que era a perfeição, dando um recadinho
para o pai. José sabia que sei pai era um pastor de ovelhas. "Mas se ele
chegar aqui falando que é pastor de ovelha... É uma abominação para o
Egito, para faraó. Vai ser mal aos olhos de faraó". Quer dizer, a
perfeição... não... mas é porque a perfeição... José precisava da graça.
Sem a Graça não há perfeição.
05- Você precisa da Graça. Sem a Graça não há perfeição. Quando Jacó
chegou ao Egito, faraó perguntou: "O que vocês fazem?". E ele
respondeu: "Vossos servos são pastores de ovelhas". O profeta disse que
aquilo passou sobre o arranham de José e apagou. Jacó não obedeceu a
José. Mas ele atuou de uma maneira que apagou a falha de José. A
fraqueza de José que foi ensinar o seu pai a contar uma "mentirinha".
Jacó mostrou que ele já era Israel. Ali ele mostrou que havia sido
transformado. "Vossos servos são pastores de ovelhas".
06- "Não somos de gado, não". "Você pode reclamar o quanto quiser,
mas nós somos pastores de ovelhas e não vamos mudar". Ali estava o
fundamento perfeito. Agora, como o irmão Branham ensina, tivemos
um longo período depois do fundamento. Tivemos um longo período de
Profetas. E os profetas são a palavra de Deus para o povo, enquanto eles
estão na terra. Todos eles. E Ada profeta foi a palavra de Deus em seu
dia. Aquilo formou um corpo. Você tem que ser uma célula multiplicada
da própria célula de cristo. Você não pode ser diferente. Você tem que
ter vindo Dele. Os profetas tiveram que ter vindo Dele para poder
formar o corpo. Porque, tanto os pés como o corpo e a cabeça têm
apenas uma vida, e esta é o espírito. E o fundamento que tinha no Velho
testamento para formar um corpo e trazer O Cabeça, que era Cristo,
tinha que ser perfeito, porque era irrigado, tanto o fundamento como os
profetas, pelo Espírito de Deus. E formou o corpo perfeito.
07- Quando você chega em Malaquias, você vê o corpo formado. Só
esta faltando o pescoço e a cabeça. Ate Malaquias se vê o corpo
formado. Malaquias anuncia: "Vai vir o profeta Elias". É o pescoço. E
isso levou mais ou menos quatrocentos anos, pra aparecer este profeta.
E quando apareceu, era totalmente diferente do que os outros
esperavam. Pareia um selvagem. Andava diferente, comia diferente,
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pregava diferente de toda denominação. No seu dia, não era fácil ter
companheirismo com João. Mas foi anunciado pelo profeta Malaquias,
se tivesse vindo esse profeta já no ano seguinte seria fácil para o povo.
Mas Deus esperou aquelas gerações morrerem, e quando João se
manifestou, eles não entenderam. Mas era mais uma parte do corpo pra
formar a perfeição do corpo. Se teve a perfeição do fundamento, tem
que haver a perfeição do corpo. A perfeição do corpo teria de vir de
João trazendo o outro. Um anuncia o outro. Malaquias anunciou a João.
Quando João apareceu, anunciou Jesus. É um mostrando o que o outro
vai fazer. Mostrando que o outro terminaria aquela obra.
08- Malaquias mostrou que João viria. E o profeta mesmo disse que
quando nós somos a era do pescoço... João também o era lá atrás. Ele
era a era do pescoço. É o lugar onde houve todos os movimentos, na era
em que João esteve. João pode apontar. Podia olhar pra traz e pra frente.
Podia mostrar de onde veio e quem vinha após ele. João podia mostrar
que ele era a voz do que clamava no deserto, que foi o que o profeta
Isaias havia profetizado, me parece que no capitulo quarenta. "Voz do
que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor". E quando ele
apareceu, eles não podiam entender. Ele era humilde, simples, menor
que O Corpo. Olhando pra João não se via nada de que poderia ser um
profeta. Não dava pra entender que aquele homem era profeta. Hoje nós
falamos: "João Batista, o profeta". Nós falamos. Mas se tivéssemos
vivido naqueles dias? Ver um homem vestido com pele de camelo,
vendo que ele não ia a restaurante comer, nem na casa de irmãos.
Homem totalmente esquisito.
09- Ele comia lá no deserto. Gafanhotos e mel silvestre. Que tipo
estranho de homem! E era Deus se manifestando naquele dia para
mostrar o que Ele era. Deus em um homem pra depois vir a encarnação.
Isso aconteceu quando João estava no ventre de Isabel. Ele estava lá
morto. Isabel não sentia nenhum movimento. E Maria teve desejo de
visitá-la, e ao chegar pegou a mão de Isabel, e a Bíblia diz que João deu
um salto no ventre de Isabel. E foi cheio do Espírito Santo desde o
ventre. É assim que a promessa faz. Agora, quem podia alegrar era
exatamente aqueles dois. Os dois estavam nos ventres. Jesus, no de
Maria e João, no de Isabel. Jesus com três meses e João com seis meses.
Quando Maria tocou na mão de Isabel, foi o encontro das sementes que
completariam o corpo, o Pescoço e a cabeça. Formando o Corpo da
Obra Prima de Deus na terra.
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10- E aquilo sacudiu dentro de Isabel. Não era o poder de Maria nem o
de Isabel. Maria aponta para a casca, a qual trouxe a semente. E assim é
o que aconteceu com Laodicéia, os pentecostais a casca, da qual vem a
semente. Nós somos a semente que saiu da casca. Foi isto que Jesus foi:
A semente que saiu da casca, Maria. É isto que a noiva de Cristo é hoje:
Semente que saiu da casca, Laodicéia. Tem que sair dali! E a operação
de Deus em seu tempo. Quando a gente vê isso, você só tem que se
alegrar e ver o cumprimento da promessa.
11- "Obra Prima", 103 a 105. "Certa vez eu estava vendo uns diamantes,
como eram irados do chão. E eu o vi ali em cima como... O
superintendente da fábrica era um doa meus oficiais da fila de oração. E
eu vi montes de diamantes que valem dezenas de milhares de dólares.
Mas eles não brilhavam, nem mesmo debaixo da luz". Muitas vezes este
é o problema de muitos de nós. Somos diamantes. Mas, diamantes
brutos, não fomos lapidados. Pode bater a luz! Eles não percebem, não
refletem luz. Diamantes que ainda precisam ser lapidados. Muitos de
nós precisamos disso. A luz é a Palavra. É a terceira etapa.
12- A primeira e a segunda etapa não são a luz. A luz é a terceira.
Ninguém pode se enganar que a primeira e a segunda etapa são a luz.
"Três é vida", diz o profeta. Ai veio esta manifestação, também de
Deus, nesta era. "Mas eles não brilhavam nem mesmo debaixo da luz".
Você pode lançar a luz dos selos revelados sobre pérolas ou diamantes,
mas que estão brutos ainda. A primeira e segunda etapa é pra lapidar o
individuo. Se não são lapidados, não podem receber o brilho! Eles não
poder brilhar! Não foram lapidados.
13- Sofrimento é bom pra lapidar a gente, mas quem gosta? Ninguém.
Doença? Lapida também. Mas quem gosta de doença? Problemas na
família? Lapida. Mas todo mundo gosta de ter um lar de paz. Falta de
emprego? Também lapida. Falta de dinheiro? Da uma lapidada. Faltou
pão na casa da viúva. Na hora em que ela foi comer o ultimo bocado, o
irmão Branham disse que a oração dela era muito mais sincera. No
ultimo bocado a nossa oração é muito mais sincera.
14- A gente precisa ser lapidado! E Deus permite muitos contra-tempos
na nossa vida pra nos lapidar. Uma mulher inconvertida. Quem gosta?
Mas você tem. Fazer o que? É pra te lapidar. O mesmo é com a mulher.

4

O Sétimo Anjo não é Jesus Cristo

Você vai falar daquilo que te lapida? Você vai falar daquilo que tira as
cosias más da sua vida? Ele, esse marido mal, serve pra te lapidar. O
fogo serve pra purificar o ouro. Mas as impurezas são queimadas por
ele! O ouro fica limpo. Sim! É o sofrimento, é a luta, são as
dificuldades, é um marido mundano, é uma mulher mundana trazendo
uma lapidação para o crente, para a pérola de Deus, para o diamante de
Deus.E depois você pega aquela pedrinha de diamante. Apenas um
pedaço minúsculo que você usa, ela é tão firme, tão dura q ela toca...
tocava os discos não é?...
15- Hoje os Cds, todas as coisas, simplesmente uma partícula. Pra dar
um som! A partícula do diamante. Mas o que aconteceu? É ele bruto?
Não! É ele lapidado. É esse irmão grosso, é essa irmã grossa? Não. São
lapidados primeiro pra depois tocar musica. Um diamante grosso não
toca nada. Não tem luz. E assim somos nós. Ninguém percebe nada em
nós porque somos grossos. Não fomos lapidados.
16- Um marido lapidado, irmãos, vocês não sabem o quanto ele toca
bem em casa. Uma mulher lapidada! Você não sabe como ela da um
som maravilhoso dentro de casa. Uma mulher lapidada pelo Espírito
Santo. Aquilo da som! Aquilo brilha! Jesus disse que vos sois a luz do
mundo. Cada filho de Deus é uma luz, porque é uma parte do grande
diamante eterno. Você é uma parte de Deus.
17- "E eu disse para o superintendente da mina: 'Porque eles não
brilham?'. Ele disse: 'Senhor, eles não foram lapidados ainda. Então,
quando eles forem lapidado, refletirão a luz'. Ai está você". Embora a
esposa nos lapide... Se nós pudéssemos ter a morte dessa esposa pra
largar de lapidar, seria melhor. Mas se ela morrer no vamos ficar
diamantes grossos. Tem que ter essa esposa. Ai a esposa diz: "Mas esse
marido mau, não sei porque não morre". Se morresse seria um alivio.
Mas ele é quem te lapida! É ele quem esta servindo de instrumento.
Deus precisa de instrumentos pra lapidar seus próprios filhos. E deu vai
usar quem? Com quem você casou. A família com a qual você se uniu.
Você diz: "Essa minha família é de amargar". Isso a mesma coisa de
você dizer: "Essa minha família é boa pra lapidar". Esses filhos ruins,
desobedientes, servem pra lapidar os pais. Patrão ruim.Pra lapidar o
crente da mensagem que esta trabalhando pra ele.
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18- Você diz: "Senhor, se eu tivesse a palavra falada, o Senhor sabe".
Ele diz: "Por isso Eu não te dou! Porque se você tivesse a palavra falada
você acabaria com o seu lapidador. Quando você estiver como William
Branham, então eu te darei a Palavra Falada". Não é falar muito de um
homem só. Mas a questão é que quando Deus chamou o Irmão Branham
desde criança disse: "Nunca fumes, nunca bebas nem desonres teu
corpo, porque Eu tenho um trabalho pra você no final do tempo". E o
irmão Branham conseguiu passar por tudo isso. Tentou fumar, não
conseguiu. Tentou beber, não conseguiu, e chegou a ser usado por Deus
ate o ponto de quando ele ver alguém se beijando e se abraçando diante
do púlpito, atrapalhando a audiência, ele poderia com a Palavra Falada
soprar naquele Casale eles desapareceriam. Mas o irmão Branham
sentiu que estava tão pesado naquela audiência, e ele viu aquela cela,
olhou para aquele casal e disse: "Eu vos perdôo". Mas aquilo foi de
coração. Mas se fosse eu, eu diria: "Eu os mato". Ele disse que uma
brisa caiu sobre aquele local e que aqueles dois saíram dali
envergonhados. Não mortos. Perdoados. Fizeram uma coisa errada e
foram perdoados. E o ambiente foi abençoado. Agora era Deus no
Profeta: "Eu vos perdôo". Como Deus pode entrar em nós nessa
agitação em que vivemos, no nervosismo que nós vivemos? Irmãos, se a
Palavra de Deus estiver em nós naquela hora... O individuo morre. Por
isso não podemos ter a Palavra falada se não, na ora Agá, como diz o
profeta,... e este poder descerá à igreja, a hora do aperto ecumênico, e
disse: "Esse poder descerá na igreja, e ela falará a Palavra".
19- Não é questão de ficar usando a Palavra de Deus pra qualquer coisa.
Eu tenho base na mensagem pra isso. Sua infalíveis palavras de
promessa. É o que o profeta diz lá nos últimos parágrafos. Ele diz que
vai acontecer com a igreja nessa hora. Ele não diz que ela vai ficar
fazendo espetáculos públicos. Pra mim, isso faz parte dessa terceira
etapa da igreja, porque o irmão Branham usou e nós precisamos usar
também. E você pode sentir os sintomas de tudo isso em coisas reais
que você precisa... Desde que houve uma mudança. Se não houve
mudança, se não houve lapidação, Deus não vai dar poder a ninguém. A
gente mata qualquer um. Quando se tem poder se mata qualquer um que
não o tem. É só você ter poder. Mata mesmo.
20- Então o irmão Branham ouviu aquele senhor dizer: "Eles não foram
lapidados ainda. Eles devem ser lapidados. Quando eles forem
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lapidados, então refletirão a luz". Ai está você. Se não, não reflete luz
mesmo.
21- Bom, estamos falando dessa perfeição que veio do fundamento, os
profetas formaram o corpo, ate Malaquias, indo até os ombros, e João
Batista veio para introduzia a Palavra, a cabeça. E João Batista era um
profeta, um precursor da Palavra. Deixe eu apenas ler mais um
parágrafo pra vocês.
22- O que você acha de João? Você acha que ele era um profeta: Jesus
disse: "olha, porém eu vos digo que é mais que um profeta". Eu quero
que vocês vejam o paralelo entre João e o irmão Branham. Pra falar em
Elias... Você tem que saber que o Elias é William Branham. Se o
Espírito Santo fala através de qualquer um de nós, ele faria a pergunta:
"O que vocês pensam de William Branham? Um profeta? Muito mais
que um profeta". João foi o anjo do pacto, entre Lei e Graça. E o Elias
de hoje? É outro anjo do Pacto? Ei-lo digno de graça e começo de reino.
Ele é outro anjo do pacto. E está aqui. Que pacto? Da revelação de todos
os mistérios da Bíblia sagrada. Revelando os mistérios da Bíblia, aquilo
que a selava foi revelado pelo sétimo anjo. Muito mais que um profeta.
Ele não é Deus.
23- ... é uma manifestação de Deus na terra. "Porém eu vos digo que
mais que um profeta, porque assim foi. Porque foi mais que um profeta?
Ele foi o mensageiro do pacto que fechou a brecha entre a lei e a graça".
Agora, eu sei quem fechou a brecha entre a graça e o Reino. Não tem
outro! Foi o sétimo anjo. Terminada a era da graça, o cordeiro saiu do
trono, e ele fechou essa brecha. Se Deus não tivesse um homem desse
na terra, Ele não poderia nem cumprir Sua Palavra. Ele precisava de um
homem que ficasse na brecha. E Deus escolheu este homem pra isso:
Sétimo Anjo, O Elias, O ministério do Filho do Homem, para fechar a
brecha entre a Graça e o Reino.
24- Essas mensagens são apenas de ensinamentos. Coisa boa. Agora o
irmão Branham fala de uma coisa superior de João. "Ele foi a pedra
angular que havia sido descrita". João. Irmãos, é um ministério paralelo,
igual ao Cabeça. João tinha que ter este ministério. Pra começar. Ele era
o pescoço.
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25- Nós vamos à mensagem "Provando Sua palavra", 211. Não estamos
na era de Lutero nem na de Wesley, nem na era pentecostal. Ele mostra
que nós estamos na era do pescoço, ligando o corpo à Cabeça. Então é o
mais importante. O ministério mais importante. Se João foi mais que um
profeta porque apresentou a Cristo, você tem que saber que William
Branham tem o mesmo ministério, mais que profeta pra revelar todos os
mistérios e pra mostrar que Ele, Cristo, já saiu do trono. Tinha que ser
um profeta! Pra contar Cristo novamente ao povo. Agora, você não vê
Apenas a manifestação natural de Deus num homem William Branham,
mas você tem que saber que Deus veio revestido daquele corpo formado
por sete anjos. Um corpo formado por sete anjos, e ali em cima estava
Cristo. A cabeça. Depois dos sete anjos enviados a cada era, Cristo,
novamente, se manifesta à igreja. Foi de uma forma espiritual no monte
pôr-do-sol, cumprindo Apocalipse 10:1: "mas também desceu em
carne...". Ele manifestou num corpo. Porque, o ministério do profeta é
um ministério tão tremendo, que pelo que se vê na terra, desde o
principio, nunca houve um que fosse usado desta forma. Todos têm de
reconhecer. João Batista foi o maior. E Jesus disse: "O menor, no reino
dos Céus é maior que ele". E esse menor era exatamente Cristo. A
Bíblia diz: "Ele O fez menor que os anjos". Cristo. O fez menor que os
anjos, mas Ele é maior que todos.
26- Então assim veio a mensagem através do irmão Branham. Ele
cumpriu o seu ministério de sétimo anjo revelando toda a Palavra, mas
ele tinha que mostrar Cristo como Filho do Homem. O Irmão Branham
não era Cristo. Cristo estava nele. Jesus estava nele. Era outra
manifestação. Pra ver isso, vamos a Laodicéia. Porque os ministérios
desses dois profetas são tão idênticos, e os acontecimentos também, que
é perigoso crer de uma forma errada.
27- Quero fazer mais uma comparação entre o profeta mensageiro de
Laodicéia e João profeta mensageiro que anunciou a primeira vinda de
Jesus. O Povo, em seu tempo, confundiu João com o Messias. E quando
o irmão Branham esteve na terra, eles o confundiram com Jesus Cristo,
a ponto de batizarem em nome de William Branham. Confundiram. O
irmão Branham precisou ate parar o ministério e disse: "As almas que
morreram durante este período, vocês responderão por elas". Ele não
podia aceitar isso, porque o ministério era a manifestação de Deus em
carne. Ele não era aquele Jesus. Ele era a manifestação daquela luz do
amanhecer no entardecer.
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28- O povo, em seu tempo, confundiu a João com o Messias. E este é o
testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: "Quem és tu?". E não
negou e confessou: "Eu não sou o Cristo". Isto é claro. O irmão
Branham fez a mesma coisa. Perguntaram pra ele se ele era cristo, e ele
disse: "não, eu não sou o Cristo". "Você é o Filho do Homem?". "Eu
não sou o Filho do Homem". Ai ele disse: "Eu sou um filho do
Homem". Porque? Porque o povo já estava crendo que ele era Jesus
Cristo. Ele teve de responder desta maneira para as pessoas.
29- Ele não era aquele Jesus mesmo. Ele não era aquele Filho do
Homem. Era aquele Filho do Homem manifestado em carne outra vez.
Mas as pessoas não podiam ver. Se o irmão Branham falasse claramente
quem ele era, as pessoas iriam prosseguir batizando em nome dele. De
uma forma errada. Por isso o irmão Branham disse que não. Ele não era.
Porque ele era uma manifestação daquele Deus em carne. "Este profeta
mensageiro dos últimos dias terá tal grau de poder ante ao Senhor que
haverá aqueles eu o confundiram com o Senhor Jesus. Haverá um
espírito no mundo, no tempo do fim, que enganará a muitos e fará com
que creiam nisto". Aqui ele ainda esta falando das eras da Igreja.
"Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes
sinais e prodígios que se possível fora enganariam ate os escolhidos. E
eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: 'eis que ele está no
deserto', não saiais. 'Eis que ele está no interior da casa', não acrediteis,
mas não vá você crer nisto. Ele não é Jesus Cristo".
30- "William Branham: Ele não é Jesus Cristo. Ele não é O Filho de
Deus. Ele é um dos irmãos. Um profeta. Um mensageiro. Um servo de
Deus. Ele no necessita de nenhuma honra maior do que recebeu João
batista quando foi a voz que clamou. Eu não sou ele, porem, ele vem
depois de mim".
31- São ministérios que, hoje mesmo, eles estão pensando que Jesus
teria que vir à terra e pregar outra vez num outro homem. É falta de ver
aquela manifestação em carne de Deus no seu profeta. Durante o
período das eras ele cumpriu essa parte do corpo. Ele profetizou. Mas,
ele é este mensageiro da revelação dos selos. O mensageiro de
Apocalipse 10:7. O anjo revelador de Apocalipse. Teria que manifestar
esse ministério que ficaria entre... Gente, nós temos acompanhado isto.
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São três ministérios: Elias, Filho do Homem e Sétimo Anjo. Você tem
que o acompanhar em todos esses ministérios.
32- Como Sétimo Anjo ele revela os mistérios lá da pedra de Coroa. Por
isso ele é o mensageiro que está interligando a graça com o reino. Se
não, ficaria uma lacuna, um buraco entre a graça e o reino. Mas veio um
mensageiro e cumpriu aquela parte pra formar o corpo perfeito. Se não,
não haveria corpo. Se não houvesse João, não teria aquela parte do
Pescoço. Teve João, teve aquela parte. Formou a parte que precisava da
pirâmide. A pirâmide real, diz o irmão Branham, não tem a pedra
angular. Porque? Porque ela está por vir. E isso é Cristo vindo pra
buscar sua Igreja. Então o povo tem que acompanhar a coisa da forma
certa.
33- Cristo não pode buscar uma Igreja que está em Laodicéia porque a
Igreja não tem cabeça. Ela não está perfeita. Pra ela estar perfeita, tem
que receber o mensageiro em Laodicéia. Ele faz o casamento dessa
igreja ali no Espírito Santo, a interligando com a Pedra de Coroa, e
revela os mistérios que estão na Pedra de Coroa a igreja. Quando Cristo
vier... Ele não vem apenas para uma "Igreja ombro". Mas sim pra uma
Igreja perfeita. Uma pirâmide. É pra isso que tem profeta. Pra
completar. Pra isso João veio. Pra completar a Pirâmide e Cristo ser o
Cabeça. Mas tinha que haver um pescoço. O qual foi João. É pra isso
que o irmão Branham veio. Tinha que ser o pescoço, o qual é o profeta
do dia para que O Cabeça, Cristo, possa então se manifestar em cada um
de nós.
34- Agora, eu sei que poderia mostrar pra vocês o ministério do irmão
Branham além do que ele está dizendo aqui, sobre ele não ser Jesus
Cristo. Se alguém te disser que o irmão Branham é o Filho de Deus, não
creia nisto. Porque ele não é Jesus Cristo. Não é o Filho de Deus. Ele
não tem esse ministério. O ministério de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi
um ministério que venceu durantes as eras! Agora é outro ministério. É
a luz do entardecer, que é a mesma luz do amanhecer, a luz, que é o Sol
que nasce no leste e se Poe no oeste. Aquela mesma luz, Cristo, do leste,
do oriente, em Jerusalém, a mesma luz do poente, do oeste, aqui nos
Estados Unidos. São partes que você tem que ver que aquela luz, aquele
Deus que veio encarnado há dois mil anos atrás, Ele veio e tomou uma
carne chamada de William Branham.
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35- William Branham não é Jesus Cristo. É outra manifestação de Jesus
Cristo na terra. É isso que se tem que ver dentro da própria mensagem
do profeta e dentro da Bíblia. Quando o mesmo Senhor descerá do
CÉUS. Ele descendo do céu tem que descer sobre um corpo. E esse
corpo era o Sétimo anjo. Ele tinha que descer ali pra revelar. Depois
dessa mensagem revelada, Cristo, que havia descido e revelado aquele
livro, nós, a Igreja, comemos aquele livro... que Ele é O Cabeça. P livro
que você come não é o livro de um homem. É O Cabeça. É a Palavra de
Deus. Cristo, a Palavra. Amém!
36- você tem que anotar que estas mensagens foram pregadas em 61.
"Deus em Simplicidade" já foi pregada em 63, e "O Único lugar provido
por Deus para adoração", em 65. um mês antes da partida do profeta.
Aqui ele traz as coisas mais pra perto. 202, "O Único lugar provido por
Deus para adoração".
37- "Os luteranos sob a justificação, foram os pés". Nós não estamos
falando mais de Abraão. Estamos falando agora de durante o período
das eras. "Subindo um pouco, João Wesley com a santificação. Foi as
coxas. Depois os pentecostais foram os braços com as obras e os atos".
Tiveram que ser armênios, legalistas... Porém, agora depois de Lutero,
de Wesley, agora depois dos pentecostais, depois dos pés, das coxas,
depois dos ombros, dos braços e das mãos em ação, o que temos?
"Porém, agora temos chegado à Pedra de Coroa". Ai é o lugar em que
nós estamos. Amor. Este é o período final. A pedra de Coroa clama
graça. Porque, tido que é graça está na Pedra de Coroa. Está em Cristo.
E se Cristo está em você, toda Sua graça está na terra.
38- "Jesus, como Isaque saiu ao encontro de Rebeca, Jesus já saiu do
Céu". Ele saiu do trono ao encontro da Noiva. Por que nós vamos nos
encontrar nos ares? Porque Ele já saiu do trono. Ele já saiu da casa do
Pai, e agora tem tomado Seu próprio trono em nossos corações. Isso é
espiritual. Mas Ele saiu da casa do Pai para que nós pudéssemos nos
encontrar com Ele. Só que tem uma coisa. Ele mandou um mensageiro
como mandou Eliezer busca Rebeca e mandou camelos, que é um tipo
do Espírito Santo. Ele nos mandou William Branham e mandou camelos
também que é o Espírito Santo. Prepara a nossa vida, e nós estamos
dando água pra o Espírito Santo. Rebeca deu água pra aqueles camelos,
e os camelos a levaram ao encontro de Isaque. Nós damos água para o
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Espírito Santo dentro da terceira etapa. É saber onde o Espírito Santo
esta hoje, gente.
39- O Posicionamento. O Espírito Santo esteve com Lutero, esteve com
Wesley, esteve com os pentecostais, mas hoje Ele não está mais lá,
porque Ele até já saiu do trono! Ele está no Seu corpo místico na terra.
Ele está aqui preparando a Igreja para que ela possa encontrar com Ele
nos ares.
40- Guarde bem. Isaque, O Cabeça de Rebeca. Isaque saiu da casa de
Abraão e foi pro campo. Jesus Cristo, O Cabeça da Igreja, Jesus Cristo
saiu do trono e veio em busca da sua noiva. Ele mandou Eliezer,
William Marriom Branham, para poder nos levar até lá, sem nos
contaminarmos. Nós não temos uma mensagem de William Branham. A
mensagem é de Jesus Cristo. A mensagem de Eliezer não era dele. "Eu
vim aqui pra buscar uma moça pra casar com o filho do meu senhor". O
camelo não era de Eliezer. O Espírito Santo não é propriedade do irmão
Branham. Você tem que ver isso. Ele usou do Espírito Santo, mas o
Espírito Santo é de Deus, é de Jesus Cristo. Ele O Mandou pra nós. Ai
teve que passar por um ser humano como o irmão Branham e depois
entregar esta mensagem pra nós, para que nós possamos ir ao encontro
do Senhor.
41- Jesus não mais está no Céu. Por que? Porque Ele saiu da casa do Pai
pra vir ao encontro de Rebeca porque Ele já nos avistou. Sabe o que é
isso? Quando Rebeca o avistou, ele não estava na casa do pai. Ele estava
no campo. Quando nós avistamos Deus num profeta, nós estamos
olhando e Deus já está vindo. Deus primeiro se manifesta humanamente
pra depois vir Ele mesmo buscar sua Igreja. Ele tinha que se manifestar
numa carne primeiro pra depois Ele vir. Como Rebeca Creu no
mensageiro, nos cremos no mensageiro William Branham. Como os
camelos a levaram ate Isaque, as mensagens... Rebeca não ficou com
Dividas. "Eu vou me encontrar com Isaque". Assim somos nós. Vamos
nos encontrar com o Senhor Jesus que já saiu do trono, da Casa do Pai, e
já veio pra o campo, aonde nós vamos Encontrá-lo, nos ares.
42- Senhor, muito obrigado por ter a oportunidade de poder ver estas
coisas. Ajuda-nos. Perdoa nossos pecados. Lapida cada um de nós. Eu
não quero reclamar na lapidação. Que cada irmão, cada irmã, cada
marido, cada esposa, cada filho, cada pai não reclame na lapidação, mas
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que entenda quietinha, quietinho dizendo: "É o Senhor me lapidando.
Esse povo me ofendendo é o Senhor me lapidando. Muito obrigado, me
dê paciência. Eu quero ficar quietinho enquanto isso vai me lapidando
pra que eu possa refletir a luz do Senhor". Em nome de Jesus Cristo, é a
minha oração, Amém.
Mensagem Pregada pelo
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Tabernáculo Branham
Franca SP
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