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estás, irmão Bordes?” (Obras são a Fé expressada, 26/11/1965, Livro
de Citações, página 163, parágrafo 1458)
Porém, para a Igreja (a Noiva), o Rapto é uma revelação. Isto é
revelado a ela. É uma revelação. A verdadeira Noiva de Cristo estará
esperando a revelação. A verdadeira Noiva de Cristo estará esperando a
revelação do Rapto. Agora, isto certamente é uma revelação; porque
revelação é fé. A pessoa não pode ter revelação sem que seja fé. Fé é
uma revelação; porque é uma coisa que foi revelada a você. (O Rapto,
04/12/1965, Livro de Citações, página 168, parágrafo 1498)
Vocês sabem, a hora breve aparecerá, quando precisamente entre nós
o Espírito Santo falará claramente, como com Ananias e Safira. Essa
hora está chegando. Apenas recordem isso! Deus vai morar entre Sua
gente. (Comunhão, 12/12/1965, Livro de Citações, página 171,
parágrafo 1539)

A TERCEIRA ETAPA
EXTRATOS ESPECIAIS

Olhem para mim só um momento. Perturbação na audiência? Estarei
bem contente quando tenha meu quartinho para mim. Então eles unicamente O escutarão através de um microfone. (Guiados pelo Espírito,
14/02/1956, Livro de Citações, página 5-A, parágrafo 40)
Dentro de não muito tempo, se o Senhor quiser, quero pôr essa tenda
aqui mesmo nesta cidade de cataratas, e ficar aí para uma reunião de
quatro ou seis semanas. Apenas ficar aqui mesmo até que a batalha
tenha terminado. Vocês estejam orando por isso. (Fazendo um
Caminho, 05/03/1956, Livro de Citações, página 5-A, parágrafo 44)
Vem um avivamento muito em breve. Uma grande reunião numa
tenda. Eu posso vê-lo! Isso é correto! (Fazendo um Caminho,
05/03/1956, Livro de Citações, página 5-A, parágrafo 46)
Tradução: A LUZ DO NOVO DIA – Campo Largo, Paraná, Brasil.
www.aluzdonovodia.com.br
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Eu tive um sonho uma manhã destas. Não sonho com muita frequência; não sou um sonhador. Mas, eu sonhei que via a um homem; um
homem jovem, em grilhões. Ele estava tratando de sair. E eu disse –
alguém me disse: “Essa gente é horrível. Não tenha nada a ver com
elas.” E eu vi a este homem jovem saindo de seus grilhões. Assim que,
só pensei: “Apenas verei o que ele faz.”
Assim que, ele saiu. E era um homem simpático. E vi a outros tratando de sair. E ela disse: “Irmão Branham, livra-nos disto!” Disse: “Isto
é uma casa do inferno!” E disse: “Você tem sido mal entendido.” E
disse “E você entendeu mal as estas pessoas também.” Disse: “Estas
pessoas são boas, porém...”
E olhei lá ao outro lado, e parecia um porão bem grande – ou,
paredes grandes abaixo, sob uma caverna bem grande; e grandes barras
de ferro, de oito a dez polegadas de espessura. E pessoas fora de suas
mentes: braços e pernas retorcidos, batendo na cabeça, assim. E ela
estava chorando, dizendo: “Livre a gente, irmão Branham!” Disse:
“Ajuda-nos! Estamos em aflição!” Ela mesma, a conheço; ela pertence
à Igreja de Cristo, creio eu; ou à Igreja Cristã, chamada “Igreja dos
Irmãos”.
Então olhei ao redor, e disse: “Eu bem queria poder...” E segui
olhando ao redor, e meu corpo tão pequeno, e aquelas barras de ferro tão
espessas; e essa pobre gente ali dentro. E não se podia chegar a elas.
Essas barras de ferro estavam bem juntas. E olhei, e elas estavam batendo em suas cabeças como se estivessem fora de suas mentes.
E vi algumas luzes se movendo em volta ali dentro. E olhei para
cima, e parado ali, estava o Senhor Jesus com umas luzes do arco-íris
em volta dele. Ele estava olhando diretamente para mim. Disse: “Livre
essas pessoas!” E Ele se foi. E pensei “Como eu poderei livrá-las? Eu
não tenho força suficiente em meus braços para quebrar essas barras.”
De modo que, disse: “Casa do inferno, renda-te! No Nome de Jesus
Cristo!”
E todo o ranger e toda a detonação, e rochas rolando e barras caindo;
e pessoas correndo, gritando: “Libertados!” E gritando aos berros. E
tudo foi libertado. E eu estava gritando, então: “Irmão Roy Borders,
onde você está? Onde estás? Deus está libertando Sua gente! Onde
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Vocês veem estes pequenos discos [voadores] passando pelo ar; o que
eles chamam de discos [voadores], assim, sucessivamente. É melhor
deixarmos isto...
Percebe todas as pessoas que estão desaparecendo? Vocês dizem:
“Não se ouve delas.” Elas estão paradas ali e elas não estão ali. Essa é a
forma em que o Rapto será. Um deles cairá direto, e este corpo terrestre
se tornará um corpo celestial. E ficarão pele, cabelo ou ossos. Será
transformado num momento de tempo, caindo direto fora de espaço e
levando para casa esse...
Vemos que tudo está se passando agora, e o Pentágono se perguntando sobre estas luzes, e luzes místicas, e tudo o que eles estão vendo no
céu.
Vocês viram que eles tiveram um aqui no jornal em Jeffersonville
esta semana, e assim, sucessivamente; uma luz mística.
Pensei: “Oh! Eles não sabem o que é isso.” Mas filhinhos, escutem:
vai tomar vocês um destes dias. Veem? Veem? Não se preocupem.
Vocês se lembram? Jesus disse: “Como foi nos dias de Sodoma...” O
que aconteceu um pouco antes de Sodoma? Deus desceu com alguns
Anjos, e eles tiveram um juízo de investigação. Disse: “Tenho ouvido o
clamor que é tão pecaminoso, tão grande; assim que, desci para verificar
se é inteiramente a verdade ou não.” É correto isso?
Vejam: aquele principal [Elohim – editor] que ficou com Abraham,
podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sarah detrás
dele. Agora, vocês olhariam ao redor só um pouco, e notariam. Veem?
Vejam como está fazendo a mesma coisa hoje. É um juízo de investigação.
Quando depois de um momento a Igreja – quando possa passar por
esse lugar – e cada semente tenha sido levada a seu lugar, eles terão
partido. Os demais não saberão o que lhes aconteceu.
A pessoa estará indo numa direção. Veem? A pessoa estará passando
à casa do pastor, e a pessoa estará indo por aqui, ou ali embaixo, e a
primeira coisa que vocês ficam sabendo é que eles não estão ali. Porque
Enoque (que foi o tipo) foi levado por Deus e não o encontraram.
Desceram para investigar. (Cristo está revelado em Sua própria
Palavra, 22/08/1965, Livro de Citações, página 159, parágrafo 1418)
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A TERCEIRA ETAPA
EXTRATOS ESPECIAIS

Reverendo William Marrion Branham

Muitas vezes está escrito nas entrelinhas. Quando obtenhamos nossa
grande Tenda e a posicionemos em alguma parte, então tomaremos o
tempo para falar destas coisas que estão nas entrelinhas. Observe a
ressurreição e demais coisas, como se movem ali. (Sacrifício Provido,
24/02/1956 – Livro de Citações, página 12, parágrafo 96)
De repente eu vi através do quarto, e olhei duas crianças pequenas
vindo até mim, puxando uma carreta de madeira. As crianças tinham
compleição morena, com cabelos e olhos pretos; quase nuas; pareciam
ser crianças mexicanas. Eu podia ouvir minha esposa andando pelo
quarto, e eu disse: “Querida, por que não os vês?” Isso é o que eu quero
dizer. “São muito pobres!”
Ao entrar mais profundamente na dimensão da visão, eu andei a uma
distância de minha esposa, e fui até onde encontrei o senhor Arganbright. Ele disse: “Irmão Branham, todos os cartões de oração foram
distribuídos, e nós já encontramos um jeito de leva-lo para dentro e para
fora da reunião.” Alguém estava com o irmão Arganbright e, ao passar
mais além deles, eu entrei numa arena ao ar livre cheia, com uma
audiência enorme de pessoas. Elas tinham compleição morena, como as
crianças pequenas. Tinha outro em meu lugar falando-lhes.
Eu perguntei ao homem parado junto a mim: “Quem é esse homem
falando?” Ele respondeu: “Eles o puseram.” Eu perguntei: “Quem são
‘eles’?” Nesse instante, o homem que falava em meu lugar despediu a
audiência; e todos começaram a ir embora. Eu gritei: “Oh! Isso não está
certo! Onde está o chamamento ao altar?” – “Isso está bem, irmão
Branham; já recolhemos a oferta.” – Eu perguntei: “Desde quando a
oferta é mais importante que o chamamento ao altar? Tem milhares de
almas que poderiam ser ganhas para Cristo, e ele as está despedindo!”

4

REVERENDO WILLIAM MARRION BRANHAM

Começou a chover, e eu disse: “Agora veja! Já está começando a
chover, e todas estas almas estão se encaminhando para fora! E é
provável que não regressem!” – O homem respondeu: “Oh! Você lhes
falará nesta tarde.” – Eu perguntei: “Que tempo ele lhes anunciou para
que eu os fale?” – Ele respondeu “Em qualquer tempo.” – Eu gritei:
“Não ficará nem uma dúzia de pessoas aqui!”
E depois, a meu lado direito, detrás de mim, uma voz amável e suave
(ainda que firme), perguntou “Nosso Senhor não foi deixado com doze,
quando milhares o deixaram depois que começou dizer-lhes a verdade?”
Eu vi uma mão de mover diante de mim, a meu lado direito; e, ao
fazer assim, parecia que eu ia a outra dimensão, todavia mais além. Eu
já não podia mais ouvir Meda, minha esposa, no quarto. Eu estava
parado a um lado de um lago formoso. Eu nunca tinha visto uma água
tão cristalina em minha vida.
Quando eu, primeiramente, entrei ao ministério, há nove anos atrás,
eu tinha visto uma visão, e eu estava recolhendo pescados; porém, os
pescados tinham grandes manchas pretas e brancas neles – não se viam
bem. Mas agora, nesta visão, eu vi na água cristalina trutas iridescentes
[que refletem as cores do arco-íris – editor], grandes e formosas e o lago era
extremamente grande.
Por toda sua volta havia centenas e centenas de ministros pegando
pescados pequenos. Eu disse em meu coração: “Eu sou tão bom
pescador como eles; ou, talvez até melhor que eles!”
Eu queria pegar um peixe grande e formoso, e comecei a preparar a
minha linha e anzol. Então, do meu lado direito, detrás de mim, veio a
mesma voz do Anjo do Senhor, a qual me havia falado desde que eu era
uma criança, dizendo: “Eu te ensinarei como pescar. Mas tu deves
guardar silêncio. Não digas nada sobre isso.” – Eu respondi: “Eu o
farei.” – Ele disse: “Segure teu anzol.” – Fiz isto. Então ele disse:
“Agora, para pegar esses pescados grandes, tens que ir mais além, ao
profundo da água.” Eu me virei, e lancei com toda minha força, e a linha
foi à sua distância máxima. Ele disse: “Isso está bem.”
Quando o anzol afundou até quase ao fundo da água cristalina, ele
disse: “Agora, primeiro dê uma puxada lenta e consiga a atenção dos
peixes pequenos. Depois, dê uma puxada rápida, puxando o anzol para
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onde estou me sentindo mui definitivamente guiado a pregar sobre as
Sete Taças na Bíblia. (Os Ungidos do Tempo Final, 25/07/1965, Livro
de Citações, página 152, parágrafo 1353)

Agora, ao fazer isto, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas
Taças (últimas Sete Taças), e últimas Sete Trombetas, e os últimos Sete
Trovões de Apocalipse; ligando-os juntos nesta hora em que vivemos,
seguindo a abertura dos Selos, as Sete Eras da Igreja... Pelo qual não
poderíamos obter campo para fazer isso.
Pelo qual, eu espero que tão logo como eu possa, nós podemos obter
um lugar suficiente para isso; seja aqui ou em Louisville, New Albany...
Ou seja, que ponhamos uma tenda para que possamos ficar; tudo o
que o Senhor nos guie a fazer. (O deus desta Era perversa, 01/08/1965,
Livro de Citações, página 155, parágrafo 1387)

Porém, em obediência, esta pequena mulher de fé, que vive pela fé (a
Noiva); a pessoa que está aqui, ali ou longe, em alguma outra parte;
alguma outra igreja, alguma outra denominação – seja o que for – crê na
Palavra de Deus, obediente, esperando em amor a que a promessa da
Era seja confirmada. Ela está vigiando por isso.
Ela é parte dessa Palavra, e está vigiando para que sua vida manifeste
essa Palavra.
Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não passe por alto a
vocês. O Corpo está esperando a Ele, que é a Palavra; esperando para
que a Vida (que é o Espírito) confirme ou o faça vivo. Isso é o que ela
está esperando.
Nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir à vida de
nenhum outro modo.
Ela, todavia, o sente ali fora; e ela sabe o que vai acontecer.
Então, aqui acontece. Então ela despertará. Deus disse: “Que seja!” E
ela saiu. Como a primeira saiu [Como a primeira Igreja saiu em Pentecostes –
editor]. (O deus desta Era perversa, 01/08/1965, Livro de Citações,
página 156, parágrafo 1396)
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(tu que és espiritual) – como a Bíblia diz: “isto é para aquele que tenha
sabedoria”. O Terceiro é propriamente identificado. Nós sabemos onde
está. Assim que, a Terceira Etapa está aqui. É tão sagrada que não devo
falar muito dela, como Ele me disse ao princípio. Ele me disse que não
fale nada disto. Vocês se lembram, há anos atrás? Ela fala por si mesma.
Mas tratei de explicar aos outros e cometi um erro em minha opinião.
Eu não digo que o Senhor me disse isto.
Isto será o que iniciará a Fé para o Rapto; para ir-se. Eu terei que
ficar calado por um tempinho.
Agora recordem (e tu que estás ouvindo esta fita): tu verás uma
mudança em meu ministério, logo. Decaindo; não se levantando;
decaindo. Já estamos na Era, e não se pode ir mais além. Temos que
esperar aqui um minuto, até que isto aconteça aqui, para alcança-lo. E
então vem o tempo, e a pressão está num lugar onde tu estás oprimido.
Então, olhe o que estou preparando para lhe dizer nestes momentos:
olhe a Terceira Etapa; então será absoluta e totalmente para os perdidos;
mas será para a Igreja [virgens fátuas – editor] e para a Noiva [virgens
prudentes – editor]. (Olhe a Jesus, 29/12/1963, Livro de Citações, página
119, parágrafo 1057)

Esse grande dom – tratei de explicar os outros, e dizer como opera.
Isto não se pode explicar. Nada mais espera. Não estará em operação tão
perfeitamente agora. Espere quando esse Concílio de Igrejas traga essa
perseguição; então acontecerá. Esta é a razão porque eu volto a orar
pelos enfermos. Somente tenho uma coisa em minha vida que o Senhor
me disse, que não se cumpriu ainda: é esse edifício ou tenda, onde estará
um quartinho dentro, e eu terei que estar ali dentro orando pelos enfermos. Isto não ocorreu ainda, que eu saiba. Esta é a única coisa que eu
sei. (A Promessa da Palavra que Nunca Falha, 20/01/1964, Livro de
Citações, página 120, parágrafo 1068)

E estamos esperando, tão breve quanto possível, achar um modo em
que possamos trazer a todos juntos – talvez sob uma grande tenda –
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longe deles, e os peixes grandes o seguirão, quando virem aos peixes
pequenos perseguindo-o. Lembre-se: Mantenha silêncio e não digas
nada sobre isso a ninguém. Para a terceira puxada, mantenha sua linha
esticada. Tu estás pronto para a pesca.” Eu disse: “Eu não entendo.”
Todos os ministros começaram a vir em torno de mim, dizendo:
“Irmão Branham, nós sabemos que você pode pegar peixes.” – Eu
respondi: “Oh! Sim, eu sei como fazê-lo.”
Então comecei a lhes explicar o modo exato relatado a mim pelo
Anjo do Senhor. Eu me excitei tanto, querendo ensinar aos ministros
como pescar, que eu sacudi o anzol completamente fora da água,
pegando um pescado como do tamanho do anzol. Parecia ser como que
a pele do pescado estava estendida esticada sobre o anzol. Pensei em
como o tiraria.
O Anjo do Senhor andou detrás de mim, a meu lado direito, e veio
diretamente diante de mim (o mesmo que tenho visto: um homem alto,
forte, do tamanho de um homem de 90 quilos; braços grandes; vestido
de uma túnica branca, descalço, cabelo escuro). Olhou-me diretamente
no rosto, e disse: “O que te disse que não fizesses, o fizeste.” – Eu
pensei: “Isto é meu fim agora...”
Ele disse: “A primeira vez em que eu te disse que desses uma puxada
lenta, e que guardasses silêncio sobre isso, era quando eles punham suas
mãos nas tuas. Tua segunda puxada, quando eu disse que sacudisses
mais rápido, e que guardasse silêncio sobre isso, era quando eu te dava
as visões para que soubesses os segredos dos corações das pessoas, e,
enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que te
dizia que fizesses. Em vez de ficares em silêncio acerca destas coisas,
subiste na plataforma e deste um espetáculo público destes dons divinos.
Veja o que tens causado: uma multidão de personificações carnais.”
Eu comecei a chorar verdadeiramente forte. Eu disse: “Sinto muito,
Senhor, por ter feito isso.” Minha estava toda embolada em volta dos
meus pés. Eu tinha o anzol em minha mão e, enquanto eu chorava,
comecei a recolher a linha, passando-a por meus dentes, tratando de
endireita-la. Então ele me olhou com firmeza, e disse: “Não deixes que
tua linha se enrede nesta classe de tempos.”
Eu disse: “Eu tratarei de que nunca se enrede, bom Senhor.”
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Então, parecia que me ia à outra dimensão, mais alta ainda. A linha
de pesca que tinha em minha mão se tornou num cadarço de sapato,
como de 1,25cm de espessura. Eu estava segurando um sapatinho de
bebê, com ilhós [furos por onde pomos os cadarços nos sapatos ou tênis – editor]
como de 0,30mm de diâmetro. Eu estava tratando de pôr este cadarço de
1,25cm pelo ilhó de 0,30mm, e havia desfiado o cadarço em muitos fios.
O Anjo do Senhor estava, todavia, parado ali em minha frente. E ele
perguntou firmemente (mas amorosamente): “O que está tratando de
fazer?” – Eu respondi: “Estou tratando de amarrar este sapato.” – Ele
disse: “Estás usando a ponta incorreta do cadarço.” – Eu olhei para
baixo (na outra ponta do cadarço) e notei que era menor e estava presa
com uma ponta de metal que entraria facilmente no ilhó.
Eu disse: “Oh! Sinto muito, Senhor. Eu não tinha notado que estava
usando a ponta incorreta.” – Ele disse: “Não podes ensinar às crianças
coisas sobrenaturais, sem causar comparações carnais.”
Então senti que ia dentro de outra dimensão ainda mais alta. Eu
estava parado no ar, numa tenda grandiosa como jamais vi em minha
vida. Eu estava sobre as pessoas, com a plataforma abaixo de mim. Eu
havia apenas terminado de pregar, e tinha feito o chamamento ao altar.
Ali havia centenas e centenas de pessoas paradas, com suas mãos no
ar, chorando. Eu estava tratando de fazer com que meus pés fossem para
baixo, onde elas estavam, mas permaneci no ar. Um homem com um
coração verdadeiramente amável, de bom parecer, deu um passo até às
pessoas, e disse: “Queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está
tirando uns momentos de descanso deste chamamento maravilhoso ao
altar, vamos formar uma linha de oração à direita.”
Uma linha de oração se formou completamente ao redor da tenda:
por dentro, por fora, até à rua e abaixo na rua, tão longe quanto se podia
ver. Dentro da tenda, eu vi uma lona estendida como de 1,22m, com
uma porta nesta cerca de lona. Dentro desta cerca estava posto um
pequeno quarto de madeira quadrado. Uma senhora estava parada à
porta da cerca de lona, tomando o nome e o cartão de oração da senhora
deitada numa maca com rodas. Detrás da maca estava um homem com
muletas. E a senhora tomou seu nome e seu cartão também. Um homem
forte saiu e empurrou à senhora na maca pela porta da cerca e por uma
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Redenção haverá terminado. Jesus pregou, e foi rejeitado; depois prosseguiu para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender; já não havia tempo para a Salvação.
Esse mesmo ministério terá que se repetir! Que tal se isso pudesse ser
a Terceira Etapa para os que estão perdidos eternamente? Que tal se
fosse assim? Oxalá que não seja. Mas e se for assim? Pense bem nisso
por um momento! Que tal se for assim? Deus não o permita! Eu tenho
filhos. Mas sim, parece estar muito perto. (Almas Encarceradas Hoje,
10/11/1963, Livro de Citações, página 114, parágrafo 1002)

A coisa que temos estado olhando para adiante, por tantos anos – 4
ou 5 anos – pode ser que mais – é a Terceira Etapa que tem sido vindicada. E eu estou certo que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma
personificação disto. Não pode haver.
Agora está em existência, e eu fui advertido disto: que isto aqui já
aconteceu, para que possa identificar Sua presença entre nós. Porém,
isto não será usado em grande maneira, até que o Concílio comece com
seu aperto. E quando fizer isso... Os pentecostais, e demais, quase
personificarão qualquer coisa que se possa fazer, mas quando venha
esse tempo (o aperto), então vocês verão o que viram temporalmente
manifestado em Seu poder absoluto.
Agora, eu continuarei evangelizando, assim como fui comissionado
ao princípio; assim seguirei. Mas vocês têm a Palavra, e vocês saberão
para onde olhar, e em quê estão parados. Eu devo continuar evangelizando. E, meus amigos, fiquem firmes, e continuem se movendo,
porque a hora se aproxima rapidamente, quando algo será feito.
Agora, tu verás algumas coisinhas estranhas que ocorrerão – nada
pecaminoso; não quero dizer isto – mas quero dizer: algo estranho do
que é uma inclinação normal; porque ao que tenho alcançado agora no
ministério, estou me detendo, e olhando o lugar, e esperando para usálo; mas será usado. E todo mundo sabe, decerto, que assim como o
primeiro foi identificado [o dom de impor as mãos e conhecer as enfermidades
das pessoas – editor]; também o segundo foi identificado [o dom de conhecer
os pensamentos do coração das pessoas – editor]; e, se tu pensares bem de perto
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coisa. Para mim isso parecia como uma tenda. (Etapa Presente do meu
Ministério, 08/09/1962, Livro de Citações, página 75, parágrafo 639)

Isto está chegando a essa Terceira Etapa. Estou crendo assim. E
agora, quero lhes fazer uma pergunta sincera a vocês que vieram à fila
de oração: Você realmente pode crer e sentir, agora mesmo, que algo
ocorreu em você desde que veio aqui e recebeu a imposição de mãos?
Levantem a mão se é assim. Aí têm o resultado!
Isto é o que estávamos esperando, o qual está apenas começando a
brotar, a florescer; e eu fiz isto com um propósito, porque estou planejando algo; tomando este ato de fé e regressando ao começo para subir a
fé a um nível onde nunca o haviam visto antes. E não é qualquer fé
somente, senão, a Fé perfeita, edificada aqui dentro.
E assim, podemos ver ao Deus perfeito em um coração perfeito,
cumprir uma promessa perfeita por meio de Sua Palavra perfeita, a qual
é mais afiada que toda espada de dois gumes, e discerne os pensamentos
e intenções do coração. E o que mais? Estamos chegando agora à
perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o Rapto. Isso é o
que está o detendo agora mesmo: esperando que a Igreja chegue à Fé
perfeita de Rapto. Eu o estou buscando. E para mim significa muita
sacudida; e é igual pra você. Porém, juntos chegaremos, pela Graça de
Deus. (Fé Perfeita, 25/08/1963, Livro de Citações, página 111,
parágrafo 976)

A mulher que vive nesta condição mundana enquanto vive, já está
morta. E, se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação,
e então já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos
pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há modo
de voltar. E tem que haver um ministério que lhe pregue.
Mas lembrem-se: para esse tempo tudo já terá terminado. É uma
coisa horrenda! Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas
(Joel assim o disse); mas não haverá tempo para a Redenção. Tudo
então é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado Seu Livro e a
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porta para dentro do pequeno quarto de madeira. Eu ouvi o som
familiar, assoviando, feito pela luz que acompanha meu ministério, e eu
o vi indo-se de mim para o pequeno quarto. Ele disse: “Esta é a terceira
puxada.” Eu disse: “Não entendo isto.” – Ele respondeu: “Te encontrarei ali dentro.”
Eu observei, e vi à senhora enferma sair da porta do lado oposto do
pequeno quarto. Ela tinha descido da maca e a empurrava. Uma senhora
estava ali para tomar seu testemunho num gravador de fita, e perguntou
o que havia acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu: “Eu não sei.”
Então saiu o homem, carregando suas muletas. A senhora lhe perguntou
o que havia acontecido no pequeno quarto, e ele respondeu: “Eu não
sei.” O Anjo do Senhor disse: “Isto não será um espetáculo público. Não
está escrito na Escritura, das palavras de nosso Senhor: Mas tu, quando
orares, entres em teu aposento e, fechando a porta, ores a teu Pai em
secreto; e teu Pai que vê em secreto te recompensará em público? Não
sejais como os hipócritas, que fazem as coisas por aparência, mas entres
em teu aposento secreto.”
Então o Anjo do Senhor e eu descemos para dentro do pequeno
quarto. O que Ele me disse ali, terei que guardá-lo em segredo comigo
pelo resto de minha vida. (Magazine da Voz, Volume 4, 03/1956 –
Livro de Citações, página 12, parágrafo 97)

Meu coração está tão emocionado! Quantos leram a Visão? Vamos
ver. Com certeza todos vocês o fizeram; e meu coração está desejando
por isto. Agora, você anote minha palavra. Vê? E isto não sou eu; é
ASSIM DIZ O SENHOR! Vê? Isso será o mais grandioso de tudo ali
mesmo, quando o Senhor... Quando comecemos a mover as reuniões
nessa maneira.
E estou desejando, assim como uma criança na véspera do Natal, de
chegar a isso. E eu pensei: “Domingo, quem sabe, eu poderia fazer um
serviço assim em meu tabernáculo!” E então, quando eu fiz isso, havia
tanto tumulto ali dentro, de tal modo que não pude fazê-lo. E então
tivemos que fazer apenas uma linha normal de oração. Você sabe. Como
fazemos aqui. Isso foi ontem, e isso me deixou bastante quebrantado.
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(Pastor do Redil, 03/04/1956, Livro de Citações, página 13, parágrafo
99)

Um destes dias, eu desejo acampar essa tenda que o Senhor me dará,
e levantá-la afora, de Chicago, aqui em alguma parte; ter como seis ou
oito semanas de reuniões. Iremos diretamente ao longo da Bíblia e
ensinar essas coisas. E usar da Cura Divina somente como uma ou duas
vezes por semana; ou algo assim. E só ensinar a Bíblia. (Pastor do
Redil, 03/04/1956, Livro de Citações, página 13, parágrafo 100)

Quando fui colocado abaixo, então estava embaixo, e posto de pé,
acima de uma grande tenda. Nunca tinha visto tal tenda. Eu apenas tinha
feito um chamamento ao altar; parecia sob o altar. E quando estava lá
embaixo, olhei, e havia centenas de pessoas em pé ao redor do altar,
chorando, porque haviam aceitado ao Senhor Jesus. Estavam chorando
em alta voz. Eu disse: “Oh! Isso é mais desejável desse modo!”
E um cavalheiro muito fino andou até a plataforma, e disse:
“Enquanto o irmão Branham esteja descansando uns quantos minutos,
chamaremos a linha de oração.” E ele disse: “Todos os que têm cartão
de oração (começando com certo número), ponham-se em pé à direita.”
Pois, eu prestei bem atenção na linha de oração. Parecia que ia por
toda a volta da tenda e afora, e pela rua – tal linha de oração. Olhei para
o outro lado (o qual estava à minha esquerda; lá estaria à minha direita,
se eu estivesse de pé na plataforma, fora, desse modo). Tinha um pedaço
de lona estendido ali. Detrás dessa lona estava um pequeno edifício,
como de 3,65m de largura e 6m de comprimento; algo assim.
Pois, fiquei de pé e olhei isso. Vi-os trazendo uma senhora numa
maca; e tinha uma senhora ali, pedindo seu nome e coisas em um papel.
E, pelo qual, houve alguém que veio e a tomou, e a empurrou. O
seguinte homem que veio, estava de muletas; vi-os irem através desse
pequeno edifício. E, pelo lado de fora, a senhora saiu gritando em alta
voz, empurrando aquela maca. Então estava outra senhora do outro lado
– parecia uma mulher de pele escura – e ela disse: “O que aconteceu?” –
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ouvido falar acerca da Visão. Veem vocês? Vocês recordam a Visão.
“Uma porção enorme do Céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu
tomaste!” Veem? “Isto em si...” – Agora, aqui está! Daqui em diante eu
não entendo. “Isto em si mesmo é isso (um grande parênteses em torno
disso) que dará e fará vir a se passar a vitória tremenda no Amor
Divino.” Eu não sei o que quer dizer isso. Isto virá a acontecer talvez na
pequena tenda posta lá atrás um destes dias. Ele o fará notório. (Selo
Verdadeiro de Páscoa, 02/04/1961, Livro de Citações, página 54,
parágrafo 464)

Toda natureza está esperando a seu mestre. O mestre são os Filhos de
Deus, aos quais foi dada esta Terra. Agora, Deus terá seus Céus, logicamente, mas isto é dado ao homem. E o Parente Redentor veio para nos
redimir ao que perdemos. Quando a Obra seja terminada, nós teremos
todas as coisas outra vez. Que classe de coisas? Nós teremos todo o
Poder, nós teremos Vida eterna, nós teremos Saúde eterna, nós teremos
Juventude eterna, nós teremos Poder eterno. Oh! Somos eternos com o
Eterno. Todos nós estamos esperando que venha esse tempo.
(Revelação, Capítulo 5, 18/06/1961, Livro de Citações, página 54,
parágrafo 470)

Um destes dias, se Deus quiser, e se não for inconveniente, e vocês
me permitirem – se me permitirem voltar para trás, eu gostaria de vir
para trás, à ilha, assentar a tenda em alguma parte, e ficar quatro, cinco
semanas ou alguma coisa, para que nós pudéssemos ter bastante tempo.
(Perseverança, 29/07/1962, Livro de Citações, página 74, parágrafo
638)

Agora, isso são 30 anos passados; e até onde eu saiba cada visão que
Ele me deu foi realizada – exceto uma em que há mudança em meu
ministério, onde eu oro pelas pessoas num lugar pequeno, como um
quarto pequeno sob uma tenda ou um salão de conferências, ou alguma
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esta vez, e não será um espetáculo público.” E a visão me deixou. E
logo, ali eu poderei continuar as filas de oração até acabar.
Agora, lembrem-se: eu falo isto antes que aconteça. O sumamente,
abundantemente, se prepara para acontecer. Eu mal posso esperar para
chegar a esse lugar. Meu coração anseia e está ardendo! E estas coisas
aqui que vêm agora, são amadoras comparadas ao que nosso Senhor se
prepara para fazer.
Só recordem isso: não haverá fim na fila de oração, porque seguirá
por horas e horas. E observe o que nosso Senhor se prepara para fazer.
Agora, a coisa que acontece ali, quando ele a relatou... Agora,
recorde: a Bíblia está aberta; minha mão sobre meu coração... Um
humano neste mundo nunca o saberá. (Visões de William Branham,
30/09/1960, Livro de Citações, página 39, parágrafo 321)

Vocês não veem como é isso? As pessoas hoje esperam que alguma
coisa grande sacuda ao mundo inteiro e tudo, em breve. Isso não é
escritural. Não, senhor. A seguinte coisa em ordem é a ida da Igreja.
Leia nas Eras da Igreja, e veja que todas estas outras coisas que tomam
lugar é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a Igreja
está na glória. Deus volta atrás com maravilhas grandes para realizar:
milagres e coisas internacionais, pelos judeus. De nenhuma maneira
para a Igreja. (Trono de Misericórdia e Juízo, 08/01/1961, Livro de
Citações, página 50, parágrafo 436)

MENSAGEM EM FRANCÊS DADA AO IRMÃO BRANHAM EM
PROFECIA E TRADUZIDA POR UM INTÉRPRETE DAS NAÇÕES
UNIDAS
“Porque tu escolheste a senda estreita, a via mais dura; tu andaste em
tua própria escolha...” Agora veja: este homem... Agora, cuidem como
está escrito. Vocês veem que está escrito numas palavras estrangeiras.
“Tu tomaste a decisão correta e precisa; e ela é Minha Via.” Bendito
seja Deus! “Ela é Minha Via.” – Ele disse. “Por causa desta decisão tão
importante, uma porção enorme do Céu te espera.” Ele nunca tinha
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E a outra disse: “Simplesmente não sei! Não poderia dizer o que
aconteceu.” Ela disse: “Estive paralisada por vinte anos, e veja! Sintome como se nunca tivesse estado enferma.” No mesmo instante, saiu o
homem, saltando e pulando com suas muletas em suas mãos. Eu olhei
isso. No instante... Agora, aqui tem algo. Escute bem.
Há uma diferença entre o Anjo do Senhor e aquela Luz porque ouvi
algo se movendo, como faz quando vem à plataforma de noite. Algo
como um: “uíu, uíu, uíu”, e como um fogo açoitando ao redor, uma
chama de fogo. Ela me deixou, e se foi, e desceu por sobre a audiência,
e se foi, e repousou por cima daquele edifício pequeno; e logo se pôs
acima dele. E quando fez isso, este (que estava de pé ao meu lado,
detrás de mim), a mesma voz – a voz do Anjo, disse: “Te encontrarei ali
e esta será tua terceira puxada; mas ninguém saberá nada disso.” Eu
disse: “Pois, eu não entendo. Por que ali? Por que ali?” – Ele disse:
“Não será um espetáculo público desta vez.” – Eu disse: “Eu não
entendo! Entrando a esse aposento, assim...” – Ele disse: “Não está
escrito por nosso Senhor: quando orares, não sejais como os hipócritas,
que querem ser ouvidos pelo homem; senão, entra em teu aposento
secreto, e oreis ao Pai que vê em secreto, e Ele (que vê em secreto) te
recompensará em público?” É perfeitamente a Escritura; cada vez o é.
Eu disse: “Eu não entendo!” Então ele me levou a este lugar,
colocou-me neste quarto onde eu estava; e depois, me disse o que
fizesse pela terceira vez. Agora, amigos cristãos, quando eu deixar este
mundo, isso estará em meu peito. Mas anote minha palavra do que
acontecerá. (Visões e Profecias – páginas 17 à 19, 08/04/1956, Livro de
Citações, página 14, parágrafo 103)

Estou tratando de, talvez, tomar umas poucas noites de descanso, e
pregar então umas poucas noites, e ter o serviço de cura e, então,
regressar. Estou tratando eu mesmo de me ajustar a reuniões onde
vamos obter uma grande tenda, e ficarmos por três ou quatro semanas
ao mesmo tempo, deste modo. E assim oramos que Deus me ajude a
fazer isso. (Quando o Amor se Projeta, 26/07/1956, Livro de Citações,
página 16, parágrafo 114)
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Agora, sinto muito que tenhamos uma visita tão curta esta vez. Só
procedemos em nos conhecer um ao outro. E esperamos um dia, visitar
as Carolinas [Carolina do Norte e Carolina do Sul – editor] em uma reunião de
tenda ali. O Senhor me deu uma visão sobre ter uma tenda. E minhas
reuniões sempre duram três noites; até cinco, dez noites, no máximo.
Gostaria de ficar por quatro, cinco ou seis semanas, para que desse
modo pudéssemos ter um... Levantá-la, e pô-la na frente, para que
pudéssemos juntos – todos os ministros. Eu amaria isso, porque eu
desejo um bom sentir entre ministros. Eu amaria isso, porque sendo um
pastor, eu mesmo, sei o que significaria. (Semente de Abraão,
27/04/1958, Livro de Citações, página 23, parágrafo 189)

Agora, oraremos pelos casos de emergência, porém, depois de duas
noites, quero começar dentro de meu novo ministério. E quero leva-los
para trás, aqui neste quarto, porque vocês conhecem a Visão. Quantos se
lembram da Visão? Certamente que sim. Da tenda e do quartinho?
Agora, vou levar a Meda dentro comigo na primeira noite, para o caso
de enviarem mulheres ali dentro... Porém, é um ministério que não
posso deixar o público ver. Ninguém jamais copiará isto. Vê você? Não,
senhor. Não. Eu sei que está na borda agora. (O Nome de Jesus,
28/09/1958, Livro de Citações, página 25, parágrafo 207)

E me foi dito há um tempo atrás, por uma visão que o Senhor me deu
no ano passado (suponho); ou quer seja, um pouco mais... A tenho
escrita num livro em casa... De uma mudança de ministério. Há um
tempo passado estava numa visão, e vi uma grande tenda. Oh! Era um
assunto gigantesco. E havia apenas acabado de falar, e muitas almas
estavam no altar; e estavam como que chorando, com suas mãos
levantadas, quietamente e suavemente. Um simpático homem de fala
suave saiu à plataforma, e disse: “Agora, formem uma linha de oração,
enquanto o irmão Branham se prepara.” Ao estar parado, deste modo, a
linha de oração ficava à minha esquerda [O irmão Branham estava de frente
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E eu olhei para lá (seria à minha esquerda desde onde estava parado);
e ali, um pequeno edifício colocado ali. As pessoas estavam alinhadas
numa fila que estava em volta da tenda e chegava até à uma quadra fora
da tenda; uma grande fila de gente. E todos estavam de pé ali, com seus
cartões de oração. E logo vi a uma mulher em uma maca de ambulância,
prostrada ali; um varão detrás dela estava parado com muletas. De modo
que eles estavam ali parados, esperando sua vez.
Uma mulher estava anotando seus nomes e coisas. E então estava
estendida uma lona ali para que ninguém pudesse chegar ao redor dessa
tenda. Quero que você veja isto e escute como é, para que note a diferença. Logo ouvi algo como um redemoinho: “Ush! Ush! Ush!” Como
sempre o faz. Cada vez que temos um serviço de cura é o que ocorre.
Assim é como sempre se ouve. Soou desse modo nos arbustos naquela
vez que ouvi. Sempre tem sido desse modo.
Ouvi-o indo-se, movendo-se; e olhei, e eis que ia essa real, suave
Luz, movendo-se de mim; e se foi até o pequeno edifício. E logo, há
algo diferente entre a Luz e o Anjo, porque ele, todavia, estava comigo,
e a Luz havia se retirado ao edifício pequeno. E este Anjo, todavia
falando atrás de mim (o qual é um homem grande). E ele disse: “Eu te
encontrarei ali!” – Então eu disse “Eu não entendo! Por que ali?”
Ele disse: “Olhe...”
E aquela mulher, quando saiu dali com a maca de ambulância, ela
estava empurrando a maca para fora, ao outro lado. E a mulher lhe
perguntou: “O que aconteceu?” – Ela disse: “Eu não sei! Apenas aconteceu. Eu estive na cama por anos!”
E logo saiu o homem, carregando suas muletas. E perguntaram-lhe...
Disse que não sabia. E vinha à plataforma para testificar.
E eu disse: “Eu não entendo isso ali dentro.”
E observe, ele [o Anjo – editor] é sempre escritural. Ele disse: “O que
disse o Senhor? Quando orares, não sejais como os hipócritas, que
gostam de dar espetáculo público (disse). Entra em teu aposento, e
quando o fizeres, feche a porta. Então ores a teu Pai que vê em secreto.
E o que vê em secreto te recompensará em público.”
E ele disse: “Tu recordas esse Nome que buscavas naquela vez que
sonhastes com isto?” Eu disse: “Sim!” – Ele disse: “Eu te encontrarei ali
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Quando Deus se fará conhecer. Quando eles pararão a enfermidade.
Eles pararão o câncer, eles pararão a enfermidade. Você pensa que o
câncer é algo... A Bíblia diz que vem um tempo quando o homem se
apodrecerá em sua própria carne, e os gaviões comerão suas carcaças
mesmo antes de morrer. Câncer será como uma dor de dente comparado
com o que vem! Mas lembre-se: essa coisa horrível foi proibida nesse
dia, de atacar àqueles que tinham o Selo de Deus. A isso é que estamos
nos esforçando: por entrar e estar colocados posicionalmente dentro do
Reino de Deus, antes que estas horríveis pragas golpeiem. (Mistério
Predestinado de Sua Vontade, 22/05/1960, Livro de Citações, página
37, parágrafo 312)

Estou esperando e confiando e aguardando até o dia em que eu
obtenha a minha Tenda. Estou tão alarmado com relação à minha
Tenda. Sempre me tem sido um problema. Se você me perdoa, por uns
momentos, desta pequena conversa antes de ler o texto...
Quantos leram a Visão no Magazine? Leram-na? Bom, está bem.
Isso era algo que eu tenho orado por anos. Uma coisa em minha junta
sempre foi que eu jamais pude fazer as coisas que eu realmente quero
fazer; e creio que devem ser feitas em minhas juntas, por causa da falta
de força física no tempo dos serviços de cura. As visões são coisas que
quebram a pessoa em pedaços.
Veja estas coisas: acontecerão palavra por palavra. É perfeito.
Ele me levou outra vez, e Ele me pôs acima, no ar, sobre um auditório ou tenda grande. Oh! Eu nunca havia visto tal tenda! Estendida
muito além. E parecia como que havia feito um chamamento ao altar, e
centenas de pessoas realmente suavemente e docilmente estavam
chorando, paradas no altar, recebendo ao Senhor Jesus. E eu disse: “Isso
se vê melhor.” [O irmão Branham se refere às pessoas virem aos pés de Cristo
espontaneamente, por um chamado de Deus às suas almas, sem apelos emocionais –
editor.]

E então, Ele disse – havia u cavalheiro agradável, de fala suave, que
se parou, e disse “Agora, enquanto o irmão Branham descansa um
pouco, nos poremos na linha de oração.” Disse: “Vocês com os cartões
de oração (começando em certo lugar), formem-se à minha direita.”
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para o púlpito – editor]. E prestei atenção. Um grupo de gente que parecia

cobrir uma quadra da cidade (ou mais) estava parado em linha.
Havia uma mulher parada ali, um homem anotando nomes, e as
pessoas iam entrando com muletas e macas, e saindo ao outro lado
andando.
Eu pensei no que estaria ocorrendo ali dentro. E então, esse Anjo do
Senhor (o qual vocês veem seu retrato aqui) se foi de mim e foi sobre o
pequeno edifício e se parou ali, e foi para baixo. E uma voz falou, e
disse: “Eu te encontrarei nesse lugar.”
Pois, agora eu tenho olhado adiante, para esse tempo; estou
esperando e confiando em Deus que, em algum tempo durante esta
semana, quero usar este quartinho aqui para levar os enfermos e aflitos
ali dentro, e ver se Ele me encontra e inicia o novo ministério outra vez
no tabernáculo.
Eu amaria ver isso acontecer. Amigo, eu não sei o que é ou será, mas,
quem me escuta: eu confio que será algo mais para ajudar a Seu povo
que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez, eu queria levar minha esposa
comigo; e se não puder, então queria levar duas mulheres ao mesmo
tempo. Eu não digo que operará, mas para que você saiba que foi
predito que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu não digo que
Ele me disse. Naturalmente que pode acontecer em qualquer tempo, e o
estamos esperando. (Levantando-O do História, 08/01/1958, Livro de
Citações, página 25, parágrafo 211)

Agora, estamos tratando a cada noite, de encontrar algo que estou
buscando; e isso é que Deus, por uma visão, me disse que meu ministério está fazendo sua terceira mudança. E eu estou ansiando por isso:
que comece aqui no tabernáculo. Eu não sei se o fará ou não, mas estou
ansiando por ela, que o faça assim; e eu confio que o será de alguma
maneira. Eu poderei pregar o Evangelho de tal maneira ou fazer algo
que ajudará à sofredora humanidade a uma maneira de vida mais feliz e
a uma maneira de vida mais saudável. É meu sincero desejo. (Não foi
assim desde o Princípio, 02/01/1958, Livro de Citações, página 26,
parágrafo 214)
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Isso foi prometido que viria à existência no tabernáculo aqui, antes
de chegar à Tenda. Bom, o melhor que eu sei, ali não havia nada; não
mais que apenas... Tão logo entrei ali, o Espírito do Senhor entrou, e
apenas começou discernindo os espíritos, e dizendo às pessoas sobre
seus problemas; e parecia como que, talvez, continuaria por um tempo,
até que chegue essa Tenda; acima, sob o mesmo ministério que tenho
tido; porque nas entrevistas hoje houve quatro grandes visões fora do
estabelecido, as quais tomaram lugar nas entrevistas.
Assim, parece que talvez eu continue adiante até que, quem sabe, a
Tenda comece, ou o que seja que Ele escolheu para principiar a declarar
Seu Nome em uma maneira nova. Mas quando fizer, será simplesmente
tão perfeito como os outros. Será tão... Eu estou confiando em Deus que
será maior que os outros. Não por causa de nosso ministério, mas por
causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na
Terra hoje... (Olhando o que não se vê, 03/10/1958, Livro de Citações,
página 26, parágrafo 216/217)
Eu tenho pensado que talvez, durante esta reunião que, de uma visão
que tive que meu ministério será mudado e um melhor e maior ministério. Agora, isso acontecerá; simplesmente tão certo como vocês
ouviram; estes outros três ministérios preditos – ou, estes outros dois.
Este será igual, só que maior. Porém, na primeira noite eu só chamei as
pessoas aqui em cima, ao altar. Foi direto para trás, ao discernimento.
Na segunda noite, os levei para dentro do quarto; foi direto ao discernimento. E nas últimas duas noites, então, os temos trazido aqui na
plataforma; apenas direto ao discernimento. O tempo não permitiria das
coisas que nosso Senhor tem feito. Assim que, para nós isso nos dará
valor, para saber que isso apenas está perto; algo grande se prepara para
acontecer. (Deus chamou ao homem, 05/10/1958, Livro de Citações,
página 26, parágrafo 217/218)

Eu tenho maiores expectativas esta manhã do que em qualquer outra
reunião na qual estive, porque eu creio que estamos na véspera de algo
que está por acontecer. Eu tenho visto adiante para isso por um longo
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Poder de Deus andará por fora. Aleluia! E tomarão cada poder que Satã
tirou deles. Ele fez o homem um Deus. Um Deus em seu domínio. E seu
domínio vai de mar a mar, de praia a praia. Ele tem o controle dela.
E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado (Ele provou
isso), quando os ventos sopraram, Ele disse: “Seja a paz!” Amém! E
quando a árvore... Ele disse: “Nenhum homem coma de ti!” – “Na
verdade vos digo (vocês que são Deuses pequenos): se disséreis a esta
montanha: mova-te, e não duvidares em vosso coração, mas crereis que
o que disseres virá a acontecer, podereis ter o que dissestes.”
Vai direto para trás, ao Gênesis, ao original. O que é isso? Agora, o
mundo, a natureza, está gemendo. Por quê? Quando verdadeiros Filhos
– Filhos nascidos, Filhos cheios, falem – e sua Palavra é isso. Eu creio
que estamos na borda disso agora mesmo. Sim, senhor.
Diga a esta montanha: “Seja assim!” Irmão... “E desejo isto e isto!”
Uma determinada coisa feita. “Eu sou um crente em Cristo Jesus! Eu te
dou isso no Nome do Senhor Jesus Cristo!”
Ali está uma manifestação. Oh! Irmão! – “Minha colheita está se
queimando mais além! Não tenho tido nenhuma chuva!” – “Eu te
enviarei chuva, no Nome do Senhor Jesus!” – Ali virá. Oh! Esperando
pelas manifestações dos Filhos de Deus. Deus ordenou isso ao princípio.
Ele deu ao homem o domínio. Ele lhe deu a Jesus Cristo, e Jesus
Cristo... Domínio com esta segurança: “Peça ao Pai QUALQUER coisa
em meu Nome, e Eu o farei!” Oh! Irmão Palmer. Esperando pela
manifestação dos Filhos de Deus! A posição da Igreja. Como disse: o
livro de Efésios é o livro de Josué. É Josué colocando as pessoas aonde
pertencem. Deus vai colocar Sua Igreja – Filhos e Filhas de Deus.
Deus me permita vê-lo, é a minha oração. Tão perto, até que possa
quase palpá-lo com minhas mãos agora mesmo. Ali mesmo está. Isso é
o que eu anseio ver.
Esperando pelo tempo quando andemos abaixo pela rua, e ali esteja
um aleijado, e prostrado ali, desde o ventre de sua mãe. “Não temos
ouro nem prata...” [O irmão Branham se refere à Escritura que diz: “E disse
Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.” Atos 3:6 – editor] Oh! Esperando a
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Batismo do Espírito Santo; e agora, o tempo da Vinda da Pedra Angular. A Igreja deve ser tão perfeitamente como Cristo, até que Cristo e a
Igreja possam se unir juntos. O mesmo Espírito. E se o Espírito de
Cristo está em você, te faz viver a Vida de Cristo, atuar a Vida de
Cristo, fazer as Obras de Cristo. “Quem crê em Mim, as Obras que eu
faço, ele também as fará.” Jesus disse isso. Vê?
Agora, vamos ter – temos um Ministério chegando, que é exatamente
como a Vida de Cristo. O que identifica ao Ministério? A Vinda do
Senhor. Veja: a Igreja Luterana sob Justificação, vindo fresca do Catolicismo. Veja-a se movendo. Depois veja a Wesley, chegando um pouco
mais perto, à Santificação – tecendo dentro das Escrituras. Veja, no
meio de Wesley. Depois, a seguinte coisa que veio foi a Era Pentecostal;
e a Era Pentecostal com a restauração dos dons; os dons espirituais.
Agora, veja a Era que vem agora. Para cima! A Pedra Angular. Vê o
que quero dizer? A Vinda do Senhor, o Manifestado. Deus em toda a
Criação espera que a Igreja encontre seu lugar posicionalmente.
(Mistério Predestinado de Sua Vontade, 22/05/1960, Livro de
Citações, página 37, parágrafo 311)

Seu Sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha Herança.
Para ser o quê? Qual Herança? A qualidade de Filho. Para ser um Filho
de Deus. E agora, isto apenas poderia sufoca-lo até à morte, mas você
sabia que os homens que são Filhos de Deus são Deuses amadores?
Quantos jamais sabiam isso? Quantos sabem que Jesus o disse? A Bíblia
(Jesus) o disse: “Por acaso, não diz vossa Lei que sois Deuses? E se
vocês lhes chamam Deuses...” E Deus disse, em Gênesis, de que eles
eram Deuses, porque eles tinham domínio completo sobre o domínio do
mundo. Ele lhe deu domínio sobre todas as coisas, e ele perdeu sua
qualidade de Deus ele perdeu sua qualidade de Deus; ele perdeu seu
domínio; e Satanás o apanhou.
Mas, irmão, estamos esperando pela manifestação dos filhos de
Deus, os quais regressarão atrás para recuperá-lo outra vez. Esperando
pela plenitude dos tempos, quando a Pirâmide chega acima, ao topo;
quando os Filhos completos de Deus serão manifestados; quando o
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tempo; eu creio que estamos na véspera disso agora; por algo que Deus
vai ajudar a Seus filhos um pouco mais adiante no caminho. Você sabe
que a Bíblia... Que, quando o inimigo venha como uma correnteza, o
Espírito de Deus levantará um estandarte contra isso. E quando Deus dá
à Sua Igreja uma bênção, e caminham com essa bênção por tanto tempo,
até que vem a ser uma coisa comum no mundo, então eles começam a
difamá-lo. Então o Espírito de Deus vem e levanta um estandarte outra
vez; e há uma abertura para frente de um avivamento ou algo. (Novo
Ministério, 15/11/1959, Livro de Citações, página 29, parágrafo 242)

Eu gostaria de sugerir... Entrar dentro e lhes fazer saber um pouco
dos procedimentos do Espírito Santo em minha própria vida. E eu
desejo que, ao fazer isto, que os deixe prosperar; achegarem-se a Deus
vocês mesmos; e em falar do Dom Divino que agora está no processo de
vir à Igreja. E estou seguro que todos nós estamos interessados em
qualquer coisa que Deus queira fazer; e a promessa de Deus sendo
cumprida.
Assim que, só foi dita uma vez; isso foi em meu próprio tabernáculo,
em Indiana. E agora à noite, eu trataria de lhes dizer o que acontecera
uns quantos dias atrás. É novo, é fresco. E isso ajudará – começando
esta noite, o princípio de reuniões esta semana – ajudará você a orar por
mim e orar pela Igreja; que todos possamos entrar a esta grande coisa
que Deus já confirmou. Podíamos entrar nisto nesta reunião. Eu quero
tanto ver isso acontecer! Eu estou como uma criança esperando que
chegue o Natal. Apenas esperando com antecipação para que aconteça.
Será difícil em mim mesmo, desde então; porém, será uma coisa boa
para a Igreja. É nisso em que estou interessado: no povo de Deus. Algo
para ajuda-los a que creiam em Deus; para renovar a esperança. E será
uma grande coisa para os enfermos também. (Fale a esta Montanha,
15/11/1959, Livro de Citações, página 29, parágrafo 247)

Eu creio que a Igreja do Deus Vivo está se movendo a uma esfera
agora que vai sacudir o mundo inteiro.
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Oh! Acontecerá em pouco tempo. Eu estou esperando que ocorra
nesta reunião. Eu estou querendo que ocorra agora. Que o ungimento
golpeie a Igreja inteira do Deus Vivo, e ela se ponha de pé como um
grande exército marchando! Os enfermos serão curados por uma
palavra: os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão e o
Poder de Deus sacudirá o mundo com a Igreja do Deus Vivo. Estamos
no processo disso agora. Eu creio que em breve virá a acontecer.
E apenas recordem: assim como eu lhes disse do discernimento,
pegando a mão, aos segredos do coração, como essas coisas foram
cumpridas cada vez. Assim está acontecendo do mesmo jeito, do modo
que foi dito que seria. E está exatamente com a Escritura. Assim como
foi provado a vocês sobre saber o segredo do coração; como é que Jesus
olhou sobre a multidão e discerniu; pôde dizer às pessoas que tocara Seu
vestido, etc. Como foi que a Chuva Tardia – a Chuva Temporã e a
Chuva Tardia estariam juntas. (Fale a esta Montanha, 15/11/1959,
Livro de Citações, página 29, parágrafo 249)

Quando ele estava tendo sua escola, seu treinamento, ele ainda não
podia exercitar toda autoridade; não o fez, todavia. Ele, todavia, é um
filho, porém, não foi colocado... Deus colocou nele o vestido de imortalidade, mostrando que Ele o recebeu. Essa é a coisa que Deus fará aos
filhos aqui na Terra algum dia. O chamará a um lado... Igreja: apenas O
obedeças e te sustentes na Palavra e a creia, e Ele colocará dentro da
Igreja (antes da Vinda de Jesus Cristo) – Ele colocará dentro da Igreja
todos os poderes que Cristo teve nele; estarão na Igreja.
Deus querendo Seu trabalho feito ordenou a Seu Filho. O Filho
querendo o trabalho feito ordenou à Igreja. “Nesse dia saberás que eu
estou no Pai, e o Pai está em mim, e Eu em ti, e tu em Mim.” Nesse dia.
Porque o mesmo poder em nós está em Jeová Deus, descansando em
Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo descansa
nos filhos colocados no Corpo de Cristo.
Colocação de um filho. Levou-o a um determinado lugar, teve uma
cerimônia perante os Anjos e o colocou posicionalmente ao que é no
Corpo de Cristo. Então essa pessoa tem a autoridade.

A TERCEIRA ETAPA – EXTRATOS ESPECIAIS

15

Deixe-me dizer isto. Você pode me taxar como um fanático desta
noite em diante. Essa mesma coisa da qual falou, será feita. Haverá um
Poder que entrará à Igreja. E agora vem, nesse Espírito Santo, de tal
maneira que ungirá as pessoas, de modo que elas dirão a Palavra e se
criará assim mesmo desse jeito. Não temos este poder. Isso vem à Igreja
agora. Eu sei que é realidade! “Diga a esta montanha: Mova-te! Não
duvides em teu coração, mas creia que o que dizes acontecerá, e podes
obter o que disseres.”
A colocação da Igreja na posição onde a plenitude do Poder do
Espírito Santo entre dentro da Igreja. Então as bocas dos críticos serão
fechadas. Será um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha
e foi diretamente ao Calvário. Observe: não durará um longo tempo,
mas estará aqui. (A Ele ouvi, 13/03/19609, Livro de Citações, página
34, parágrafo 286)

Deus pode tomar ao homem e adotá-lo em Sua Família, e dar-lhe
algo que... Primeiro prove isso para ver se está bem. A Bíblia diz:
“Provai aos espíritos”. Este homem reclama certa coisa? Prove-o! E veja
se está bem. Se estiver bem, mova-se com isso, e diga: “Senhor, mandanos outra coisa!” Siga adiante. Vê? Só siga em frente, e cada um tome
seu lugar. Então verás que a Igreja de Deus começará a tomar seu lugar.
Então é quando os Filisteus começam a retroceder: as calças curtas de
mulher serão tiradas, o cabelo crescerá, os rostos serão lavados [das
pinturas – editor], os cigarros estarão ausentes. É correto. Quando a Igreja
comece a entrar em seu grande Poder; quando tenhamos um Ananias e
Safira (e uns quantos deles). Sim, senhor. Você verá quando a Santa
Igreja se pare unida: colocados posicionalmente como Filhos de Deus
adotados na Família de Deus. Poderosa Igreja colocada ali em sua
glória! Oh! É por isso que Ele vem. (Filhos Manifestados de Deus,
18/05/1960, Livro de Citações, página 37, parágrafo 306)

Agora, observe. Então a Vinda do Senhor Jesus está tão perto, à mão,
que o Espírito, desde aqui debaixo, apenas: Justificação, Santificação,

