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lutas que houve no passado, todas as lutas que há no presente, e todas
as lutas que haverá no futuro; isso é inevitável. O que você teria dito
a Jesus? – “Mas Tu não sabias que Judas era do diabo? Que era um
diabo? Por quê? Por que o puseste no ministério? E ainda mais:
deste-lhe A MELHOR POSIÇÃO que há?” Sabe o que o quarto Elias
diz?
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É TEMPO PARA ENTENDER
Reverendo William Soto Santiago, Ph.D.
Extratos Especiais
Extratos da Mensagem
O EVANGELHO DO REINO E OS FALSOS PROFETAS –
03/09/1975, Ponce, Porto Rico.
Páginas 16-17: Agora, vemos que na Segunda Dispensação também

nos está anunciado que haveria falsos profetas. Por quê? Porque é o
mesmo plano de Deus se movendo em diferentes Dispensações. E o
diabo não fica com os braços cruzados. Quando uma Dispensação
termina, o que o diabo faz? Bom, lá deixa de enganar aos dessa
Dispensação; e não os deixa passar pra cá. Porém, aos que passaram à
outra Dispensação, o que o diabo faz? Mete para essa outra
Dispensação – levanta falsos profetas também, falsos ungidos, para
tratar de enredar a coisa nessa Dispensação que começou; porque se
você invalida a Palavra, a Palavra não é efetiva.
Página 19: Agora, as pessoas sempre atuam da maneira incorreta,

porque elas se põem a olhar primeiro o vaso; e se veem que o vaso é
importante, aceitam tudo o que vier através desse vaso, sem importar
se está de acordo à Palavra ou se não está de acordo. Então essa
pessoa é uma pessoa ignorante, que aceita qualquer coisa, porque o
que olha é o instrumento, e não olha a palavra que traz. E estamos
chamados a examinar os espíritos, se são de Deus ou não. Temos que
examinar a todo pregador que nos prega a Palavra, para ver se essa
Palavra que nos traz é a Palavra genuína ou é uma perversão. E
recordem que uma perversão, uma coisa incorreta, uma palavra
pervertida, isso não é tudo do diabo. Não senhor. Isso pode ser 99%
Palavra de Deus, e ter só 1% acrescentado. Então, esse 1% que
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tiraram, ou acrescentaram outra coisa que não ia aí, esse 1% nada
mais faz do que tornar essa Palavra uma perversão, tornar essa
pregação uma perversão; e faz com que esse pregador seja um falso
profeta, um anticristo; porque anticristo é antipalavra. E todo falso
profeta, e todo anticristo, faz o quê? Pode pregar 99% da verdade, e
1% errado; 1% acrescentado à Palavra. Assim que, observe: é mais
fácil do que a pessoa imagina saber quem são pregadores verdadeiros
da Palavra (quem são os verdadeiros apóstolos), e quem são os falsos
profetas. É muito fácil conhecer quem é um verdadeiro Profeta de
Deus e quem é um falso profeta. Então, observe: aqui mesmo na
Bíblia, quando na Segunda Dispensação os discípulos examinavam e
ordenavam que se examinassem os espíritos... Aqui, o que lhes citei
de memória, se encontra em Primeira de João 4:2. Diz: “Amados,
não creiais a todo espírito (e isso é para nós também) – não creiais a
todo espírito.” E recorde: todo espírito que se manifesta na pregação
da Palavra, e todo pregador que prega a Palavra, tem o espírito: ou é
o Espírito de Deus ou não é o Espírito de Deus. Então isso é
examinado para saber se o que estamos ouvindo é a pregação genuína,
e é o Espírito de Deus através da pessoa; e se essa pessoa é de Deus
ou não é de Deus. Examinai os espíritos.
Página 25: Portanto, toda pessoa que pregue contra o que Deus falou

pelo profeta, é um falso profeta. Não importa quem seja. Não importa
quão pequeno seja ou quão grande seja. Não importa quão inteligente
ou teólogo ou sábio seja. Inclusive, não importa os milagres que faça.
O que importa é a Palavra. E quando lhe aplicamos a Palavra – a
prova da Palavra – então podemos ver quem é a pessoa que prega a
Palavra. Porque todo pregador tem que ser provado pela Palavra. E
quando podemos ver manifestada a prova da Palavra, então podemos
ver que esse pregador é um verdadeiro pregador da Palavra de Deus,
e tem o Espírito de Deus, e sua mensagem é de Deus; ou se é um
falso profeta, um falso ungido neste tempo final, nesta Terceira
Dispensação, e sua mensagem é anticristo. Cada qual tem que se dar
conta disso sem que ninguém o tenha que dizer. Tem que ver isso
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sepultura; para o dia do meu sepultamento.” [São Mateus 26:7-12]
Assim que, aquela era uma boa obra para Deus. Para Judas era uma
obra má. Assim que, vejam vocês, a semente da discrepância. Nesse
tempo do cumprimento da promessa de Deus para esse tempo, a
promessa de Deus se fez carne; a Semente de Deus, que é a Palavra.
Se fez carne, e veio a ser o quê? A Cabeça da Semente de Deus. Mas
a semente da discrepância, a semente do diabo, a semente da serpente
também se fez carne, e veio ser a cabeça da semente da discrepância.
E veio a ser quem? Judas Iscariotes. Nele esteve o diabo feito carne.
E vemos que, ainda que por três anos e tanto ele esteve aparentando e
que era um crente, e que cria, e para cima e para baixo, e fazia
milagres, e pregava... E, aparentemente parecia ser uma pessoa reta; o
que depois se descobriu que não era bem assim. Encontramos que, ao
final, AO FINAL, ele teve que mostrar suas cores abertamente; e teve
que se identificar pelo que ele era. Teve que se identificar com o
grupo da Dispensação passada; teve que se identificar com o grupo
dos fariseus e dos saduceus. E se levantou contra a Palavra e a
entregou. Quem entregou a Palavra encarnada? A antipalavra
encarnada. Eram DUAS cabeças. Jesus Cristo era a Cabeça da
Semente de Deus; Judas Iscariotes era a cabeça da semente do diabo.
E em um estava Deus encarnado; em outro estava o diabo encarnado.
Vejam vocês o paralelo. Os DOIS iam JUNTOS; estavam JUNTOS.
UM ENVIOU O OUTRO PARA QUE PREGASSE; e o tinha em
meio a Ele, e como parte do grupo de ministros dele.
Página 36: Assim que, há guerra espiritual e há luta espiritual. Porém,

os escolhidos desse tempo são selados com a Mensagem através do
Mensageiro desse tempo; e os demais se levantam contra. Porém, é
uma luta espiritual. Em todos os tempos foi assim. Assim que, nós
neste tempo em que vivemos, não podemos dizer a Deus: “Não
queremos que haja luta espiritual.” – Bom, se não há luta, é que não
estamos na verdade. Porque o diabo não vai combater uma coisa que
não seja o Plano de Deus; porque o que o diabo combate é o Plano de
Deus para o tempo presente. Assim que, vocês podem ver todas as
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fermento na Nova Mensagem; não pode unir fermento à Nova
Mensagem; tenha-a pura como é, pois senão, morrerá espiritualmente.
Extrato da Mensagem
PARALELISMO – 09/08/1978, Cayey, Porto Rico.
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pela Palavra. Guardar isso em seu coração e ficar calado. Porque
tampouco estaremos criticando a ninguém; nem dizendo que fulano
ou cicrano é isso ou aquilo. Senão, reconhecer pela Palavra quem é
cada qual, e então você se acomodar à Palavra. Receba a Palavra,
mas lance a um lado tudo o que não é a Palavra de Deus.

Páginas 28-30: Portanto, um joio é um joio, mesmo que pareça trigo.

Recordem que o trigo e o joio se parecem muito; mas no fruto é que
se conhece. O fruto da planta de trigo é trigo. Assim que, quando se
vai buscar no joio, não tem trigo; o joio não tem trigo. Assim que,
pelo fruto é conhecida a árvore. O joio não pode dar fruto de trigo. E
se não pode dar fruto de trigo, então temos que vigiar o fruto neste
tempo em que vivemos, para ver quem são trigos e quem são joios;
porque neste tempo final é que Deus disse que haverá uma separação
do trigo e do joio; e não haverá mais trigo ligado com o joio; e isto é
nesta quarta geração. Portanto, então o irmão Branham diz no Livro
dos Selos, que algumas pessoas dizem: “O diabo me fez cair! O diabo
me fez fazer isto e aquilo!” Sabe o que o irmão Branham diz? “Não
foi o diabo. É que você não estava selado por dentro. E por não estar
selado por dentro, então você veio com o desejo em seu coração;
tinha o desejo de pecar em seu coração.” O desejo não tinha sido
tirado. Tinha passado, talvez, por Justificação e Santificação, mas o
desejo não havia sido tirado. Assim também encontramos a Judas
Iscariotes: ele passou por Justificação e passou por Santificação, mas
ele não havia sido mudado em seu interior; em seu interior era o
mesmo que sempre tinha sido, mas com uma veste religiosa por fora,
que o fazia parecer ser um santinho; mas o Senhor sabia quem ele era.
E encontramos que em cada momento que o Senhor fazia algo, e
Judas, pois, observava e não se agradava, em muitas ocasiões, pois,
ele o manifestou, porém, depois nos diz a Escritura que ele fazia
aquilo que fez – por exemplo: o caso quando derramaram aquele
perfume sobre o Senhor, ele disse: “Isso não deveria ter sido feito;
isto deveria ter sido vendido por trezentas peças de prata (ou
trezentos denários, algo assim), e ter sido dado aos pobres.” Escritura
diz que Jesus lhe disse: “Boa obra ela fez, me ungindo para a minha

Página 33: O profeta diz (e o Senhor disse) que enganariam, se fosse

possível, até mesmo aos escolhidos. Quem? Os falsos profetas, os
anticristos. Os escolhidos não podem ser enganados por um falso
ungido, um falso profeta lá da Primeira Dispensação, ou pelos que
ficaram lá na Segunda, e que não viram a Mensagem da hora. Não.
Mas os que sim, poderiam enganar aos escolhidos, sabem quem são?
Os que estão ao lado de cá, que dizem que estão na Mensagem.
Página 34: Um verdadeiro pregador, que prega a verdadeira Palavra de

Deus, não tem nenhum atrativo no qual você possa colocar sua vista
nele pra dizer que é um grande pregador ou uma grande pessoa. Mas
um falso ungido vislumbra mais que um verdadeiro ungido. Ou seja,
tem mais aparência. Que se você os buscar pelas aparências, você
creria mais em um falso ungido que em um verdadeiro ungido de
Deus que traz a Palavra de Deus. Por quê? Porque tem mais
aparência. E eles estão tipificados em Judas, o qual tinha mais
aparência que todos os demais; por isso tipifica aos falsos ungidos,
aos falsos profetas deste tempo final. Judas fez sinais, pregou
também, e estava com o Senhor. Assim também esses falsos ungidos
(esses falsos profetas) deste dia final. Portanto, você e eu não
podemos olhar a nenhum homem, senão, a Palavra. E o profeta disse:
“Fiquem com a Palavra.”
Página 36: E nesta hora há falsos apóstolos e falsos profetas. E todo

aquele que não prega o que o profeta, o mensageiro da hora pregou, é
um falso apóstolo e é um falso profeta. Não podemos acrescentar
nem tirar à Palavra; e muitas vezes nossos sentimentos nos traem, e
nos deixamos levar pelos sentimentos; mas deixemos como a Palavra
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de Deus diz, e não olhemos o rosto de ninguém, senão: “O que é que
você prega?” – Traga-o à Palavra! Quando o traz à Palavra e não se
enquadra com a Palavra... “Bom, sua mensagem é uma mensagem
anticristo; e sendo assim, você é um falso profeta.” Agora, guarde
isso em seu coração quando você veja estas coisas; você se dá conta
do que há e cala a boca; não esteja dizendo nada; cale a boca. E então
você sabe que tem que se cuidar com os falsos profetas, porque se
fosse possível enganariam você, que é um escolhido que creu o que
Deus falou através do profeta. Deus nos abençoe nesta manhã. Deus
nos guarde.
Página 38: Agora, sabemos que esta é uma hora bem difícil, bem dura;

e que estes falsos profetas enganarão a todo mundo, menos a esse
grupinho pequenino. Vocês já sabem de quantos são esse grupinho,
verdade? E na Mensagem há milhares. Há mais de 7 mil pessoas que
dizem que creem na Mensagem. Pois, mais de 7 mil. Ponha de 10 a
15 mil; ou quem sabe, mais. De 7 mil a 15 mil ou 20 mil pessoas que
há na Mensagem. TODOS serão enganados, menos um grupinho
pequeno que vocês já sabem qual é. O resto será enganado por esses
falsos profetas. E esses falsos profetas são os que fazem com que as
virgens fátuas rejeitem a Mensagem, sejam incrédulas à Mensagem; e
então têm que passar pela grande tribulação. Imaginem! Uma virgem
fátua passando pela grande tribulação, dessas que têm um gênio mau!
Bom, ao verem a um falso profeta desses lá (se chegarem a entrar lá;
não se sabe se quase todos se suicidam antes), porém, se chegarem a
entrar lá: “Por tua culpa estou metido aqui!” Vê? Agora, recordem: as
virgens fátuas... Não pense tampouco que as virgens fátuas vão ser...
As virgens fátuas são virgens santas. São tão santas como as
prudentes. Assim que, elas estarão dispostas a morrer por causa do
que haviam rejeitado. – “Bom, estes falsos profetas fizeram com que
eu rejeitasse; mas agora terei que passar por aí; mas passarei
conformado.” – Mas não crerão mais nesses falsos apóstolos, nesses
falsos profetas. Agora vai se passar. Eu estou na expectativa porque
algo vai se passar; e Deus fará algo com esses falsos profetas quando
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estão os falsos ungidos, os que poderiam (se os escolhidos se
descuidam), são os que poderiam enganar aos verdadeiros escolhidos.
Se você se põe a olhar as aparências, fica enganado da noite para o
dia. Não olhe as aparências, olhe a Palavra. E quando você veja que
não é a Palavra, nunca receba nada que não seja a Palavra. A fonte
não pode dar água doce e amarga; um copo não pode dar água boa e
água má ao mesmo tempo; não pode ser dessa maneira. Se você vir
que o que está dando é água má, água pervertida, água estragada,
água amarga que pode te envenenar, solte o copo! Então olhe para
ver onde estão os copos que têm Água de Vida Eterna, a Mensagem
da Vida Eterna para a Dispensação em que estamos vivendo, e beba
dessa Água de Vida Eterna, dessa Mensagem, que é de benção para
todos os escolhidos do Senhor. Este é um tempo muito decisivo, no
qual as ovelhas do Senhor ouvem Sua Voz, Sua Palavra, e a seguem;
e não seguirão ao estranho, aos copos que não estão dando a Palavra,
a Água desta Nova Dispensação; as ovelhas não vão beber de outra
água. Assim que, as ovelhas não podem seguir nada que não seja o
que corresponde para esta Dispensação na qual nós estamos vivendo
hoje. Assim que, vendo o tempo em que estamos, vendo o momento
decisivo no qual estamos vivendo, e sabendo que esta é uma coisa
individual, e que cada qual tem que olhar por si mesmo de acordo à
Palavra e checar com a Palavra; então nos ocupemos de nossa
Salvação com temor e tremor; com temor e tremor; e saibamos então
qual é o dia em que estamos vivendo. Qual é o dia, qual é a
Dispensação, e o que é que corresponde para este dia; qual é a
Mensagem, o ensinamento para este dia; e então reconheça qual foi o
ensinamento para outro dia e o deixe quieto para esse dia que passou,
não o traga para cá; não traga sua denominação à Nova Mensagem;
não traga a Mensagem das Eras denominacionais passadas; não a
traga a esta Nova Mensagem para ligá-la; porque se a liga: um
pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não pode haver
fermento em nosso meio, porque em quem houver fermento, a morte
o açoitará. Em sua casa (essa casa onde você vive), aí não pode haver
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Acrescentando e tirando, falando mal contra a Mensagem que
corresponde a esta Nova Dispensação; e então são culpados de terem
entregado a Palavra. Com quem estava o falso ungido lá? Com quem
estava aquele que O entregou? Estava com a Palavra; mas ele não era
a Palavra. Com quem estarão os falsos ungidos hoje em dia? Estarão
no meio dos verdadeiros ungidos; mas eles não serão os verdadeiros
ungidos. Eles estarão no meio da Noiva, mas eles não são da Noiva.
E eles enganarão todo mundo, menos aos verdadeiros escolhidos de
Deus. Já, ao fim foi que o Senhor pôde tirar (mas privadamente)
aquele que tinha dentro; e então disse: “Um de vós me há de
entregar.” Todo mundo começou a se perguntar: “Quem será, Senhor?
Serei eu, Senhor? Serei eu? Serei eu?” – E um deles disse: “Serei eu,
Senhor?” E Ele disse: “Tu o disseste. Tu o disse.” Disse a ele. Você
sabe que a Palavra sabia quem era o que lhe havia de entregar? Você
sabia que também o que lhe havia de entregar sabia que a Palavra
sabia quem ele era? Assim que, da Palavra não podia se esconder (o
quê?) a antipalavra; da Palavra não podia se esconder o falso ungido.
Do verdadeiro Ungido (Jesus) não podia se esconder o falso ungido;
do Filho da Salvação (Jesus), do Filho da Vida Eterna (Jesus) não
podia se esconder o filho da perdição. Assim tampouco dos
verdadeiros ungidos podem se esconder os falsos ungidos. Os
conhecem rapidinho. E não apenas isso, senão que, eles também se
dão conta que os verdadeiros escolhidos, que os verdadeiros ungidos
os conhecem; por isso nunca se atrevem a ter um enfrentamento com
os verdadeiros ungidos do Senhor, porque sabem que serão
desmascarados. Lembram-se quando foram desafiar ao irmão
Branham? Depois se deram conta do erro que iam cometer e ficaram
bem quietos; porque seriam descobertos. E de todos os modos foram
descobertos. Assim que, também o Senhor descobriu, ao fim, quem
era o falso ungido, o filho da perdição. Lá, pois, todo mundo estava
muito preocupado; porque, imagine: entre aquele grupo de pessoas
que seguia ao Senhor, que houvesse um diabo! Ele disse: “E um de
vós é um diabo, filho da perdição; um de vós.” De quem? Dos que O
seguiam. Dos que seguem a Mensagem (dos que seguem), aí é que
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chegue o tempo deles.
Página 39: Espiritualmente eles já estão mortos; espiritualmente já

estão suicidados. Fizeram como Judas – se suicidaram. Suicidaram-se.
É morte espiritual. E tratam de matar aos demais com a antipalavra,
que é anticristo; o qual é morte espiritual para todo aquele que a
receba. Agora, eu sei que estamos em um tempo muito perigoso, e
que, todos temos que ver estas coisas manifestadas no meio do povo,
e temos que conhecer a cada pregador através da Palavra. E todo o
povo tem que vê-los, a todos: aos bons e os maus; aos verdadeiros
apóstolos, verdadeiros profetas (pregadores da Palavra), e aos falsos
profetas. Porque você nunca saberá nem apreciará o que é um
verdadeiro profeta da Palavra, um verdadeiro pregador da Palavra;
você nunca poderá apreciar o que é um verdadeiro pregador da
Palavra, até que você ouça a um falso. Quando você ouve a um falso
e ouve a um verdadeiro, então você aprecia o que Deus dá através de
um verdadeiro pregador da Palavra; então sim saberá apreciar o que é
– o que Deus faz para benefício de todos nós.
Página 40: Porque este é o tempo em que nada pode ficar encoberto,

senão, tudo descoberto. Este é o tempo da Luz; e tudo fica à Luz.
Assim que, se você tem visto que isto é duro, pois será mais duro
quando chegue o momento. Vai ser muito mais duro quando chegue
esse momento. Algum haverá algum desafio, e quando cometam
isso... Se não o fazem, pois... Quando Elias... Se os falsos profetas
não o fizeram, Elias o fez. Mas de todos os modos virá um momento
– um desafio na Palavra; e aí se saberá quem é quem. E todo o povo
saberá quem é quem. E o Senhor, por Sua Graça, nos tem permitido
ver estas coisas aí na Palavra. E se você ouviu, se crê no que o
profeta disse, pois você está adiantadíssimo; e quando chegue esse
momento, pois você já estava bem adiantado. Mas realmente vai ser
duro esse momento quando chegue. E se uma coisa eu desejo de
vocês, é que vocês orem muito por mim, porque a cada dia será mais
duro tudo o que o Senhor tem. E algum dia, algum dia haverá um
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enfrentamento, como sempre houve na Palavra; e então esse será um
momento muito decisivo no meio do povo de Deus.

EXTRATOS ESPECIAIS – É TEMPO PARA ENTENDER

53

Extrato da Mensagem
RECONHECENDO O DIA E SUA MENSAGEM – 14/03/1976,
Ponce, Porto Rico.

Páginas 41-42: Pai, abençoe a cada irmão que escutou a Tua Palavra; e

ajuda-nos a todos para que neste dia final, nesta hora final em que
estamos vivendo, nenhum dos que estão aqui presentes seja enganado
ou confundido por nenhum falso profeta desta hora final; os quais,
Senhor, não estão somente lá nas denominações pentecostais e
metodistas (e todas essas denominações), senão que também
passaram para cá, à Mensagem da hora; e estão metidos aqui, dizendo
que creem na Mensagem, mas negando-a com seus atos, e falando
mal contra a Mensagem da hora, que és Tu manifestado em carne
humana. Essa é a Mensagem da hora, Senhor. Sabemos que falarão
mal contra Ti, manifestado em carne humana hoje; e por isso os
conhecemos nesta hora, porque assim farão e falarão. E qualquer um
que não confessa que Jesus Cristo é vindo em carne nesta hora, o tal
não é de Deus; e esse é o espírito do anticristo, o qual saiu no mundo.
E esses são os anticristos, os falsos profetas deste dia final, metidos
no meio da Mensagem.
Extrato da Mensagem
DEUS JULGA O CORAÇÃO – 26/12/1976, Cayey, Porto Rico.
Páginas 41-43: Com relação a Ananias e Safira, isso será algo que vai

se passar; é inevitável, porque está dito aí. Agora, algum dia eu lhes
explicarei como isso ocorrerá. Como ocorreu o caso de Ananias e
Safira lá? Como foi que veio a Palavra falada para que ocorresse?
Quem foi? Bom, ele era tipo de Moisés e Elias. Vê? Então um dos
três que subiu lá encima, foi quem esteve nessa posição, e podia falar
a Palavra e trazer juízo. E observe: era no começo; agora estamos no
final. Trouxe juízo parcial; agora será juízo mundial; mas terá que se
mover conforme a como está prometido. Não é assim, fazer as coisas
sem som nem tom; há uma ordem, e é: a Palavra. E a pessoa não

Páginas 31-34: Assim que, sabemos que a maioria será enganada; mas

sabemos que a minoria (que são os escolhidos) não poderá ser
enganada. E agora, não indo às denominações lá de fora, senão,
ficando aqui, com todos os que dizem que estão n Mensagem. Dentro
é que estão os verdadeiros ungidos, e dentro é que estão também os
falsos ungidos. Agora, os verdadeiros escolhidos poderão diferençar e
conhecer aqui dentro quem são os verdadeiros e quem são os falsos
ungidos deste tempo final. Quão duro, quão duro é para os escolhidos
conhecer os verdadeiros falsos ungidos; é duro. Quão duro foi para o
Senhor Jesus Cristo conhecer quem era o falso ungido daquele tempo,
conhecer quem era Judas; conhecer quem era aquele que o haveria de
entregar; quão duro foi para Ele. Porém, no entanto, Ele o soube e o
guardou em silêncio; como também nós, pela Palavra... Porque Ele
era a Palavra, e por isso pôde saber quem era o falso ungido daquele
tempo. E nós também, pela Palavra, e nos convertendo na Palavra à
medida que a recebemos, podemos conhecer quem são os verdadeiros
e quem são os falsos também; mas como fez Jesus, nós iremos fazer
também. Ele guardou isso em Seu coração, e foi doído para Ele
conhecer essas coisas; como também será doído para nós, conhecer
essas coisas. Mas que, ao vê-las, em nosso coração, caladinhos.
Porque todas estas coisas têm que se cumprir. Porque o filho da
perdição são os falsos ungidos, como era Judas; e foi o que entregou
a Palavra para ser crucificada a uma Dispensação que já tinha se
passado. Quem foi que crucificou a Palavra lá? Crucificaram-na os da
Dispensação passada, que tinham a Mensagem que já havia passado;
crucificaram a Palavra. A quem a entregou? A uma Dispensação
passada; entregou-a à Lei. Os falsos ungidos entregam a Palavra
desta Nova Dispensação; entregam-na à *Graça, para a crucificarem.
Vejam, a entregam à Segunda Dispensação para a crucificarem como?

52

REVERENDO WILLIAM SOTO SANTIAGO

você escutá-lo, o que é? Seguirá sendo um falso ungido; e em algum
lugar torcerá a Palavra para fazer ver outra coisa que não é a verdade.
Páginas 33-34: Portanto, você sabe quem é; e como você sabe quem é,

sabe que você é a Palavra; sabe que você é um filho de Deus. Então
checa tudo com a Palavra e segue em frente com o que é verdadeiro.
Nunca se deixe levar pelas aparências; deixe-se levar pelo que a
Palavra diz. Se a aparência é muito agradável, muito boa, muito
convincente, muito atrativa, e as palavras são muito atrativas também,
e os sinais muito atrativos; não se deixe levar por nada disso. Leve-o
à Palavra. E o que a Palavra lhe disser, isso é. E se pela Palavra você
descobre que com toda a beleza e aparência e sinais, a Palavra te diz
que é um falso ungido, “é” um falso ungido. Creia o que a Palavra de
Deus te diga, e não se deixe enganar. Não importa o que aparente; é o
que diga a Palavra, e não as aparências. Nunca se deixe levar pelas
aparências. O profeta diz que os falsos brilham mais que os
verdadeiros. Se você vai se deixar levar pelas aparências de um
verdadeiro escolhido e de um verdadeiro ungido com a Palavra
verdadeira, para pregá-la, se você buscar a aparência – se você buscar,
a aparência não te chama à atenção, não atrai; se você o busca pela
sabedoria terrena, pelo palavreado, esta forma bonita de pregar, não
chama a atenção de ninguém tampouco. Se todas as coisas que você
possa buscar, que possam atrair, nada te atrairá; porque tem que ser
como era o Senhor Jesus Cristo. Como era o Senhor Jesus Cristo?
Sem atrativo para que O desejássemos. Mas o que era que pregava?
A Palavra. E o que fazia, fazia pela Palavra. Assim que, assim são os
verdadeiros ungidos de Deus que vêm com a Palavra: não tem
atrativo para que ninguém os deseje; mas têm uma coisa que os
verdadeiros escolhidos de Deus estão esperando. E o que é? É a
Palavra.
E como Deus não quer que você coloque sua vista em
atrações, em atrativos de nenhuma pessoa, pois, assim é que Ele
permite que sejam os que genuinamente trazem a Palavra: sem
atrativo; para que o único atrativo que haja para você seja a Palavra.
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pode sair daí para que as coisas sejam feitas. Haverá coisas que nos
encherão de regozijo e alegria, mas também haverá coisas que nos
encherão de tristeza. Mas o que você vai fazer? Veja, naquele tempo
da Igreja Judia lá no princípio, houve muitas coisas que encheram de
regozijo ao povo, mas quando ocorreu o caso de Ananias e Safira,
encheu a todos de tristeza. Você crê que Ananias e Safira – esse casal,
esse matrimônio – era qualquer coisa? Não. Eram pessoas
importantes no meio dos irmãos; eram pessoas economicamente de
uma posição grande; eram pessoas que trabalhavam na Obra; eram
pessoas muito amadas. Veja, observe. Na Escritura não nos fala de
qualquer um; nos fala de pessoas que tiveram uma parte importante
na história da Palavra. Assim como Datã e Coré não eram qualquer
coisa; eram pessoas grandes. Judas não era qualquer coisa; era uma
pessoa grande. Vê? E Ananias e Safira também eram pessoas
importantes naquele tempo. Imagine! Que quando chegou o tempo
em que houve necessidade para certas coisas, para que o Evangelho
se estendesse no meio dos judeus... Você ouviu isso? Porque eles não
saíam para outro lugar com esse Evangelho, senão para os judeus.
Então houve necessidade entre as pessoas. Então os que tinham
propriedades... Vê? Algum irmão tinha sua casinha, e vivia em sua
casinha; mas, além disso, tinha outra propriedade. Dizia: “Bom,
estamos em um tempo em que é preciso fazer o que se tenha que
fazer; e há necessidades.” – E eles viam as necessidades. – “Bom, o
que eu preciso é de um lugar onde me deitar para dormir quando me
der sono; e um bocado de comida; o resto, pois, é para a Obra.
Portanto, tenho tal propriedade e tal propriedade...” A vendiam, diz a
Bíblia, e a punham aos pés dos apóstolos. Mas um fez o que não
deveria fazer. Não que estivesse fazendo mal o que fez, de trazer uma
parte; não, isso estava bem. Se queria trazer uma parte, que trouxesse.
O que estava mal era ter dito que tinha trazido tudo. E como Deus
julga a intenção do coração, Deus não julgou a aparência. “Oh! Como
trouxe muito! Inclusive, trouxe mais que Barnabé!” – Barnabé
vendeu uma propriedade e a trouxe. “Aí está. Tudo isso.” – Um varão
do Senhor. Então isso deu um empurrão à Obra; os demais fizeram o
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mesmo. Porque quando alguém faz isso, isto começa, e vê que há
uma necessidade, e o fazem. E então, alguém fez isso de uma
maneira incorreta. É por isso que sempre dizemos que se você vai
fazer algo, faça-o da maneira correta. Faça-o de todo o coração – é o
primeiro – porque Deus olha o coração, e Deus julga o coração.
Assim que Deus não se importou com tudo o que havia trazido, antes,
era mais, essa partezinha que trouxe, melhor dizendo, era mais do que
os demais tinham trazido; porém, Deus não se agradou com isso, pela
intenção que houve NO CORAÇÃO. Vê? Aí então o Espírito de
Deus NO MENSAGEIRO para essa Era do Reino, para essa Era
Hebraica... O mensageiro pra aquela Era, era um tipo para esta Era
em que vivemos; então ele foi ungido para falar o que falou, e trazer
o juízo que trouxe. Agora, talvez pela história, então você diga: “Bem
feito! Este bem feito que fizessem isso que fizeram! Porque não
devia haver nenhum irmão fazendo essa coisa; e metendo mentiras.
Quem faz uma coisa deve fazê-la corretamente! De coração! Senão,
não faça nada.” – Mas, o que seria se você tivesse vivido nesses dias?
Se não estivesse estado bem firme e agarrado, e vendo o quadro
daquele tempo, teria dito: “Não deveria ter feito isso. Deveria ter
deixado isso passar. Mesmo com tudo, e ter dito sua mentirinha, pois
veja: trouxe mais que os outros. Nós não trouxemos nada. Pois,
trouxe por nós.” – Mas Deus não se deixa levar com isso. Deus julga
o coração. Agora, não sei se Ananias e Safira se perderam ou não se
perderam; isso é assunto lá entre Deus e eles. Quem vai saber se eles
se perderam, ou quem vai saber se eles não se perderam. Eram parte
do grupo. Vê? Agora, veja que isto encheu ao povo de tristeza; Mas
também os encheu de temor – temor reverencial. Viram a autoridade
que havia ali. Viram a liderança de Deus através de um homem.
Viram as bênçãos de Deus, mas também viram o juízo de Deus. E
todo mundo começou a andar mais direito. E isso é uma benção. O
que é melhor: que não ocorra nada, e alguns caminhem torcidamente,
ou que o juízo caia sobre alguns para que seja de benção para os
demais? Vê? Agora, você diz: “Esteve bem que ocorresse lá.” Bom, e
eu te pergunto: “E o que dizer de hoje, onde está prometido que
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Quando você os vê que querem te meter na Era de Laodicéia, isso
nada mais faz que os identificar como falsos ungidos; isso nada mais
faz, porque essa tem sido a tática do diabo o tempo todo: fazer com
que o povo de Deus veja outra Era que já passou. Isso é mais que
suficiente para identificá-los, e saber que você está escutando a um
falso ungido. Mas você sabe que tem que guardar todas as coisas no
coração; ficar bem quieto. E entre os discípulos do Senhor ninguém
sabia, e ninguém estava comentando que Judas era um falso ungido.
Depois, no fim, quando se suicidou e fez o que fez, então, quando foi
escrito: “E se foi a seu lugar...” Ele era da quinta dimensão, do
inferno; o inferno é a quinta dimensão. Ele era de lá, e se foi a esse
lugar. Você captou algo? De onde Judas veio? Da quinta dimensão.
Foi-se ao seu lugar: à quinta dimensão. Daí são os falsos ungidos.
Mas os verdadeiros ungidos são de onde? Da de Deus, da Dimensão
de Deus. São pouquinhos, mas você pode conhecê-los pela Palavra
que pregam, porque sempre acertarão o alvo; sempre trarão a Palavra
como realmente é: sem tirar nem acrescentar. Portanto, essa é a
identificação de um verdadeiro pregador ungido genuinamente com o
Espírito de Deus; é que foi ungido com o Espírito da Palavra. Porém,
o falso ungido foi ungido com o espírito da antipalavra, com o
espírito de mentira. Agora, sabemos que nada nos apartará de Deus;
não importa quantos o diabo levante, não tenha nenhum temor.
Examine-o com a Palavra. E quando o examinar com a Palavra você
já saberá que na primeira vez quase o enganou; na segunda vez, já
quase não... Sempre na primeira vez que você se depara com isso:
“Veja! Quase me engana!” Mas quando você o levou à Palavra: “Ah!
Por pouco me engana! Por um pouquinho me agarra!” Você não está
chamado a crer em tudo o que ouve; você está chamado a examinar
tudo e reter o bom. E quando você ouve, examina-o com a Palavra,
com a Mensagem da hora, e então sabe se é de Deus ou não é de
Deus; então sabe se é um servo genuíno de Deus, que te traz a
Palavra verdadeira, ou sabe se é um falso ungido. E se é um falso
ungido, não importa quantas voltas der, não importa quanto ore;
quando volta pela segunda vez, ou pela terceira, ou quarta vez, ao
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pequeno lhe pode dizer: “Te conheço, bacalhau! Mesmo que venha
disfarçado.” Esse é um provérbio que diz muito mais do que a pessoa
possa dizer com palavras. Pode se disfarçar no véu de carne que
quiser se disfarçar, mas como nos não olhamos os véus de carne...
Nós o que olhamos é o que está por detrás dos véus de carne. Nós
não olhamos a cara dos pregadores ou dos ministros, para dizer: “A
cara deste me agrada, portanto, vou crer em tudo o que ele disser. A
forma desse pregar me agrada; vou crer em tudo o que ele me disser.”
Não. O que fazemos é: “Se tem a Palavra que a pregue! Que de
examiná-la cuido eu.” De examiná-la há um povo que conhece a
Palavra; e esse povo a examina, e diz: “Aí tem algo fora de lugar. Por
aqui há algo fora de lugar também!” E o que se passa? O diabo não
pode lutar contra esse povo que tem uma completa e clara revelação
da Palavra de Deus.
Extratos da Mensagem
NADA NOS APARTARÁ DE DEUS – 27/04/1975, Ponce, Porto
Rico.
Páginas 31-32: Os nomes desses falsos ungidos também estão escritos

no Livro da Vida, mas quando vendem ao Senhor, quando cruzam a
linha, seus nomes são apagados, porque caem na blasfêmia contra o
Espírito Santo. Eles são joio; não são trigo. Agora, sabendo que isto é
uma realidade neste dia em que vivemos, e sabendo que somos filhos
de Deus, e que nada poderá nos separar do Amor de Deus; não
importa os falsos ungidos que vierem, fazendo o que quiserem fazer.
Judas fez sinais, milagres e maravilhas; estes também farão milagres,
sinais e maravilhas. Judas fez as mesmas coisas que o Senhor fazia; e
que os demais apóstolos faziam. Assim também será com estes falsos
ungidos. Porém, a ÚNICA DIFERENÇA que há entre os verdadeiros
ungidos de Deus e os falsos ungidos qual é? A Palavra. Pelos sinais:
eles farão o mesmo que os verdadeiros escolhidos; farão o mesmo
que fez o profeta; ambos – os verdadeiros escolhidos e os falsos
ungidos; farão o mesmo. Mas a Palavra é o que faz a diferença.
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ocorrerá o mesmo?” – “Mas como ocorrerá? Ocorrerá com a morte
literal ou ocorrerá no espiritual?” Isso é outra coisa. Será com morte
literal que virá isso? Porque diz que virá. E que quando isso ocorra,
então aí é o começo de algo importante.
Extratos da Mensagem
VEM E VÊ – 31/01/1975, Ponce, Porto Rico.
Páginas 34-37: Agora, sabemos que sempre há três classes de crentes.

Sim, que os há. Três classes de crentes. O profeta diz que quando
Deus faz algo, produz três classes de crentes. Você crê que Deus tem
feito algo neste tempo? Claro que tem feito! Deus se manifestou em
carne e trouxe uma Mensagem. Há três classes de crentes na
Mensagem, então: crentes verdadeiros – crentes da Palavra – que não
seguem nada mais que a Palavra. E se eu aqui como pastor lhes digo
uma coisa que não é a Palavra? Eles não prestam atenção. Mas se o
que digo é a Palavra, eles se agarram, porque eles sabem que é a
Palavra. Agora, o profeta diz que se lhes dizemos uma coisa que não
é a Palavra, eles não vão receber. Quem? Os verdadeiros crentes. Mas
também estão os manufaturados, que são crentes intelectuais, como
lhes tinha dito anteriormente, que a Mensagem está em três formas:
na forma por revelação, na forma revelada; também está na forma
intelectual; e está na forma fanática. E também há três classes de
crentes: crentes verdadeiros, crentes manufaturados... Esses são os
intelectuais, que não podem entender nem captar nada a menos que
lhes seja falado em forma intelectual. Ouvem alguém pregando por
revelação, e lhes passa por alto; então têm que depender de alguém
que pegue isso e o desça ao nível intelectual; e então: “Agora sim, o
vejo!” – agora sim entende. Vê? Há os três grupos. E está o outro
grupo, o grupo de incrédulos. Esses quando a Bíblia diz aqui, a
Mensagem da hora diz aqui... “Não, não, não...” Os três grupos estão
na Mensagem. Há uma coisinha dura também nesta Mensagem, e é
que os ungidos falsos também estão aqui como estão no mundo.
Então, através de toda a trajetória, cada vez que Deus faz algo,
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aparecem os três grupos, e também aparecem os falsos ungidos. A
unção é boa, mas o indivíduo é falso; e esse se fosse possível
enganaria aos escolhidos. Agora, você crê que isso é algo complicado
que não pode ser sabido? Claro que pode ser sabido. Quem são?
Facílimo! Você encontrará que o que fizeram lá os ungidos falsos, é o
mesmo que fazem aqui. Sempre estarão contra a Palavra, inda que
aparentemente estão com a Palavra. Aparentemente estão com a
Palavra, mas sempre estão contra a Palavra. Ou seja, são uns traidores;
os que traem a Palavra, como Judas. Eles a traem, entregando-a.
então você sempre encontrará que, ainda que digam que a creem... E
se você buscar na Mensagem “Os Ungidos dos Últimos Dias”, aí
encontrará muitíssimas coisas; aí encontrará até nomes e lugares.
Assim que, a Mensagem da hora não deixou escapar nem os falsos
ungidos. A única coisa que você tem que fazer é dar a prova da
Palavra. Quando a dá... Noutra forma não os pode descobrir. Porque
o profeta disse que são mais deslumbrantes que os verdadeiros. E
recordem que os falsos ungidos são líderes religiosos. Quem segue
aos falsos ungidos são os crentes manufaturados. Agora, você sempre,
sempre poderá ver que são pessoas grandes, importantes, de fama, e
intelectuais; pelo intelecto convencem a qualquer um; mas é coisa do
intelecto. A única coisa que você tem que fazer é submetê-los à
Palavra. A unção é boa, mas seu ensinamento está fora da Palavra.
Seu ensinamento é falso. Isso é o que diz o profeta. Verifique o
ensinamento, e você conhecerá se são falsos ou se são verdadeiros.
No que é conhecido um pregador (se é verdadeiro ou falso) não é no
quanto pula, nem nos milagres que faça; é em seu ensinamento. Por
isso, você quer saber quem são os verdadeiros pregadores da Palavra?
Verifique seu ensinamento. Você quer saber quem são os falsos
ungidos neste tempo? Sabemos quais são os falsos ungidos lá no
mundo, no pentecostalismo; porém, o mais delicado neste tempo é
que no meio da Mensagem também há falsos ungidos – ou ungidos
falsos – com uma unção boa, mas eles são falsos, e seu ensinamento é
falso, está contra a Palavra de Deus, contra o Mensageiro e a
Mensagem. Agora, sabemos que estamos esperando o Rapto, mas

EXTRATOS ESPECIAIS – É TEMPO PARA ENTENDER

49

através da Esposa, faz o quê? Chama a todos os escolhidos a saírem
de todo sistema denominacional, de todo lugar onde se acrescenta ou
se tira à Palavra.
Extrato da Mensagem
O PODER DA REVELAÇÃO – 07/09/1975, Cayey, Porto Rico.
Páginas 17-18: Agora, nós sabemos quem está na Mensagem e quem

não está na Mensagem. E agora, sabemos que há tanto poder na
revelação quando vem sendo ensinada, há tanto poder que deixa tudo
claro, que descobre todas as coisas que estejam ocultas; que se o
diabo trata de se meter no meio dos escolhidos, fica descoberto.
Vejam, o diabo trata de se meter no meio dos escolhidos e já, talvez
na próxima Mensagem, vem a Palavra sendo ensinada de tal maneira
– tudo o que Deus revelou vem sendo ensinado de tal maneira – que
todo mundo diz: “Hum! O diabo está rondando por aí.” Não somente
isso: vê as obras que o diabo quer fazer; e ainda, vê as pessoas que o
diabo quer usar. Agora, nós amamos as pessoas, e o que fazemos é
que tratamos de arrebatá-las das mãos do diabo para que não se
percam. Por isso ninguém deve nos interpretar mal quando a Palavra
vem cortante, levando a todo mundo pelo meio; porque com isso é
como unicamente se pode ajudar aos demais, é que os demais podem
ver como estão diante da Palavra de Deus. E, caso se encontrarem
fora da Palavra, e caso se encontrarem atuando em harmonia com o
plano do diabo e não com o Plano de Deus, saírem daí, e se
colocarem no Plano de Deus. Então está hora é muito difícil; é uma
hora bem clara; e é uma hora em que todas as coisas estão
descobertas, porque é a hora que estava prometida em que não
haveria nada oculto que não fosse dado a conhecer. Portanto, tudo
está sendo dado a conhecer através da revelação que veio agora
através do ensinamento. Estamos vendo tudo claro. Então, há tanto
poder aí, que o não pode se parar diante desse grupinho pequeno que
tem o ensinamento genuíno da revelação de Deus. Em qualquer
forma que o diabo venha tratando de enganá-los, esse grupinho
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julga nesta etapa em que estamos vivendo. Então quem será julgado?
As denominações de fora já foram julgadas; saíram culpadas. Estão
invadidas de espíritos imundos e estão sendo destruídas. Estão,
melhor dizendo, em um lago de fogo – fogo espiritual – pela Palavra;
fogo santo as está queimando; as queimou. Então estão nessa
condição. Agora, nesta etapa o juízo está colocado. A Noiva, desde o
Trono, faz o quê? A Esposa, desde o Trono, está julgando pela
Palavra, o quê? Está julgando a todos os que saíram neste Terceiro
Êxodo. Os que saíram nestes Terceiro Êxodo seguindo ao profeta
estão sendo julgados atualmente. O juízo está posto. O juízo está
posto pela Palavra. Então já, desde 74 para cá – de 74 para cá como
que já vemos diferente de como víamos antes. Primeiro víamos o
juízo sobre as denominações lá. Mas agora estamos vendo o juízo
que está saindo da boca da Noiva, da Esposa, e está condenando a
toda pessoa que seja denominacional. Não que esteja metida lá com
os batistas, presbiterianos e pentecostais, senão que está aqui, com
um espírito denominacional. E o que é que fazem as denominações?
Tiram e acrescentam à Palavra onde eles querem tirar e acrescentar.
O que é que eles fazem? O que eles fazem é que organizam a
Mensagem. Então o profeta diz que denominação ou credos é toda
Palavra à qual se acrescente ou se tire. Isso é o quê? Um credo, uma
denominação. Então toda pessoa que acrescente ou tire – todo
pregador que acrescente ou tire – o que é que tem? Um espírito
denominacional, estando aqui na Mensagem, dizendo que crê na
Mensagem da hora; dizendo que está na Mensagem; dizendo que crê
no profeta da hora. Então toda pessoa – não pregador – senão, toda
pessoa como irmão, como membro, que esteja metido onde algum
líder acrescente à Palavra, ele o que tem é uma denominação; e
qualquer um que esteja metido em um lugar assim é apontado e
julgado como membro de uma denominação. Então, por isso é que,
assim como fomos chamados e tirados da denominação pentecostal
(dessa denominação) através de Deus manifestado, através do profeta
vindo como Juiz, então agora Deus manifestado através da Noiva,
através da Esposa – Deus manifestado, a Palavra da hora manifestada
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antes do Rapto tem que vir a transformação; e antes da transformação
tem que vir o revestimento, a plenitude sobre nós; e antes de vir a
plenitude, tudo tem que estar em seu lugar; tudo tem que estar na
ordem correta aí. E o profeta, na Mensagem titulada “A Palha (a
palha do forro do trigo) Não Herda com o Trigo”, assinala aí
claramente (e em outras Mensagens mais) que: tem que haver uma
separação. Os intelectuais, os fanáticos e os que têm a revelação
genuína (os verdadeiros crentes), ambos têm que ser separados.
Quando a Mensagem saiu trouxe a todos; porque é o que diz o
profeta, que quando Deus faz algo, quando Deus se manifesta, traz
aos três grupos; porém, diz que: “e com o mesmo que os traz (que é a
Palavra), com isso mesmo os separa”. Faz a separação. Sempre vem a
separação. Então não herdam – ambos os grupos não herdam juntos.
A semente, o trigo, o verdadeiro crente – e a palha – não podem
herdar juntos. Então estamos esperando o revestimento, estamos
esperando a transformação, estamos esperando o Rapto. Então o que
acontece? Enquanto Abraão não preencheu os requisitos que tinha
que preencher para receber ao filho que lhe fora prometido, não
recebeu ao filho. E qual era o requisito de Deus para Abraão?
“Separa-te da tua terra e da tua parentela. Saia da terra e de tua
parentela.” – Começou, saiu... Já lá pelo caminho morreu seu avô,
seu pai, e assim por diante, sua parentela foi desaparecendo. E os
anos se passavam, e se passavam os anos, e já fazia vinte e tantos
anos desde que Deus lhe fizera a promessa, e, todavia, sem receber ao
filho. No entanto, sua fé estava boa, estava firme, bem agarrada do
que Deus prometera; mas havia um probleminha pelo qual não podia
receber o filho prometido; e era que não havia cumprido com os
requisitos da Palavra – de sair de sua parentela. Ainda lhe restava Ló.
E enquanto não saísse de Ló, o filho não vinha. Então Deus permitiu
– porque muitas vezes fazemos de conta que não vemos por causa de
nosso sentimento terreno, por causa do nosso afeto. Os sentidos
sempre são nossos maiores inimigos. Então, por causa de nossos
sentimentos, pois... Abraão tinha bons sentimentos para com seu
sobrinho Ló. Imagine! O único sobrinho que tinha a seu lado. E
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precisava dele. Porém, esse era seu maior problema. Então Deus
permitiu que houvesse um problema no meio dos pastores; e também
foi em um poço. E aí nesse lugar se formou a “encrenca” dos pastores,
como dizemos. Então Abraão lhe disse: “Olha, não podemos seguir
juntos.” Onde foi o problema? Nas águas. Nas águas para as ovelhas.
“Não podemos seguir juntos. Separa-te de mim. Se tu fores para lá,
eu irei para cá. Se tu fores para cá, eu irei para lá.” Então houve uma
separação. E quando se separaram, então Abraão subiu para a
montanha; e lá nas alturas, com Deus – se encontrou com Deus – e
então veio tudo o que lhe fora prometido. Abraão recebeu o que lhe
foi prometido. Abraão foi mudado, foi transformado; e Sara também;
e receberam o filho prometido; receberam a mudança de nome;
receberam tudo o que necessitavam receber. Mas enquanto Ló estava
junto, não podiam receber. O profeta diz que Ló representa aos
manufaturados; Ló representa às virgens fátuas. Agora, lembre-se que
era da família. Eram irmãos. Mas, mesmo sendo irmãos, Deus disse
que não podiam estar juntos. Por quê? Porque Ló era intelectual.
Abraão era espiritual, e o que recebia, recebia por revelação; e
sempre lhe seria um problema em todo o caminho. E quando
preencheu os requisitos, então veio o que lhe fora prometido. Depois
encontramos, no tempo dos apóstolos, para receberem o que havia
sido prometido (o Batismo do Espírito Santo), diz que quando o
Senhor subiu aos Céus, em Primeira de Coríntios, por aí pelo capítulo
15, que eram como 500; ou seja, mais de 500 pessoas que havia ali;
diz que eram irmãos – mais de 500 irmãos que havia presentes
quando o Senhor subiu aos Céus. Irmãos! Ló também era irmão de
Abraão. Mas quando veio o Dia de Pentecostes, quantos havia? 120.
Por quê? Teve que vir a separação. E quando esteve o grupo que
tinha que estar (o grupo dos verdadeiros crentes), veio o que lhe foi
prometido. Sempre para receber o que Deus prometeu, há requisitos.
E sempre encontramos que há três grupos cada vez que Deus faz algo.
E para receber o que Deus prometeu aos verdadeiros crentes, tem que
haver uma separação dos três grupos. O grupo dos verdadeiros
crentes (os quais são os únicos que tem e recebem por revelação a
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vemos que depois de inúmeros anos, o que é que o Senhor faz? Deus
vem e sobe a Seu Filho na parte de cima da Montanha. A quem? Ao
Filho da Noiva. O sobe em cima para quê? Para adotá-lo. Não creia
que subimos em cima para qualquer coisa. Não creia que os que
ficaram embaixo estão bem. Estão com esse espírito lunático; estão
ainda no espírito lunático das Eras. Pois as Eras estão representadas
pela Lua. Influenciados pelo quê? Pela Lua. Vê? Na Era de Laodicéia
ainda. E a Lua aí está escura. Assim que, os privilegiados são os que
subiram acima. Vê? Os que subiram acima são os privilegiados,
porque quem ficou abaixo? Ficaram nove. E com os nove ficou o
falso ungido; o número um. Ali estava. O filho da perdição ficou
embaixo; não pôde subir acima. Para a Adoção aí em cima não sobe.
Não foi o que disse o Senhor através do irmão Branham, que quando
subiram também a Pentecostes, Judas mostrou suas cores antes, e não
pôde subir a Pentecostes, não pôde subir ao Aposento Alto? Mostram
suas cores antes, e ficam embaixo. Mostram suas cores, que são o quê?
De Laodicéia. São puros o quê? Laodizaicos. São puros Laodizaicos.
E ainda que tenham visto ao Senhor em Elias, sempre estiveram
buscando faltas: “Não, não pode ser. Não pode ser. Porque tem isto,
tem aquilo, tem esta falta, a outra... Não pode ser Deus em Sua
plenitude em Elias.” Mas Deus disse que viria em Elias. Vê? Essa é a
ordem da Vinda do Senhor, da Segunda Vinda: em Elias primeiro.
Veio em Elias e não O puderam receber. Quando vier em Moisés
depois, terão uma surpresa. Deus refutará sua incredulidade. Não foi
isso que fez quando desceu? Tinham ao falso ungido número um ali.
Extrato da Mensagem
O JUÍZO FINAL E O LAGO DE FOGO – 07/07/1975, Ponce,
Porto Rico.
Páginas 24-26: Então, agora, depois que a Noiva, a Esposa, está

julgando, o que é que acontece? Volta o mesmo ciclo, e se repete, e
então o juízo é colocado em ordem; e então é a Noiva quem julga
agora, nesta ocasião, quando já o Juiz julgou então. Agora a Noiva
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em si; senão, a coisa importante é o que está por detrás da pessoa. E
você e eu não podemos julgar o que está por detrás da pessoa pela
aparência dela. Então, se fosse dessa forma, então os melhores
pregadores e servos de Deus seriam os artistas lá de Hollywood. Mas
realmente não é dessa forma. O Senhor nos disse como conhecer o
que há dentro da pessoa. O Senhor nos disse como conhecer os
verdadeiros e os falsos. Agora, recordem que o diabo não pode ter
personificações, o diabo não pode ter algo que seja “anti”, se não há
uma coisa genuína; porque o que o diabo faz é uma cópia, uma
imitação de algo genuíno que existe no Plano de Deus. Agora, veja
você, que o diabo não pode sair imitando – por exemplo – no tempo
em que vivemos o diabo não pode sair imitando uma coisa que foi lá
para o tempo de Noé; e se fizesse isso qualquer um perceberia que
isso é uma ignorância das pessoas que estão seguindo isso. Porque o
houve, mas sabemos que são pessoas ignorantes. Por exemplo:
qualquer pessoa neste tempo, que se ponha a preparar uma arca de
madeira, pois, toda pessoa que tenha lido a Bíblia, mesmo que seja
uma única vez, se dará conta que Deus não diz que vai destruir a
Terra com água, mas com fogo. E qualquer pessoa então, que se
ponha a construir uma arca de madeira – isso não resiste ao fogo que
há de vir. Portanto, então seria mais que ignorante uma pessoa que
trate de fazer isso. Ou seja, teria que estar bastante enganada mesmo,
e teria que estar bastante louca uma pessoa que se ponha a fazer uma
coisa como essa. Agora, recorde que o diabo sempre trata de fazer...
As imitações do diabo é a coisa que mais se parece com o que Deus
está fazendo no tempo em que Deus está operando.
Páginas 50-51: Você subiu à Era da Pedra Angular? Então, pois, o

Senhor nos dirá neste tempo como disse a aqueles lá: “Não digam a
ninguém a visão, até... Não digam a ninguém a visão. Guardem isso
em seu coração.” Que visão? A visão que tiveram. E o que eles viram
na visão? A visão que tiveram foi de Elias e Moisés; a visão de ver a
Elias e Moisés falando a Palavra ao Filho que seria adotado. E todos
nós somos o Filho – o Filho que o Senhor gerou na Noiva. E agora,
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Palavra) tem que estar sozinhos. E são irmãos. São irmãos, mas para
o bem de ambos os grupos, têm que se separar. Depois que estavam
separados, observe: depois que Abraão estava separado de Ló, depois,
com o tempo, uns reis vestidos por lá, se introduziram em Sodoma e
Gomorra e acabaram com tudo, e os levaram presos – e a Ló também.
Então Abraão soube disso e saiu para defendê-lo. Acabou com os reis
e com os exércitos deles e o libertou. Vê? Mas enquanto estiveram
juntos não podiam se ajudar um ao outro; senão, o que tinham eram
problemas. As virgens prudentes e as virgens fátuas – e quero
esclarecer isto – esta palavra: “fátuas”, como que soa um pouco feio,
verdade? O profeta quase nunca a usa. Ou nunca. Ele diz “virgens
adormecidas”. Eu estive buscando essa palavrinha “fátua”, porque é a
que mais tem aplicado a esse grupo de virgens. Ambos os grupos são
virgens; são no Reino dos Céus (no Reino dos Céus; não no Reino de
Deus e no reino do diabo)... “O Reino dos Céus é semelhante a dez
virgens.” Vê? As dez são de Deus, pertencem ao Reino dos Céus;
mas cinco são prudentes e cinco são virgens dormentes. Eu busquei
essa palavrinha “fátua” em um dicionário; então, o que diz essa
palavra, um dos significados é fátua, mas outro dos significados é
“tonta”. Então realmente são virgens tontas, virgens bobas. Por quê?
Porque quando ouviram a Palavra, em vez de se agarrarem “da
Palavra”, mesmo que ninguém mais a cresse e a recebesse, se
puseram a esperar a fulano ou cicrano. “Se ele diz amém, a isso eu
digo amém!” Isso é ser bobo. Porque quando você vê que é a Palavra,
você não tem que contar com ninguém para ver se crê ou não crê. A
única coisa que você pode fazer é o que sempre fazem os filhos de
Deus – dizer “amém” à Palavra. A única forma em que você pode
identificar as prudentes e as fátuas é que: quando a Palavra vem de
supetão, o que acontece? É o mesmo conto que nos fizeram lá na
Venezuela: “Bom, se fulano aceitar isso, eu aceito. Estamos ao outro
lado, aceitamos tudo.” Essa é uma atuação de virgem tonta! E se
aceita um disparate... “Pois também aceito isso!” Vê? Ou seja, não
tem revelação da parte de Deus para reconhecer a Palavra, e dizer
“amém” à Palavra. Dependem do intelecto. E como com o intelecto
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não podem entender, necessitam de “alguém” que venha e pegue isso
e diga pelo intelecto: “Isto é verdade.” Ou: “Não é verdade.” Então,
se diz que não é assim, então as pessoas, as virgens tontas, dizem:
“Hum, hum... Eu não aceito.” Recorde, quando você se defronta com
a Palavra como é, aí é que você sabe quem você é. Enquanto isso, a
pessoa não sabe o que ela é. Mas quando se encontra diante dela (não
algo intelectual, senão, a genuína revelação da Palavra), aí é que você,
de acordo ao que é, atua.
Páginas 45-46: Você tem que saber quando é Deus revelando algum

mistério; e que, depois de revelá-lo, sempre, sempre você encontrará
que de alguma forma (o profeta sabendo certas coisas, sabendo que
seriam confundidos), diz: “Igreja”. Porque “Igreja” é quantos?
Quantos receberam a Mensagem atualmente desde que o profeta
apareceu? De 7 mil a 20 mil pessoas. E saber que quando esse Quarto
Selo se abriu, os que estavam com Elias (ao qual foram revelados
esses Selos), prontos para o Rapto, eram 700. Então o que se passa?
Então se sabe que não são tantos para o Rapto. Então, se há de 7 mil
ou 20 mil ou 30 mil pessoas que dizem que creem na Mensagem da
hora, é preciso saber que o profeta disse que quando Deus se
manifesta traz aos três grupos; então O GRUPO PEQUENO sempre é
qual? O grupo predestinado. O grupo dos verdadeiros crentes. Agora,
isto não quer dizer que quem não pertence a esse grupo se perdeu.
Não. Esses estão escritos nesse Livro da Vida. Todos os que têm
vindo à Mensagem. Então, se os que não pertencem a esse grupo
pequeno para o Rapto – se põem a atacar e falar mal contra esse
grupo pequenino, e da revelação que têm de Deus, e se põem a dizer
que é do diabo, aí é que correm perigo, e nomes serão apagados, diz o
profeta. E tem que haver um motivo para serem apagados os nomes.
Um dos motivos é esse; e o outro é quando chegue o tempo do aperto;
aí muitos vão ser apagados. Assim que, há causas pelas quais nomes
serão apagados. Agora, esses que serão apagados no aperto já têm
que ter rejeitado a Palavra. Ou seja, a parte chave e a parte importante
é que o grupo que não pertence ao grupo para o Rapto, quando vem a
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EXAMINANDO O FRUTO PARA CONHECER A ÁRVORE –
23/07/1976, Ponce, Porto Rico.
Páginas 5-7: Então vemos que o Senhor diz aqui que nos guardemos

dos falsos profetas, e nos diz como eles virão; os descreve. Nos diz
que vêm à nós vestidos como ovelhas, mas que por dentro são lobos
vorazes. Vê? A questão não é a parte de fora. Por fora trajam vestes
de ovelhas. Portanto, então encontramos que a parte externa, tanto de
um verdadeiro profeta como de um falso profeta, a parte externa, pois,
não tem diferença. Se a pessoa observa a parte externa, um é tão
santo como o outro. Isso é o que Deus diz através do irmão Branham:
que um é tão santo como o outro. Quanto a sinais, o verdadeiro faz
sinais e o falso faz sinais. Portanto, a regra tampouco é os milagres,
para aceitar ou rejeitar (o quê?) – ou rejeitar a palavra de alguma
pessoa que traga essa palavra ou essa pregação; antes, não são nem os
sinais nem os milagres; nem tampouco a aparência, senão que, há
algo muito importante que em realidade é o que nós estamos
chamados a ver, para depois receber ou rejeitar o que ouvimos.
Porque o grande segredo está em que no que você ouve, depois de
aceitá-lo, se encarna em você. E se o que você ouve e se encarna em
você não é a Palavra, mas a antipalavra – e antipalavra é 99% Palavra,
mas 1% distorcido – então o que se encarna é o quê? A antipalavra. E
então, o que é que está ocorrendo? A antipalavra está se encarnando
em você, e então você vem a ser o quê? Um vaso, um corpo onde a
antipalavra está aí manifestada; e depois, obrigatoriamente você será
um instrumento da antipalavra. Portanto, você será dirigido
completamente pela liderança do dono da antipalavra, que é quem? O
pervertedor da Palavra, que é o diabo. Portanto, então estará o tempo
todo enganado. Estará sonhando por aqui, sonhando por ali, vendo
por aqui, vendo por ali, mas o quê? Fora da Palavra de Deus. Porque
99% é a Palavra; e isso é o quê? Antipalavra. Porque o outro
percentual tem que ter o outro percentual; e o outro percentual é o
que faz a diferença. Agora, veja você, não é coisa de você receber
uma pregação bonita; não é coisa tampouco de você receber a pessoa
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classe de pessoas também tem que ser aplicado. Então essa parte é
dura. Reconhecer essas coisas e pô-las em prática. Ao não praticá-las,
então a responsabilidade é da pessoa. Se tal pessoa ABRE AS
PORTAS PARA ESSE TIPO DE PESSOAS QUE PERVERTERAM
A PALAVRA DE DEUS, o que aconteça, elas serão as culpadas por
terem feito contrário ao conselho de Deus. Então não importa o que
aconteça às pessoas que não seguem o conselho da Palavra, a
responsabilidade cai sobre as pessoas que atuem mal. Seguirão
acumulando condenação para si. Assim que, sabendo todas estas
coisas, temos que saber que estamos vivendo uma realidade; não viva
de ilusões, viva a realidade que nos tocou viver; e tome as precauções
bíblicas que você sempre tem que tomar. Porque se você conhece aos
personificadores, aos falsos ungidos, aos falsos profetas que
perverteram a Palavra, e lhes dá a oportunidade novamente: voltam a
pervertê-la; e então a coisa será pior. É por isso que neste tempo, na
Era da Pedra Angular, os personificadores, os falsos ungidos, não
serão admitidos; serão colocados em seu lugar. O trigo e o joio não
estarão juntos. Nos tempos passados sim, puderam estar juntos,
porque Deus o permitiu; mas neste tempo se conhece o que é trigo e
o que é joio; se conhece os que são falsos ungidos e se conhece os
que são bons ungidos – ungidos por Deus – para fazerem o trabalho
correspondente a este tempo. Então abrimos as portas aos verdadeiros
ungidos de Deus, que estão ungidos com a Palavra de Deus para esta
hora, que não a perverteram; e se qualificaram para serem ministros
desta Era da Palavra. Porém, os que a personificaram, os que a
perverteram e a usaram para proveito próprio e para enganar aos
demais, não se qualificaram para serem ministros da Era da Pedra
Angular; então ficam fora do ministério; caíram do ministério. Não
podem ser levantados, porque acrescentaram ou tiraram à Palavra de
Deus. Não são dignos de serem ministros na Era da Pedra Angular.
Podem fazer o que quiserem, mas diante de Deus não contam como
ministros da Era da Pedra Angular.
Extratos da Mensagem
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Palavra revelada, não a pode receber; então depois, quando a descem
ao nível intelectual... “Ah! Sim, sim. Eu tinha rejeitado isto, mas
agora o vejo. Agora sim! É assim.” Vê? Aí é que são identificados –
o grupo que não pertence a esse grupo pequeno. O outro, entenda ou
não entenda, sabe que é a Palavra; vê que é a Palavra, e diz amém à
Palavra. Então capta, sabe que é a Palavra, sabe que é a Verdade,
ainda que não entenda muito bem as coisas.
Página 48: Agora, este é um tempo de separação para receber a

promessa da parte de Deus. Foi-nos prometido a plenitude do Espírito
de Deus. O Espírito de Deus vai se encarnar em Sua plenitude em
cada um dos que são para o Rapto. Abraão teve que se separar de Ló.
Entre aqueles 500 ou mais de 500 que havia quando o Senhor subiu,
teve que haver uma separação e somente restar 120. Quando restaram
esses 120, e estiveram prontos, e puseram tudo em seu lugar,
conforme a essa Dispensação que estava começando, então veio o
que o Senhor lhes prometeu. E isso também é para nós hoje em dia.
Cada qual reconheça a que grupo pertence; cada qual reconheça a
Palavra na forma em que está manifestada neste tempo; e está em três
formas. Olhe para ver a qual dos três grupos você pertence, e fique no
grupo ao qual você pertence. Deus não pode usar você em outro
grupo. Os que são para o Rapto não podem estar no grupo que é para
ficar; e os que são para ficar não podem estar no grupo que é para o
Rapto; porque de nada lhe serve. Por exemplo: alguém que tenha que
ficar: se está no meio dos que se vão, não entenderá bulhufas; porque
o que o Senhor estará dando será a nível não intelectual, senão, ao
nível da Mente do Senhor. E seguirá se passando o que sempre se
passa, que quando escuta... “Não, não, isso não pode ser. Não, não,
não. Aham.” Vê? Não pode captar nada. Tem que estar onde a
Palavra está ao nível da mente humana; onde pode captar com o
intelecto. Entendeu isso? Então cada qual tem que tomar seu lugar.
Agora, recorde, esse número – esse número é número mundial. Ou
seja, que esse número não está em um só lugar; esse número está nos
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diferentes países onde há escolhidos. Pois a esse número pertence um
pouquinho daqui, outro pouquinho de cá... Então, para esse grupo
está a Palavra em forma – ao nível da Mente do Senhor. E somente
eles podem captar dessa forma. Para o outro está na outra forma. E o
outro grupo é o maior. Então cada qual tem que ocupar sua posição.
Eu não sei quem é quem, mas o Senhor sim sabe. E quando a Palavra
vem ao nível da Mente do Senhor, aí é que você sabe quem é você.
Então você tem que ocupar seu lugar. Para ambos os grupos o Senhor
também tem pastores; tem boas mensagens também para ambos os
grupos. Ou seja, nenhum dos dois grupos vai estar desamparado. São
do Senhor. E ambos os grupos, quando cada qual reconheça sua
posição, e cada qual se ponha em seu lugar que lhe corresponde... O
que corresponde estar em tal grupo, e assim por diante, então unidos
depois, no sentido do trabalho na Obra do Senhor, sem olhar... Nesse
sentido não se pode olhar a que grupo a pessoa pertence, senão: “É
preciso fazer tal coisa.” Tal grupo pertence aos do Rapto, e o outro
não, pois: “Todos juntos vamos fazer esse trabalho.”
Extratos da Mensagem
BEM-AVENTURADOS OS QUE NÃO VIRAM E CRERAM –1975.
Página 4: E conforme a Leitura que tivemos esta manhã, pois vimos a
ressurreição do Senhor; vimos que depois que o Senhor ressuscitou e
apareceu a Seus discípulos, apareceu também àquelas irmãs que
estiveram esperando a ressurreição, observe o que ocorreu. Naqueles
dias houve um tempo de confusão pela morte do Senhor. E também
um dos Seus discípulos – um dos principais, falando em forma
intelectual – no intelectual, pois, pelo que se via, era o discípulo
principal no meio de todos; pois sempre olhamos a pessoa onde se
põe toda a confiança e onde se põe o dinheiro; o olhamos como a
pessoa mais importante, mais entendida, de mais sabedoria, mais
conhecimento no meio do povo de Deus. Ou seja, isso no intelectual,
é o que as pessoas sempre olham.
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remédio. Vocês querem um caso? Samuel chorou, gemeu e gemeu
diante de Deus por Saul. E sabem o que Deus lhe disse? “Não chore
mais por ele. Eu o tenho rejeitado.” Já era tarde para Saul. Portanto,
Deus chamou a atenção de Seu profeta, e com tudo isso, o profeta
seguia amando a Saul. O duro é que o Amor Divino em cada um de
nós se manifeste, e então, a gente conhecer pessoas, inimigos e toda
classe de pessoas que já não têm esperança, e a gente amá-las e
desejar fazer algo por elas e não poder fazer nada; isto é o duro,
porque causa sofrimento à pessoa. Então vocês podem ver que o
grupo deste tempo vai conhecer muitas coisas que causarão muito
sofrimento por causa do Amor Divino que há em nossos corações; e
não poderemos fazer nada. É provável que conheçamos tantos falsos
ungidos neste tempo, e que saibamos que já cruzaram a linha, porém,
que os amemos tanto que, somente o fato de saber que já cruzaram a
linha, nos dê uma dor tão forte no coração, que desejaríamos nunca
ter conhecido essas pessoas. Gostaríamos, antes, nunca ter sabido que
existiram essas pessoas, porque ao conhecê-las, as amamos tanto, de
dentro do coração, que não gostaríamos que fosse dessa maneira para
elas; porém, que não podemos fazer nada, e que temos que nos
conformar com a realidade. Então temos que ser realistas, mesmo que
por dentro nos rasguemos de amor. Temos que ser realistas, mesmo
que nosso coração sangre de amor por eles. Não podemos deixar de
amá-los, mas temos que ser realistas e saber que a realidade deles é
essa. E ainda, temos que ser realistas nas palavras que os apóstolos
nos disseram com relação a essa classe de pessoas e a essa classe de
ministros que destruíram ou trataram de destruir ao povo de Deus. Os
apóstolos diziam que a essa classe de pessoas não se podia dizer:
“Bem-vindos!” E isso é duro para uma pessoa que a gente ama: que a
pessoa não podia participar do fermento deles. Isso era duro naqueles
dias. Porém, lendo na Bíblia, não nos parece que era tão duro. Mas
quando temos que enfrentar e experimentar esses dias, então sim
sentimos que é duro. Pessoas que amemos, que preencheram os
requisitos para serem declaradas pela Palavra de Deus como falsos
ungidos, falsos profetas... Então, o restante que corresponde a essa
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anticristo, ao falso ungido... Você o vê. E quando o vê parece um
anjo de luz. Porque parece que está – está tão enfeitado por aqui e por
ali... E você o vê: Palavra por aqui, Palavra por ali (que se coloca
assim)... Conhece-a intelectualmente; sabe a letra; sim, conhece-a
dessa maneira. E você diz: “Esse homem tem que ser de Deus! Veja
como CONHECE A MENSAGEM por aqui e por ali” Você pode ser
enganado se não vigia o 1% que ele introduzirá, o qual não é Palavra;
o qual contradiz o que Deus fez neste tempo. Agora, já vamos ir... Já
estamos concluindo. Isto é muito importante para nós, porque nos
corresponde a nós como escolhidos deste tempo final, ser pessoas
prudentes, e não nos deixar levar por palavreados, por aparências, por
grandeza, senão, examinar tudo e reter tudo. A Bíblia diz: “Provai os
espíritos, para ver se são de Deus ou não. Porque muitos falsos
profetas saíram no mundo; e esse é o espírito do anticristo.” Então,
vendo que estamos vivendo no tempo mais glorioso (porque Deus
cumpriu o que Ele prometeu), e o tempo em que podemos ver e
proclamá-lo; mas, por outro lado, estamos vivendo no tempo mais
perigoso; porque é o tempo em que todos os falsos ungidos, todos os
falsos profetas estão se movendo em todos os lugares, para tratarem
de enganar, se for possível, ainda aos escolhidos. Mas a Palavra nos
ensina que os escolhidos não podem ser enganados.
Extrato da Mensagem
A DEDICAÇÃO DO TEMPLO – 25/12/1977, Ponce, Porto Rico.
Páginas 67-70: Você sabe que o irmão Branham em seu tempo de

ministério conheceu muitos falsos profetas, conheceu muitos falsos
ungidos (inclusive da Mensagem); e ele teve que guardar essas coisas
no coração, e sofrê-las no coração, porque amava a essas pessoas,
sabendo o que aguardava a essas pessoas. E ainda, sabendo de
algumas que já tinham cruzado a linha, e não tinham lugar para virar
para trás. Assim acontece nestes dias. Há coisas que a gente sabe as
quais não gostaria de saber, porque, ao sabê-las, trazem muito
sofrimento pra gente, que a gente chora, sofre, ora a Deus, e não há
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Página 11: Vocês sabiam que Tomé representa, tipifica as virgens

fátuas? Vocês sabiam que o profeta diz que quando as virgens fátuas
vejam no meio dos escolhidos, no meio da Noiva genuína... Mas
recorde: Tomé era um do grupo; estava ali com eles; era um dos onze.
Tinha visto a Deus manifestado em carne, sabia que aquele era o
Messias. Oh! Isto mete as virgens fátuas em nosso meio. Isto mete as
virgens fátuas também sabendo e conhecendo a Deus manifestado em
carne; isto mete a esse grupo (ainda que são de Deus, não se perdem)
porém, os mete no meio dos escolhidos. Mas que, quando o Senhor
se revela, e ouvem acerca da revelação do Senhor no meio de Seu
povo, não podem crer a menos que não vejam e não toquem. Então,
quando o profeta diz que quando as virgens fátuas vejam nos
escolhidos, na Noiva, se cumprirem as coisas que foram prometidas
que se cumpririam, então elas virão buscar Azeite; mas será como foi
com Tomé. Já era tarde demais. Tomé tipifica as virgens fátuas.
Página 14: Então, se nós podemos escutar a pregação da Palavra

genuína, essa Palavra genuína nos discerne até o profundo do coração
e os tutanos; discerne-nos totalmente. E quando nos discerne
totalmente, isso é como você tomar uma câmera, e você parar-se aí, e
que alguém venha com uma câmera e lhe tire um retrato, e lhe diga:
“Aqui está seu retrato.” Assim, quando você se para em frente à
Palavra para ouvir a Palavra como é, em seguida tira um retrato do
que você é, e lhe diz: “Aqui tem.” Tira o retrato do que você é. A
cada um individualmente. Por isso você notará que muitas vezes a
pregação da Palavra, você poderá notar que algumas vezes se está
pregando em certa forma, e de momento se pula, e se toma outra
coisa por aqui; é que Deus fala a cada um dos que estão na
congregação; e pode estar falando a você, porém, de momento deixa
de falar a você e começa a falar a outro através da pregação da
Palavra. Então, quando você sente o impacto aqui dentro, isso é com
você; não é com outro. Não olhe para o lado; é com você. É a você a
quem o Senhor está falando. Então, quando nos retrata nesta hora
final em que estamos vivendo, e tira um retrato de Tomé, então o
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Senhor permite você olhar e ver se é seu rosto; e também tira um
retrato dos dez discípulos que estiveram firmes aí, mantendo-se
firmes, crendo o que havia sido dito, e vendo a Deus a cada momento,
revelando-se a eles e mostrando tudo o que queria lhes mostrar; e
falando-lhes a Palavra também tira um retrato dos dez e de Tomé; e
tira um retrato também de Judas. Então lhes diz: “Olhe para ver qual
deles tu és; porque por seus frutos os conhecereis.” Você sabe quem
você é; eu não sei quem você é. Mas você sim sabe quem você é; e se
você não sabe quem você é, a única coisa que você precisa é sentar-se
por um momento e escutar a Palavra. Quando você a escuta, então
você sabe quem você é, porque a Palavra de Deus diz a você quem
você é; e quando você descobre que é um como foram os dez
discípulos, dê graças ao Senhor e agarre-se mais e mais da Palavra; e
dê testemunho do que você tem visto e ouvido.
Extratos da Mensagem
A VIDA, MORTE, SEPULTAMENTO E RESSURREIÇÃO DO
GRÃO DE TRIGO NESTA NOVA CRIAÇÃO – 1975.
Página 27-29: E assim como Maria recebeu a Palavra do Arcanjo,

também essa Noiva recebeu a Palavra do anjo (o sétimo anjo); e esse
sétimo anjo vem a ser também o mesmo Esposo, o mesmo Senhor, o
qual com essa Palavra não fez outra coisa, a não ser: gerar um Filho a
essa Noiva. Esse Filho foi gerado de 63 [do ano 1963 – editor] em
diante. A Noiva e o Noivo estão de casamento e de lua de mel em
termos espirituais. Em termos literais, estaremos em lua de mel no
Milênio; mas em termos espirituais, de 63 a 65 estivemos com o
Esposo manifestado aqui em carne humana, em lua de mel,
recebendo o quê? Os Genes de Deus, a Semente de Deus, que é a
Palavra de Deus. E isso gerou na Noiva (no ventre da Noiva). Gerou
o quê? Um Filho. Esse Filho que há de nascer a essa Noiva será um
Corpo, porque um filho que nasça a um matrimônio (que é o filho
desse esposo e foi gerado no ventre dessa esposa), então essa esposa
é quem dará à luz a esse filho. E esse filho será o quê? Um corpo. Vê
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outro lado, até que a diferença entre o correto e o incorreto se reduz
ao fio de uma navalha.” Ou seja, a diferença entre o correto (que
pregarão os verdadeiros ungidos de Deus) – a diferença entre o
correto e o incorreto (que pregarão os falsos ungidos) será tão
pequenininha que será como o fio de uma navalha, que quase não se
notará; quase não se notará a diferença. Agora, observem. Tem que
ser TODA a Palavra de Deus. Não QUASE toda! Vê? Aí está a
diferença: tem que ser TODA a Palavra de Deus para que seja correto,
para que seja a verdade. QUASE toda a Palavra, isso é o incorreto.
QUASE toda a Palavra, isso é o que pregam os falsos ungidos.
TODA a Palavra, COMPLETA, isso é o que pregam os verdadeiros
ungidos, os verdadeiros pregadores da Palavra de Deus, da
Mensagem da hora. Mas SERÁ TÃO POUCA A DIFERENÇA, que
se fosse possível enganaria ainda aos escolhidos. Por quê? Porque a
diferença é tão mínima, que pregarão 99% da verdade, e só 1% será
equivocado. Então você examina 99% e é a Palavra! Palavra! Palavra!
Mas quando consegue agarrar a esse 1% que está fora, aí é onde você
se dá conta de que é um falso ungido quem está pregando. Mas
quando você toma tudo o que prega, e é Palavra sobre Palavra 100%,
toda a Palavra, tudo isso, então você está escutando a um verdadeiro
ungido de Deus, um verdadeiro pregador da Palavra de Deus, que
nem tira nem acrescenta. Tem que ser TODA a Palavra de Deus; não
QUASE toda a Palavra; senão, TODA a Palavra. E hoje chegou não
aos luteranos, não aos metodistas, não aos pentecostais, senão: A
ESSA BORDA AFIADA, nesta Era, onde a unção do anticristo é tão
perfeita que enganaria aos escolhidos. “Eles cairão no lado errado se
eles não vigiam!” E por que é isso? Porque todo falso ungido, todo
pregador que prega 99% da Palavra, mas que acrescenta esse 1%,
todo pregador dessa classe é um pregador que sabe falar, que sabe
pregar, que tem aparência, que tem palavreado, que convence a
qualquer um que sai falando mal, que enreda a qualquer um com a
Palavra. Vê? Então parece ser algo grande. Uma luminária. Recorde
que a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz; e assim
também seus ministros! Quando você é ministro... O diabo unge ao
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chegar; onde todas as mesmas mensagens que foram pregadas lá,
serão pregadas novamente. Lá foram pregadas em sinal, em revelação;
Deus revelando esses mistérios. Aqui serão pregadas em ensinamento
para ver-se o quadro completo. Vê?
Página 51: Bom, eu creio que estamos nos aproximando já a algo

grande, algo maravilhoso que está por acontecer; e eu creio que antes
do investimento, antes da plenitude de Deus, do Espírito de Deus vir
a nós em plenitude... Antes de vir o Dia de Pentecostes, Judas saiu;
ele mostrou suas cores e se suicidou. Agora o suicídio é espiritual. O
suicídio agora é espiritual: vender a Palavra. Lá ele a vendeu, e
depois se matou, suicidou-se. Hoje em dia, vender a Palavra, vender
o ensinamento correto para esta hora, isso é vender a Cristo; e logo se
suicidam espiritualmente. Suicidam-se espiritualmente pelo fato de
terem vendido a Palavra. Nós sabemos de muitos ministros que já se
suicidaram, como Judas (espiritualmente), após terem vendido a
Palavra e terem-na rejeitado por fama, por popularidade – você sabe
– por dinheiro e por mulheres. Agora, recorde: ao dizer “mulheres”
neste tempo, mulheres representam igrejas. Por igrejas, por dinheiro e
por fama ou popularidade. São as três coisas que mais chamam a
atenção dos falsos ungidos nestes dias.
Extrato da Mensagem
AGORA VEJO – 16/03/1975, Cayey, Porto Rico.
Páginas 29-32: Agora vejo! Nos falsos ungidos – os falsos profetas das

denominações. Mas não tínhamos visto cumprido nos falsos ungidos,
nos falsos profetas aqui em nosso meio. Porém, chegou o tempo para
que o vejamos. Agora, prestem bem atenção. Observem como atuarão
e o que é que eles farão. Na Mensagem “Tratando de Fazer um
Serviço a Deus Fora de Sua Vontade”, na página 49, diz: “Vigiem
quão perto chega... Vigiem quão perto chega a este fio da navalha –
a diferença entre o correto e o incorreto.” Está falando dos falsos
ungidos, ou seja, dos anticristos. “E recorde: cairá em um ou em
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você? E depois, quando esse filho é dado à luz, então o espírito que
lhe corresponde entrar, se meterá dentro desse corpo. Encontramos
que sempre o normal é que o filho nasça; e quando chega o tempo do
filho nascer, pois então num parto normal o filho vem – a primeira
coisa que nasce é a cabeça. Vê você? Porque na cabeça está a mente;
pois o primeiro que tem que nascer é a cabeça. E o que será esse filho?
Será um Corpo de crentes. Ou seja, será um grupo. O que é o filho do
matrimônio? É o produto das relações amorosas do esposo com a
esposa. Vê você? Desse esposo e dessa noiva. Então o produto das
relações amorosas do Esposo (que veio neste tempo) com a Noiva
que lhe foi apresentada, o que será? Será um Filho, um grupo de
crentes que haverá no meio de todos os que lhe receberam; no meio
de todos os que dizem que estão na Mensagem, no meio de todos eles,
daí sairá um Filho que receberá a plenitude do Espírito Santo. Porque
o filho recebe o espírito quando nasce. Vê você? Então, para receber
a plenitude do Espírito Santo (o qual estamos esperando), o que tem
que acontecer primeiro? Tem que nascer o Filho que vai receber essa
plenitude. E de onde nascerá esse Filho? Nascerá da Esposa. Vai ser
o quê? Recordem: o filho sempre é – o filho de um matrimônio, o que
é? É uma parte deles dois. Então o Filho que vai receber a plenitude
do Espírito, então será uma parte desse Matrimônio, será o produto
desse Matrimônio; ele será Gene de Deus, ele será Palavra pura de
Deus, porque foi isso que foi gerado. Então NÃO PODERÁ TER
TENDÊNCIAS DENOMINACIONAIS, porque o que foi gerado não
foi denominação, senão que, foi o Filho da Palavra. Porque esta
Noiva não seria enganada. Portanto, NÃO PODE TER
TENDÊNCIAS DENOMINACIONAIS. Agora, primeiro vemos que
tem que nascer; e o que ocorre quando se está de parto? Disso posso
falar nestes dias, porque nestes dias, pois, o Senhor nos deu um
bebezinho. Agora veja que, neste tempo, depois que se cumpra a data
de estar no ventre (porque esse Filho estará no ventre até chegar a
data de sair), quando chegue o tempo do Espírito entrar dentro dele,
nesses dias tem que sair; porque senão, morre. Se passar da data,
morre; se nasce antes, corre perigo também. Vê você? E de onde sairá?
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De onde vai se levantar o grupo que vai receber a plenitude? Vai se
levantar do meio dos que estão na Mensagem. Ou seja, será parte
desse grupo. Porque, de todos os que dizem que creem na Mensagem,
nem todos vão receber a plenitude, senão que, todos os que estão na
Mensagem (ou seja, todo o grupo completo), eles parirão UM
GRUPINHO PEQUENO; ou seja, desde aí surgirá um grupinho
pequeno.
Páginas 34-35: Esperamos que em breve já o restante do corpo desse

Corpo de crentes, desse Filho prometido que haveria de nascer, desse
Corpo de crentes que haveria de surgir, esperamos que o que falta por
nascer, que o que falta por sair desse Corpo de crentes, saia à luz,
para que todo este Corpo de crentes possa receber esse Espírito de
Deus que está rondando a essa Noiva, a essa Esposa. Está rondando,
mas todos os que creem são a Noiva; todos os que creem (que estão
na Mensagem); todos creem. Não se meterá dentro de todos. Não.
Claro que está rondando a Noiva, a Esposa que está grávida; está
rondando-a. mas não para se meter dentro dela, senão, para se meter
dentro do Filho que vai parir; e é a plenitude o que vem se meter
dentro desse Filho; é a plenitude. E já, pois, estamos bem perto disso.
Por isso oremos muito. Porque o resto do Corpo (não do corpo da
Noiva, senão, do Corpo do Filho) que a Noiva tem que dar à Luz, tem
que aparecer, tem que se manifestar como parte desse Corpo, para
que então a plenitude de Deus possa vir, e todos serem cheios dessa
plenitude. E então o restante se alegrará também. Porque, imagine!
Quando o restante desse povo que crê na Mensagem comece a ver a
plenitude de Deus em um grupinho, e as coisas que Deus falará e fará
– qualquer um se alegra! Eles reconhecerão isso; vão se dar conta.
Porque isso é o que diz o irmão Branham na Mensagem “A União
Invisível de Cristo e Sua Noiva”, que: “Quando eles comecem a ver
se cumprindo as coisas que foram prometidas com o ‘assim diz o
Senhor’, então eles dirão: ‘Dá-nos do vosso Azeite’!” Vê? Não
somente os de fora, mas os de dentro da Mensagem que, ao princípio,
pois não podem crer. Porém, não vamos incomodá-los tampouco.
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trazendo um falso ensinamento para enganar aos verdadeiros
escolhidos, então Deus, por Seu lado, Deus está manifestando Seu
Plano. E o que Deus estará fazendo neste tempo para que os filhos de
Deus não sejam enganados – o que Deus estará fazendo será: estar
trazendo um ensinamento verdadeiro da Mensagem da hora. É a
única coisa que pode combater ao falso ensinamento dos falsos
ungidos; essa é a única coisa que pode impedir que os escolhidos
sejam enganados. Nada mais pode impedir isso; nada mais. Porque o
diabo está se movendo através dos falsos ungidos com o quê? Com o
falso ensinamento. Deus está se movendo com o verdadeiro
ensinamento. Os verdadeiros escolhidos verão a Deus. Como verão a
Deus? Em quê verão a Deus? Verão a Deus no ensinamento correto.
E nos daremos conta do quê? Do que é o falso ensinamento. E não
olharemos as pessoas que sejam influenciadas ou usadas com o falso
ensinamento – não as olharemos para as cotovelar – senão que, as
olharemos com lástima, vendo que estão se deixando usar por um
espírito equivocado que vem da quinta dimensão; em vez de se deixar
usar pelo Espírito de Deus com o ensinamento correto da Palavra de
Deus. Essa é uma coisa dura, uma coisa muito triste nesta hora em
que nós vivemos; pois eles creem que estão corretos, mas estão
incorretos.
Página 47: Assim que, esta hora é uma hora muito delicada, na qual as

pessoas querem ser grandes; os ministros querem ser grandes, quando
Deus opera em simplicidade.
Páginas 50: Ele seguirá nos dando a conhecer todas as coisas que
necessitamos conhecer nesta hora. E eu creio que das últimas coisas
que nos dará a conhecer abertamente, será sobre os falsos ungidos e a
crucificação atual, onde a Palavra está sendo crucificada (e será
crucificada a Palavra) encarnando-se nos escolhidos. E o restante
crucificando essa Palavra que está se encarnando nos escolhidos. Eu
creio que quando isso sair para percorrer – para percorrer por todo
lugar – eu creio que será uma coisa bem dura; porque essa hora vai
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receber o benefício da parte de Deus, e deixar o que não é de Deus.
Porque Deus nunca deixa de atuar, de operar em todo o tempo. E hoje
em dia Deus está operando. Agora, já para quase finalizar... Qual é o
trabalho dos falsos ungidos hoje? Porque se você quer se livrar dos
falsos ungidos (evitar ser enganado pelos falsos ungidos) você tem
que saber então o que é que estarão fazendo os falsos ungidos, e
como o diabo os estaria usando para enganar aos verdadeiros crentes.
Porque se você não sabe essas coisas, como você vai se livrar disso?
Páginas 43-44: Portanto, do quê então é que temos que nos cuidar? De
ser ensinados por quê? Pelo falso ensinamento dos falsos ungidos.
Você os encontrará fora da Palavra sempre; fora da Palavra que
corresponde para esta Terceira Dispensação. Têm a letra, mas a
interpretação dessa letra é intelectual; não têm a revelação do que
isso significa para esta Nova Dispensação; e então, aí é que falham. E
somente os verdadeiros escolhidos são os que poderão ver esse falso
ensinamento e rejeitá-lo; e poderão ver então o que é correto. Agora,
se o diabo vem com um falso ensinamento (porque o que os falsos
ungidos têm é um falso ensinamento), essa é a forma em que o diabo
estaria se movendo neste tempo através dos falsos ungidos: com um
falso ensinamento. Agora, pense você. Como então Deus estaria se
movendo nesta hora para combater esse falso ensinamento? O que é
que combate um falso ensinamento? Você pense nisso. O que é que
combate uma mentira? Uma verdade. O que é que combate um falso
ensinamento? Pois, um verdadeiro ensinamento. Por isso é que na
Mensagem titulada “Os Falsos Ungidos dos Últimos Dias”, Deus
nos ensina através do irmão Branham, que os falsos ungidos são
falsos mestres; falsos mestres ensinando incorretamente a Mensagem
desta hora, dando uma interpretação equivocada; trazendo um falso
ensinamento. Então, se é assim que o diabo se moveria, então temos
que olhar e ver que o diabo sempre o que faz é ser um imitador;
imitando o Plano de Deus. Se o diabo está se movendo nessa forma, é
porque Deus, por outro lado, está se movendo na mesma forma, mas
na forma correta. Vê você? Então se o diabo, por seu lado, está

EXTRATOS ESPECIAIS – É TEMPO PARA ENTENDER

23

Vamos deixá-los quietinhos para que não venham a cruzar a linha;
porque, o que de dentro da Mensagem cruze a linha, não há lugar
para voltar atrás. Portanto, não podemos nos colocar a lutar com
ninguém, senão, orar pelos demais. E estas coisas não são para tratar
de obrigar aos demais que as creiam, senão, cada qual diante do
Senhor crerá aquilo que Deus lhe permite ver e crer. Àquele que
Deus permita (como a Pedro) captar por revelação, o captará; porque
não é para todos, mas para o grupo predestinado, que Deus
predestinou.
Extratos da Mensagem
MUITOS SÃO OS CHAMADOS, E POUCOS OS ESCOLHIDOS –
22/09/1974, Ponce, Porto Rico.
Página 7: Porque o profeta disse que há três classes de crentes: crentes

verdadeiros, crentes manufaturados (que são os crentes fabricados) e
os incrédulos.
Ele diz que com o incrédulo não há problema. Quando o
incrédulo ouve algo que é muito delicado, muito profundo, ele diz:
“Eu não creio nisso.” E vai embora; segue andando. Ele diz: “Com
esse não há problema. Ele se vai. Não, não, ele não é o problema no
meio do povo.” Porém, ele diz: “Mas um manufaturado – esse é do
qual temos que nos cuidar; porque esse fica no meio do povo até o
final.” Esses são dos quais a Bíblia diz que se fosse possível
enganariam até mesmo aos escolhidos. Vê que se parece muito ao
verdadeiro? E o profeta diz que brilham mais que os verdadeiros
escolhidos.
Ou seja – observe – sua aparência... Aparentemente esses
são... “Oh! Esse é o grupo seleto na Mensagem! Esse é o grupo que
sabe muito da Mensagem!” Mas o que sabem, sabem em forma
intelectual, e NÃO TÊM NENHUMA REVELAÇÃO de Deus para
entender o que Deus disse pelo profeta. E esses estão tipificados em
Judas, os quais são traidores da Palavra! Os quais traem a Palavra!
Crucificam-na!

24

REVERENDO WILLIAM SOTO SANTIAGO

Página 8: Porque é árvore é conhecida por seus frutos. Portanto, cuide-

se dos Judas, porque enganarão (se possível) até aos escolhidos. Isso
que dizer o quê? Que tratarão de enganar a Noiva. Mas o profeta diz
que a Noiva não pode ser enganada, porque ela é a Palavra. E se ela é
a Palavra, não importa o que outro venha explicar; ela crê o que Deus
já explicou por Sua Palavra através do profeta.
Página 9: Agora, saiba que os últimos que ficariam com a Noiva
seriam os manufaturados, os fabricados. Os que dariam trabalho à
Noiva. Ou seja, dariam trabalho, dariam problemas, tratando de
enganá-la. Agora, eles não querem a Palavra de Deus, porque ficaram
com suas tradições; então a Palavra de Deus não lhes é efetiva. Pelo
fato de terem ficado com suas tradições, a Palavra não lhes foi efetiva.
Páginas 20-21: Bom, estamos muito perto do momento em que a Noiva

será cheia plenamente do Espírito Santo. Plenamente! E pouco tempo
antes que chegue esse momento, os Judas deste tempo (os ungidos
dos últimos dias, os falsos ungidos, os manufaturados) têm que se
manifestar como o que são: traindo ao Senhor e O crucificando. Ou
seja, entregando-O à crucificação. Vocês sabem que o profeta disse
que o Senhor foi crucificado pela segunda vez. E ele diz que é desde
os púlpitos onde é crucificado. Bom, os Judas fazem esse trabalho,
entregando a Cristo, a Palavra que se fez carne neste tempo. O
entregam, O vendem. Dão-lhe um beijo: “Oh, Mestre!” Vê? Seguem
Lhe chamando de Mestre: “Meu Senhor!” Hipócritas! Que com um
beijo O pegam e O vendem para que seja crucificado desde todos os
púlpitos. Crucificando-lhe! Falando mal contra Deus manifestado em
carne hoje. Falando contra a Mensagem da hora, que não é outra
coisa, senão: Deus manifestado em carne hoje. O qual é o mistério do
Sétimo Selo. “Grande é o mistério do Sétimo Selo: Deus Se
manifestou em carne.” E isso é o que crucificam os falsos ungidos. E
quando você vir – quando você veja que comecem a atuar dessa
maneira, saiba que é porque já estamos bem perto. Estamos tão e tão
perto que, de um momento a outro, ocorre o que vai ocorrer. E é
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Vê você? Então lhe perguntou, e lhe disse: “A quem eu der o pão
molhado, é ele.” Você pensou em algo assim? O Senhor dizendo a
um deles: “Olha, tem um sinal. Eu vou te dar um sinal para que
conheça quem é, de todos os que estão aqui. Tu saberás quem é. Ao
que eu der o pão molhado, esse é o que vai me entregar.” O resto não
sabia de nada, porém, o Senhor veio, deu o pão molhado, e João...
Como João estaria? João estaria com os olhos bem abertos, olhando.
E quando viu que o Senhor molhou, João soube que esse era o que O
haveria de entregar. E depois João disse que Judas falou aquelas
palavras lá, quando Maria estava lavando os pés do Senhor com
aquele perfume, que Judas seguidamente disse: “Isto poderia ser
vendido por tal quantia.” – João diz (e isso entre parênteses): “ E isto
disse porque era ladrão.” Porque depois que o Senhor lhe disse quem
era e todas estas coisas, depois João já sabia quem era esse homem.
Vê? Mas ERA UM DOS ÍNTIMOS. Era um dos íntimos. O que
lidava com a parte financeira, com as moedas, e o que tinha boa
reputação diante dos fariseus; o resto não tinha boa reputação. O
único que tinha boa reputação diante da Dispensação que havia
passado era Judas. O resto... Assim que, observe. O pão é a Palavra.
“A quem eu der a Palavra molhada, esse é.” Mas o que ocorre? Era
pão sem fermento, sabe? O que estava sendo comido ali. Pão sem
fermento. E o comiam seco aí, como é. MAS A UM O DEU BEM
MOLE. – “Oh! Que suave!” – Bem suave, bem mole; molhadinho.
Porém, o restante tinha que comê-lo duro. Há algo mais aí com
relação a isso. Porque uns recebem como é: seca – a Palavra – a qual
é sem fermento; MAS AOS FALSOS UNGIDOS A PALAVRA
VEM MOLHADA. Vamos deixar isso quietinho. Algum dia,
falaremos disso, e veremos todas estas coisinhas à luz do que está
ocorrendo. Então podemos ver aos falsos ungidos comendo o pão
molhado, e aos verdadeiros ungidos – porque se há falsos ungidos, há
verdadeiros ungidos. Falsos ungidos para os manufaturados;
verdadeiros ungidos para os crentes verdadeiros. E quando o diabo
está se movendo, você tem que saber que o diabo está se movendo;
porém, você tem que olhar para ver também a Deus se movendo; e
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até os menciona pelo nome. Quão duro será nesta hora em que
estamos vivendo, em que, apesar da amizade íntima que haja entre
esse grupo de ministros que há na Mensagem (mais de mil ministros),
seja preciso identificar pela Palavra cada coisa; pôr cada coisa em seu
lugar. E quem cair em um grupo, pois não pode fazer nada. Quem
caia no outro, não pode fazer nada. Ou seja, será a Palavra quem
identificará a cada grupo e aos líderes de cada grupo; mesmo que não
os mencione pelos nomes, ficarão identificados. Ou seja, porque será
tirado o retrato: “Assim atuarão os falsos ungidos. Atuarão desta
maneira, desta maneira e desta maneira. E tratarão de fazer isto, e isto
e isto ao povo.” E quando então vemos a pessoas atuando dessa
maneira, pois vamos ter que pôr as mãos na cabeça, como teriam
feito os discípulos. Veja, quando o Senhor disse: “Um de vós me há
de entregar.” – isso foi uma coisa bem dura, quando o Senhor a disse.
Para Ele e para os discípulos. Que cada um: “Senhor, serei eu?
Senhor, serei eu? Serei eu?” E quando Judas veio, e disse: “Senhor,
serei eu?” – “Tu o disseste.” Quem lhe disse isso? A Palavra através
de carne humana. Porque Ele era a Palavra. A Palavra em carne
humana no irmão Branham os identificou também, sendo íntimos
amigos dele. A PALAVRA EM CARNE HUMANA NESTE
GRUPINHO PEQUENO DE ESCOLHIDOS que foi levantado neste
tempo final para proclamar-lhe como Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores – A PALAVRA ATRAVÉS DESSE GRUPINHO
PEQUENO IDENTIFICARÁ AOS FALSOS UNGIDOS DE TAL
MANEIRA QUE NÃO RESTARÁ LUGAR PARA DÚVIDA PARA
OS VERDADEIROS ESCOLHIDOS. Ainda que os verdadeiros
escolhidos tenham que fazer como tiveram que fazer, talvez, os
discípulos do Senhor: porem as mãos na cabeça. Porque Pedro fez
sinal a João [O irmão William imita os sinais que Pedro fez a João –
editor.]... Ou algo assim. Então João reclinou a cabeça. Quis lhe dizer:
“Pergunte a Ele... Não quer dizer em público. Pergunte pra ver,
porque tu és o mais próximo a Ele.” João era o discípulo amado; o
teólogo; o mais próximo do coração do Senhor. Foi o que subiu e
teve a revelação do Livro dos Selos. Teve a revelação de Apocalipse.

EXTRATOS ESPECIAIS – É TEMPO PARA ENTENDER

25

muito triste ver o que se passa com estas pessoas que fazem isso.
Judas tinha seu nome escrito no Livro da Vida, e quando vendeu ao
Mestre, seu nome foi apagado. E então, quando seu nome foi apagado,
foi e se enforcou, e explodiu por lá; explodiu pela barriga, e foi ao
lugar ao qual pertencia. Não morreu apenas um ali! Ali estavam
sendo crucificados mais de um. O Filho de Deus estava sendo
crucificado ali, mas o filho do diabo (Judas) também estava sendo;
morrendo na árvore. Ali estava morrendo também. Assim que, vemos
que no momento em que eles vendem ao Senhor, depois de terem
dito que criam em tudo, depois que diziam: “Meu Mestre!” Depois
que diziam: “Oh! Deus esteve manifestado. Era Deus quem falava
através desse vaso! Deus estava aí plenamente!” Depois que disseram
tudo isso, então O pegam e O vendem para que seja crucificado.
Páginas 21-22: É duro. Eu tenho pessoas e amigos muito bons. E

quando eu sei que todas essas coisas vão se cumprir neles... Ou ainda,
quando tenho visto... Eu conheço a muitos irmãos; bastantes na
América Latina. E também nos Estados Unidos cheguei a conhecer
irmãos muito bons. E saber que neles se cumprirão estas coisas; e que
já estão se cumprindo... Não nos alegramos com isso. Nos causa dor.
Não crê que era dolorido para o Senhor saber quem era aquele que
estava com eles (Judas)? O Senhor o conhecia; e isso causava dor ao
Senhor. E o Senhor nunca o disse aos demais discípulos, porque isso
teria sido doloroso para eles também. Acabou falando ao final: “Um
dos que está comigo; um dos que molha no prato comigo; um dos que
diz que crê em mim; um dos que crê na Mensagem; um dos que está
na Mensagem; esse vai me entregar.” O HOMEM DE CONFIANÇA;
O QUE LIDAVA COM O DINHEIRO. O QUE FAZIA ISTO E
AQUILO. O MAIOR NO MEIO DE TODOS ELES. ERA O
MAIOR! Pedro era o menorzinho de todos eles; o mais burro. Estava
sempre metendo as patas. Mas Judas... Judas era o maior de todos
eles; o homem mais intelectual. Era um homem que entendia dos
números; era um homem que entendia de contabilidade; era um
homem que sabia todas estas coisas. Ele era o tesoureiro; o homem
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grande. E era um homem que sabia falar bem. E ainda mais, veja: era
tão e tão grande que até cria que sabia mais que o próprio Senhor.
Assim que, imagine se não era grande! Tratou de aconselhar ao
Senhor: “Veja, Senhor. Isso não deve ser assim. Esse perfume que
estão derramando em Seus pés deve ser usado para isto...” Vê? Ele
cria que sabia mais que o Senhor.
Páginas 23-24: Assim que, vemos que adentramos a uma Terceira

Dispensação. E sempre, sempre as pessoas não querem passar de uma
Dispensação à outra, porque encontram que são muito duras as coisas
que são postas para a Nova Dispensação. Mas os filhos de Deus
passam à Nova Dispensação sempre. São muitos chamados, mas são
muitos poucos escolhidos. Portanto, você se mantenha em
simplicidade. Não creia ser grande. Não creiam que haja alguém
grande em nosso meio. QUANDO VOCE VIR QUE ALGUÉM
TRATE DE SE SOBRESSAIR EM NOSSO MEIO, E SE FAZER
GRANDE, SAIBA QUE HÁ ALGO MAL AÍ.
Página 29-30: Assim que, vocês já sabem: estejam preparados. Prestem

atenção, nesta manhã, pois, eu não trazia uma mensagem. Antes,
tinha anotado isto e nada mais aqui. Mas ainda nem o usei! Parece
que o Senhor nos tinha um pequeno conselho. Eu, nesta manhã,
poderia lhes falar muitíssimas coisas, mas vocês não estão preparados
ainda talvez, para ouvir muitas coisas que eu poderia lhes falar. Mas
o Senhor os está preparando. E esta Mensagem – isto que o Senhor
nos falou nesta manhã – é um algo de preparação para cada um de
vocês. Outra coisa, sabendo que o grupo é pequeno, veja: o profeta
disse a Billy Paul (Billy nos contou)... O profeta lhe disse: “Olha,
Billy, tudo é perfeito. A Mensagem é perfeita, a revelação está
perfeita, tudo está perfeito. A única coisa que eu encontro e vejo mal,
a única coisa que não está perfeita, que não está correta; a única coisa
que eu vejo que está errada é uma só coisa. Nesta Mensagem a única
coisa que eu vejo que está errada é uma só coisa; uma só coisa que
está mal. Sabe qual é?” Disse-lhe: “A única coisa que está mal, Billy,
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manufaturados. Agora, sabendo todas estas coisas, e sabendo que os
três grupos estão na Mensagem, e sabendo que os líderes de cada um
desses grupos são ministros, e que todos nós ministros nos amamos
na Mensagem, e que nosso propósito não é lutar nem pelejar uns com
os outros, sabemos que isto é algo doloroso para nós, ministros, saber
que entre os ministros da Mensagem (em que há mais de mil
ministros na Mensagem), saber que entre os ministros estão os
ministros líderes dos incrédulos, ministros líderes dos manufaturados
e ministros líderes dos crentes verdadeiros. Oh! Bendito é o Senhor
para sempre! Isto é algo duro para nós, ministros, saber que esta é
uma realidade, e que temos que enfrentar esta realidade, assim como
o irmão Branham teve que enfrentá-la. E foi duro para ele, saber que
muitos companheiros ministros que o acompanharam em suas
campanhas, eram crentes manufaturados; e ainda, em muitas
mensagens ele começa a falar em certa forma que identifica,
inclusive, a muitos dos ministros que são líderes dos manufaturados
lá nas denominações. Agora, quão duro... Se isso foi duro lá para o
irmão Branham... Íntimos amigos dele, que ele chamou de “íntimos
amigos”... “Meu amigo íntimo. Meu irmão.” Quanto mais duro será
para os crentes verdadeiros verem estas coisas quando estejam
manifestadas; e para os ministros verdadeiros dos crentes verdadeiros,
quando em uma forma ou em outra, tenham que identificar o restante
dos ministros. Isto será duro. Será algo doloroso. Jesus o fez, o irmão
Branham o fez, os apóstolos o fizeram também; São Paulo o fez, São
Pedro também; todos eles o fizeram. Também será feito neste tempo;
e será algo doloroso. Mas será feito para benefício dos escolhidos
verdadeiros, para que não sejam enganados pelos falsos ungidos que
estão dentro da Mensagem. Quando tenho visto estas coisas, sei que
será algo tão doloroso. Porque se quando Jesus... O líder dos
manufaturados era Judas, um amigo íntimo do Senhor; e o Senhor o
chamou de amigo; e Judas também O chamou de amigo (amigos
íntimos). Além de estar com Ele no grupo como irmão, era amigo.
Nos dias dos apóstolos também. Nos dias do irmão Branham também.
Por isso ele os chamou de amigos íntimos em muitas mensagens, e
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Ou seja, a mesma coisa que fizeram os falsos ungidos de lá das
denominações é o mesmo que fazem os falsos ungidos aqui da
Mensagem.
Página 35: Se hoje em dia querem ver a Deus, têm que ver a Deus

ATRAVÉS DESSE GRUPINHO PEQUENO que se levantou. Não
que vai se levantar. Há algum tempo atrás era no futuro: “Vai se
levantar um grupinho.” E todo mundo queria. “Bom, quando esse
grupinho se levante, oh, glória a Deus!” Então todos os que estavam
aí na Mensagem, diziam: “Todos somos desse grupinho.” Mas dizia
“um grupo pequeno”, não dizia “um grupo grande”. Não tinham se
dado conta que dentro da Mensagem estavam três grupos; três grupos.
E dos três grupos havia um grupinho pequeno: os verdadeiros crentes.
E esse grupinho pequeno é o grupinho dos verdadeiros crentes que se
levantaria nos últimos dias proclamando-lhe Rei dos Reis e Senhor
dos Senhores; proclamando ao Filho do Homem que se manifestou
hoje; proclamando-lhe como o Filho de Davi. Agora, qual foi a
atitude dos outros dois grupos? Não verem a Deus nesse grupinho
pequeno. Vê você? Os falsos ungidos não viram a Deus manifestado
no irmão Branham; o neutralizaram, o rejeitaram e crucificaram a
Cristo, a Palavra que estava ali em um. E agora, quando a Palavra
está regressando novamente e está se encarnando já em um grupinho
pequeno... Porque a Palavra se encarna em nós à medida que a
recebemos; ela se faz carne e nós nos fazemos a Palavra. Vê você?
Jesus era a Palavra. Ele podia dizer: “Eu sou a Palavra encarnada.” O
irmão Branham era a Palavra encarnada. E agora, você e eu podemos
dizer: “Eu estou me tornando a Palavra encarnada! Eu sou a Palavra
encarnada!”
Páginas 39-40: Oh, que coisa maravilhosa podemos ver nesta manhã! E

que nós como ministros pudéssemos ver a que grupo estamos
representando – ou- em que grupo você está representado; porque
cada grupo está representado em seu líder. Há líderes. Para os crentes
verdadeiros havia líderes; para os incrédulos também; e para os
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é que: HÁ MUITOS SEGUINDO ESTA MENSAGEM. Porque isto
não deveria ser seguido por muita gente. Bem pouquinhos.” Assim
que, isso te dá uma ideia do que vai se passar, verdade? HÁ MUITOS
SEGUINDO ESTA MENSAGEM. DEVEM SER POUQUINHOS.
Você já tem visto as coisas que estão vindo; e muitos poucos a estão
seguindo. Bom, todavia faltam mais, sabe? Todavia faltam mais. E
você que está aqui, você tem que saber (você) se é ou não é. E como
você sabe se é? Eu sei que sou. Como? Porque eu creio tudo o que foi
falado pelo profeta; não me importa que dom fulano ou dom fulano
não creia. A mim isso não importa. O que me importa é que Deus
falou, e ponto! E esse é o sinal que eu tenho de que sou escolhido.
Porque o Senhor disse: “Minhas ovelhas ouvem MINHA voz e ME
seguem.” E não importa quão duro pareça alguma parte da
Mensagem, eu a creio; e não somente digo que a creio: a ponho por
obra; a creio e a sigo.
Página 34: Assim que, saiba que a cada dia que passe se levantarão

falsos ungidos e falarão contra a Noiva. E serão pessoas grandes,
importantes. Não olhe isso. Não olhe as pessoas porque sejam
grandes ou importantes, olhe a Palavra, que é o mais importante para
você e para mim. Porque o céu e a terra passarão; e todas essas
pessoas grandes passarão; e seus nomes serão apagados do Livro da
Vida. Porém, a Palavra nunca passará. E quem faz a vontade de meu
Pai, permanece para sempre então.
Páginas 35-36: E pouquinhos dias antes da Noiva ser revestida, os

falsos ungidos têm que se manifestar atacando a Noiva! E falando
contra o que a Noiva crê! Veja, e de mais de 500 pessoas que viram
ao Senhor subir (mais de... eram 500), somente 120 ficaram firmes na
Palavra; o resto se foi. Assim que, isso quer dizer algo a você e a
mim também. Você quer ser dos muitos? Eu sempre quero ser dos
poucos. Se os muitos se fossem, todo mundo perceberia que o Rapto
teria ocorrido; porém, os que se irão [no Rapto – editor] são os
pouquinhos; um grupinho pequenino. E quem perceberá que o Rapto
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ocorreu, hein? Assim que, irmãos, estamos mais perto do que nós
imaginamos. Você saiba onde está parado. E adiante com a Palavra
do Senhor sempre. Não se escandalize por nada. Você tem que
madurar a tal grau... Veja, você tem que madurar a tal grau... a tal
grau que, se... Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou um escolhido,
mas vou lhe dar um exemplo. Você tem que madurar a tal grau que,
se você visse que eu fizesse o que fizesse; ainda que você visse que
eu, depois de ter pregado estas coisas, viesse e dissesse que isso não é
assim; ou que me fosse ao mundo e fizesse o que fizesse; que nada
disso possa mover você. Você permaneça aí na Palavra. Aí na
Palavra. Que se algo se passou a fulano ou a fulano, e se apartou...
“Bom, ele se apartou, mas eu não. Eu sigo em frente, porque isto me
mostra que já estamos por ir no Rapto.” Assim que, aperte bem o
cinto, porque não importa o que você veja, FIQUE COM A
PALAVRA! Não esteja olhando as coisas que podem ser vistas com
vista. Esteja olhando com a fé; com os olhos da fé. Esteja olhando a
Palavra. “Bom, se fulano de tal fez isto, ou se apartou, bom, eu sinto
muito, mas eu não vou me apartar. Sinto muito que ele tenha feito
isso. Orarei por ele para que se por acaso, pois, para que seu nome
não seja apagado já que fez tal ou qual coisa; mas eu não vou me
apartar da Palavra. Eu sei em Quem tenho crido e sei para onde vou.
Sei que vou rumo à Grande Ceia do Cordeiro.” Saibam que o Senhor
nos dá essas coisas para que saibamos onde estamos parados; para
que maduremos. Porque muitas vezes há pessoas que veem que
fulano fez tal coisa, e veem que fulano é uma pessoa DOS
PRINCIPAIS no povo de Deus... “Bom, se fulano fez isso...” Hum!
Este outro já se desanimou, e já, pois não é a mesma pessoa contente
e feliz com a Palavra. Ou, se fulano meteu as patas, pois, já o outro
tem que metê-las. Não, senhor. Se fulano as mete, você se cuide de
que também vá... não as vá meter. Porque cada qual pagará pelo que
faça. E cada qual levará o opróbrio sobre si. Todo o opróbrio que
lance sobre o povo de Deus, ele o levará. Assim que, você saiba onde
está parado. Você viva a vida que tem que viver. Não esteja imitando
ninguém. “Se fulano de tal vive assim, eu vou viver assim.” Não faça
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“Vigiem quão perto chega a esse fio da navalha – a diferença entre o
correto e o incorreto.” Observe. Pegue uma navalha e comece a ver o
fio. O fio é tão fininho, tão fininho, que você quase nem o vê. Você
tem que trazê-la bem perto, olhar bem de perto para você poder
definir o fio dessa navalha. Vê você? Então o incorreto e o correto
serão tão parecidos que a diferença que há é o fio de uma navalha.
Não a navalha; o fio da navalha. Você vê a navalha, mas o fio... Para
você poder ver o fio dessa navalha tem que pegá-la... Pegá-la até com
uma lupa. Você só poderá ver a diferença que há entre o correto e o
incorreto, e definir o que é correto e o que é incorreto com uma lupa:
com a Lupa da Palavra de Deus. De outra maneira, você a olha à
simples vista, e então você... Se você a olha à simples vista, você vê
que o incorreto é maior, mais maravilhoso, mais formoso; e no
incorreto todo mundo cabe; no incorreto, pois, todo mundo irá no
Rapto. Vê você? Porém, no correto você sabe que não é assim. Você
sabe que a predestinação é a predestinação. E que nem todo mundo
foi predestinado para ser parte dos escolhidos. Você sabe que existe
um número, e que não será nem um a mais, nem um a menos. E ainda,
você sabe que esse número foi revelado nos Selos; porque todos os
mistérios de Deus foram revelados com a abertura dos Selos; todos os
mistérios. É dito no Livro dos Selos – Deus diz através do irmão
Branham que tudo o que Deus fez, tudo o que Deus fará e tudo o que
Deus está fazendo, está revelado nos Selos.
Página 34: Isso é o duro de saber que saímos num Terceiro Êxodo;

isso é o duro da Mensagem titulada “Os Ungidos dos Últimos Dias”,
e isso também é o duro da Mensagem titulada “Eu Acuso Esta
Geração Por Crucificar a Jesus Cristo Pela Segunda Vez”. Porque aí
caem os falsos ungidos que ESTÃO AQUI DENTRO, na Mensagem
também, que crucificam o quê? A Palavra. Os falsos ungidos lá das
denominações crucificaram a Palavra que estava onde? Encarnada no
irmão Branham. Os falsos ungidos daqui crucificam o quê? A
PALAVRA QUE SE ENCARNA NOS ESCOLHIDOS. Crucificamna, blasfemam-na, e então caem na blasfêmia contra o Espírito Santo.
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desceu; e também o espírito de Judas. O espírito que estava em Judas,
o espírito do diabo desceu também. O Espírito de Deus desceu nos
verdadeiros crentes, e o espírito de Judas (ou seja, o espírito do diabo)
desceu nos falsos crentes. Então encontramos que quando Deus vem
manifestado em carne, o diabo vem manifestado em carne. Quando
Deus vem em Espírito, o diabo vem em espírito também. Por isso
encontramos que quando Deus veio em Espírito aos 120, depois, aos
pouquinhos dias, em pouquinho tempo, o que encontramos?
Encontramos o espírito do anticristo metido onde? No meio dos
falsos crentes, os quais congregaram junto com os verdadeiros
crentes. Vê você? Então, conforme o ensinamento que Deus nos
trouxe através do irmão Branham, nas Eras da Igreja, nos diz que a
Videira Verdadeira tinha o Espírito de Deus, mas a videira falsa tinha
o espírito de Judas, o espírito do anticristo, ou seja, o espírito do
diabo. Então ambas as videiras, ambos os grupos, eram influenciados
pelo espírito que estava por detrás deles; ou seja, pelo espírito que
estava neles.
Páginas 19-20: Então isso é o que sempre ocorre. Deus nos livre de que
nossos olhos sejam abertos para entrar e crer nas coisas do diabo; e
que Deus nos permita estar com um véu posto, para não crer em nada
do que esse espírito mau trata de meter no meio do povo de Deus.
Porque a quem o diabo sempre trata de enganar? Aos que não estão
enganados. O que está enganado já está enganado. Já os têm lá, e os
têm em cativeiro; e os têm sob o controle da quinta dimensão. Então,
observe. Esta é a hora na qual nós estamos vivendo. É a hora mais
difícil de todos os tempos. É a hora em que o diabo aperfeiçoará tanto
seu engano, que seu engano, suas mentiras, sua FALSA
REVELAÇÃO, SUA REVELAÇÃO INTELECTUAL, será tão
parecida com o correto, que parecerá ser o correto; e o correto
parecerá ser o errôneo. Porque o diabo sempre põe muito brilho à sua
falsidade. Mas Deus não põe brilho. Deus o põe aí como é na Palavra,
e ponto. Agora, observe. É dito na página 49, da Mensagem titulada
“Tratando de Fazer um Serviço a Deus Fora de Sua Vontade”, diz:
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isso. Viva como diz a Palavra. “Porque se a Palavra o diz, assim eu o
faço.” Faça o mesmo. Se fulano não o faz, e a Palavra o diz, pois:
“Eu faço, e ponto! A mim não importa que fulano não queira fazê-lo;
se a Palavra o diz, eu o farei. E eu vou viver como diz a Palavra.”
Páginas 37-38: Quero que a reservem todas estas coisinhas que vocês

ouviram, e que tampouco quando vocês virem que em alguma pessoa
se cumprem estas coisas – quando vocês virem a alguma pessoa
atuando como um manufaturado, como um Judas, realizando esse
papel, vocês não estejam comentando e dizendo: “Esse é um Judas.
Esse é um manufaturado. Veja os sinais, veja isto; isto mesmo é o
que fariam...” Fique bem quietinho. Deixe que as coisas aconteçam.
Você fique com a Palavra. Tudo tem que acontecer. O Senhor não se
pôs a criticar a Judas, sabendo quem era. Assim que, fiquem bem
quietos. Deixem que tudo ocorra. Quem é da Palavra ouve a Palavra;
quem não é, pois lá tem que crer qualquer outra coisa. Você se
mantenha quieto. E ore. Ore pelos demais nesta hora em que estamos.
Vocês sabem que o próprio profeta conhecia a todos os que o
rodeavam. Conhecia também aos demais ministros. E ele sabendo
quais eram dentre todos eles os falsos ungidos, ele os deixou
quietinhos. Somente, abertamente, há dois mencionados no livro “Os
Falsos Ungidos” pelos nomes. Mas estão mencionados de tal forma
que não aparece, aparentemente; porém, estão mencionados aí, e
estão metidos nesse grupo. E o restante, pois, está assinalado nas
mensagens do profeta, porém, de uma maneira tão sábia, como Deus
o faz, que ninguém percebe a menos que tenha a revelação. Agora,
não irei mencionar o nome de nenhum pra vocês, somente lhes tenho
dito as coisas que eles farão. E quando você vir que as estão fazendo,
cuide-se! Porque o profeta disse que dos que nós temos que nos
cuidar são dos Judas, dos manufaturados; porque são eles os que
ficam até o final. Ficam na Mensagem, dizendo que são da
Mensagem. Ficam até o final. O tempo todo ficam dizendo que são
da Mensagem. E são eles os que enganariam, se fosse possível, até
mesmo aos escolhidos. Assim que, eles têm um trabalho: o de
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enganar. Mas tratarão de enganar aos escolhidos e não poderão.
Enganarão às fátuas; enganarão todo mundo, menos aos escolhidos.
Assim que, você já sabe sua posição; sabe como deve atuar. E calado.
Você sabe que ninguém deve saber que você sabe estas coisas. E
ainda, quando você vir em alguém se manifestando estas coisas, e
você possa perceber que são falsos ungidos, então cale a boca mais
ainda. E saiba que tudo isso tinha que se passar. Mas não se ponha a
comentar, não se ponha a falar, porque vai ter problema. Vai ter
problema, e então vão se sentir ofendidos ou vão te ofender; e então
vai ter problema.
Página 39: Portanto, aprenda a ser reservado para que Deus possa

confiar em você e te dar outras coisas que Ele quer te dar. Qualquer
um que forme um escândalo por sua conta, o tal pagará por isso.
Assim que, você se cuide de que por sua causa alguém venha a se
escandalizar ou você venha a formar um escândalo; ou também, em
seus lares, evite os escândalos. E evite qualquer problema. Busque
dar a volta às coisas, porque este é um momento em que o diabo
aproveitará todo descuido que você tiver. Assim que, ande com os
olhos bem abertos. Bom, eu creio que já estamos prontos. O Senhor
nos ama tanto que nos fala dessa maneira tão singela; aconselha-nos.
E é que quer nos dar algo maior. Aprenda a ser reservado. Os
segredos de Deus são para a Noiva. O profeta diz isso. Assim que,
fique com eles guardadinhos no coração. Maduremos no Senhor.
Extratos da Mensagem
A INFLUÊNCIA DE OUTRO – 28/12/1975.
Páginas 4-6: Por isso encontramos que no que Deus nos falou através

do irmão Branham, Ele nos explicou que quando Moisés veio,
também vieram Janes e Jambres, também veio Datã e Corá; quando
Jesus veio, também veio Judas. Ou seja, os dois correm paralelos.
Quando vem da parte de Deus o que Deus vai fazer, e o véu de carne
através de quem Deus vai fazer o que Ele prometeu que vai fazer (o
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qual é uma promessa para cumprir quando chegue o momento do
cumprimento disso), então essa promessa é materializada em carne
humana. Mas o que acontece? O diabo não fica quieto, porque o
diabo é o inimigo de Deus; e o diabo trata de destruir todos os planos
de Deus quando Deus os está desenvolvendo. Então o diabo se move
em cena para tratar de destruir o Plano de Deus. Então, quando Deus
enviou Sua Palavra prometida para os dias da Redenção – para o dia
em que tinha que ser feita a Redenção e o Sangue que tiraria o pecado
do mundo fosse derramado, ali apareceu essa promessa em carne
humana, e a conhecemos pelo Nome de Jesus; mas então o diabo
também se moveu em cena e trouxe a antipalavra em carne humana
também, chamada Judas Iscariotes. Então ali estavam os dois. E
vocês sabem que a Palavra discerne e conhece a intenção do coração
das pessoas? Assim que, a Palavra em carne humana (Jesus) conhecia
quem era aquele que estava com Ele; foi o que esteve mais perto do
Senhor; foi o mais perto economicamente; foi o tesoureiro. E para
todos os daquele tempo, A PESSOA MAIS ACHEGADA DO
SENHOR. A pessoa de confiança era Judas Iscariotes. PORQUE É O
QUE MAIS SE PARECE COM O VERDADEIRO. Assim que,
quem mais se parecia com Jesus era Judas Iscariotes. Vê você? E
quanto à atração, era mais atraente que o Senhor Jesus; e assim por
diante. Encontramos que era a pessoa chave lá no meio do povo nos
dias de Jesus; porém, não podia enganar a Jesus, porque Ele era a
Palavra. Agora, Jesus veio de Deus e regressou a Deus. Ele disse que
tinha saído de Deus e que voltava para Deus. Mas Judas era o filho da
perdição; portanto, a Escritura diz que quando Judas morreu –
observe – encontramos que Jesus morreu em uma Cruz, em uma
árvore... Você sabia que também houve dois ladrões ao lado de Jesus
que também morreram numa árvore, numa cruz? Mas você não
percebe que outro também morreu numa árvore, que foi pendurado
em uma árvore? Esse foi Judas Iscariotes. Jesus regressou a Seu lugar
de origem, mas Judas também regressou a seu lugar de origem. Judas
regressou à quinta dimensão. Você saiba bem isso. E o Senhor
regressou à dimensão dele. Mas depois, no Dia de Pentecostes, Jesus

