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DESPERTANDO À REALIDADE - 13/04/1978, Tucson, Arizona,
EUA
Onde estava o Nome de Redenção de Deus antes de ser dado a
conhecer ao público? Onde estava? Estava velado em carne humana.
Aí estava. Alguém aqui na Terra há de ter o privilégio de que Deus
coloque Seu Nome nessa pessoa, assim como o fez naquele véu de
carne lá.
Agora, você me pergunta: “Então, estaria no apóstolo Paulo?” Se
tivesse estado no apóstolo Paulo, o Nome de Deus seria Paulo. Se
tivesse estado no segundo mensageiro, Seu Nome seria o Nome do
segundo mensageiro; mas sabemos que eles não eram a Palavra feita
carne em toda Sua plenitude; portanto, eles não tiveram o privilégio
de ter esse Nome neles.
Agora, muitas vezes quando pensamos num nome, e pensamos
no Nome novo do Senhor, pensamos de tal maneira que então
ninguém poderia saber o Nome; mas a promessa é que será revelado
pelos Trovões. E agora sabemos quem é o que tem os Trovões.
O MISTÉRIO DOS SETE TROVÕES, DO SÉTIMO SELO E
DA FÉ DE RAPTO - 31/07/1974, Ponce, Porto Rico
Então, esses Trovões ao serem revelados aqui na Terra, são
revelados através de lábios humanos; portanto, através de lábios
humanos tem que ser soletrado algo com sete.
Bom, eu estive em algumas ocasiões quando leram acerca da
Mensagem que o profeta pregou, onde ele mostrava o que Deus lhe
disse: “Olha, vou te mostrar um sinal eterno.” E quando ele olhou, o
que viu foram sete montes. “Eu não vejo nenhum sinal eterno aí.”
Então o Senhor começou a falar com ele, como nós falamos, e então
o Senhor lhe diz: “Veja. Quantos montes você vê? Quantos picos de
montes?”
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– “Sete.”
Observe a forma em que o Senhor ensina a Seu profeta.
“E quantas letras tem o teu nome?” E recorde que os Trovões são
a Voz de Deus. E a Voz de Deus está onde? Na boca de Seu profeta.
Assim que, através dessa boca tem que ser pronunciado algo com
sete; com sete letras; que tenha sete. E aqui diz que estes sete
Trovões soaram assim, rapidamente, como se estivessem soletrando
algo. E o único lugar onde você encontra que o profeta começa a
soletrar algo é aí. Você não o escutou quando lhes foi lido
soletrando?
Quando o Senhor lhe diz: “Quantas letras tem o teu nome?” E ele
começa a soletrar. Assim que, até nisso Deus tem cuidado. Se o
profeta diz que algo seria soletrado, tem que estar soletrado em
algum lugar na Mensagem.
POR QUE FOI A PASTORES? - 16/11/1975, Ponce, Porto Rico
Por isso é que nós pregávamos, há muitos anos atrás, sobre a
Primeira Vinda de Cristo; e então, falávamos sobre o Sacrifício que
fez; e pregávamos sobre o Nome que teve em Sua Primeira Vinda; e
adorávamos a Deus usando esse Nome. Porém, todas essas coisas
tinham um tempo; e era o tempo da Dispensação da Graça. Mas
quando terminasse esse tempo, então todas as coisas que pertenciam
a esse tempo da Graça seriam tiradas; teriam que ir desaparecendo; e
então, ao irem desaparecendo as coisas temporais, então haveriam
de aparecer as coisas eternas. Por isso as coisas que eram em parte
seriam tiradas, e então seria estabelecido o que era perfeito. Por isso
é que todas essas coisas que pertencem a tempo vão desaparecendo
gradualmente de nós e dentre nós. E então ficam o quê? As coisas
que são eternas; as coisas que são perfeitas; as coisas que têm a ver
com a eternidade, as quais nunca hão de terminar. Vê você?
Por isso é que temos o Nome Eterno de Deus. Não é que temos
menosprezado o Nome de Deus para Redenção, senão que, vimos
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Pois, tudo isso foi motivo para que a religião hebreia (com seus
líderes religiosos: o sumo sacerdote e o concílio do sinédrio)
perseguissem aos discípulos, e lhes dissessem: “Não falem mais
nesse Nome!”
Pois estavam mostrando que esse era o Nome de Redenção; e
mostrando que não havia Salvação nem perdão de pecados a não ser
nesse Nome. Bom, até mesmo os milagres eram feitos nesse Nome;
e as pessoas eram batizadas nesse Nome também.
Bom, vamos deixar tudo quietinho aí, tal e como está; e ninguém
vá se adiantar. Tudo o que desejamos saber, Cristo o revelará
gradualmente, na forma em que Ele sabe fazer; e então isso será um
“ASSIM DIZ O SENHOR”. Não será palavra humana, mas a
Palavra de Jesus Cristo para Sua Igreja.
O MISTÉRIO DOS ARCANJOS MIGUEL E GABRIEL 05/01/2003, Cayey, Porto Rico
Agora, vejam vocês, quando o reverendo William Branham teve
a visita do Anjo, ele soube muitas coisas. E, provavelmente soube
até o Nome do Anjo. Pode ter sabido. Mas se soube, teve que ficar
calado. Se não soube, pois também teve que ficar calado, porque
não podia falar nada mais.
A única coisa que eu sei é que no mistério de Gabriel e Miguel
está ligado o Nome de Deus. É a única coisa que posso lhes adiantar.
E em outra ocasião lhes falar um pouquinho mais.
Miguel – “Quem como Deus”.
Gabriel – “Varão de Deus”, “Homem de Deus”, “A Força de
Deus”, “O Poder de Deus”.
O Nome tem a ver com o que é o Anjo e com a obra e manifestação que Deus fará através desse Anjo.
A LUZ DO NOVO DIA
Campo Largo, Paraná, Brasil
www.aluzdonovodia.com.br
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Nome de Deus; tinha a revelação desse Nome. Mas, pelo que vemos,
Arão (o irmão de Moisés) também conheceu esse Nome; mas depois,
encontramos que por causa de que quando o sacerdote saía do lugar
santíssimo no Dia da Expiação, e pronunciava o Nome de Deus e
abençoava ao povo, muitas pessoas – ou – algumas pessoas estavam
atentas a como era pronunciado, para depois usarem-no de forma
incorreta, para fazerem coisas incorretas; quer fosse para amaldiçoar
a algumas pessoas com as quais pudessem ter brigado, ou para usálo em assuntos de magia e coisas do tipo.
Então, quando se deram conta do que estava ocorrendo, quando o
sacerdote ia pronunciar o Nome de Deus, então tocavam tambores e
címbalos [sinetas – editor] e faziam barulho para que as pessoas que
estavam ali não pudessem escutar e entender o Nome de Deus.
Depois foram perdendo a pronúncia original do Nome; e, atualmente nem sabem como se pronuncia esse Nome; nem os hebreus
sabem. E muito menos os gentios. Perderam a pronúncia correta do
Nome Eterno de Deus. Perderam a pronúncia correta de YHWH, e
estiveram acrescentando vogais. E num tempo o liam como “Yavé”
ou “Yawé”; e depois acrescentaram mais letras para faze-lo soar
como “Jeová”; mas ainda não conseguiram a pronúncia correta do
Nome de Deus, que é o Nome que está no Anjo de Jeová, o qual é
Cristo, nosso Salvador.
Mas, porquanto todas as coisas serão restauradas, e seremos
restaurados à Vida eterna, pros escolhidos de Deus será restaurado o
mistério do Nome de Deus. Portanto, Cristo tendo-o, pois escreverá
sobre o Vencedor.
...Mas agora, vejam vocês, usamos o Nome da Primeira Vinda de
Cristo. O Nome novo o usaremos em alguma ocasião. Mas tenham
paciência. Quando houver entrado até o último escolhido, depois,
daí em diante, quando Cristo se levante do Trono do Pai, então já
será aberto mais amplamente este mistério.
Recordem que foi algo duro para a religião hebreia que surgisse
outro Nome, e que usassem outro Nome para adorar em outro Nome.
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que esse Nome era para a Era da Graça (Dispensação da Graça),
mas que não passa à Dispensação do Reino. Portanto, então temos
que tomar o Nome Eterno de Deus para poder então viver nesta Era
ou Dispensação eterna, com as coisas eternas. Com isso não estamos,
pois, menosprezando a Deus ou a Seu Nome. Não, não, não. Antes,
o que estamos fazendo é: reconhecendo a Deus e Seu Nome Eterno.
Porque Ele disse – o Senhor disse que Ele tinha recebido um Nome
novo. Vê? E quando nasceu aqui na Terra, Ele recebeu o Nome
“Jesus”; porque “Jesus” quer dizer: “Redentor”. Mas quando subiu
aos Céus, Ele recebeu outro Nome. Vê você? Ele recebeu um Nome
aqui; quando esteve aqui; quando apareceu aqui recebeu um Nome;
quando desceu recebeu um Nome – Nome para Redenção. Mas
quando subiu recebeu outro Nome – o Nome Eterno de Reclamador.
Assim que, por essa causa, quando Ele vem nesta ocasião pela
Segunda Vez, vem com o Nome que Ele recebeu lá em cima. Assim
é que, por isso é que nós O temos reconhecido; reconhecemos Seu
Nome Eterno, o qual Ele trouxe. E é por isso que nesta Dispensação
eterna da Palavra é que O adoramos em Seu Nome Eterno.
TAIS ADORADORES BUSCA O PAI - 1974, Ponce, Porto Rico
...Então, vemos que, por mais que clamem no Nome do Senhor
como Redentor, nada ocorrerá. E não há quem os livre do juízo que
há de vir; porque assim foi falado, e assim se cumprirá.
Agora, os verdadeiros adoradores farão o quê? Adorarão ao Pai
em Espírito e em Verdade. E isso é o que o Senhor faz agora: está
buscando a esses verdadeiros adoradores, que são os verdadeiros
escolhidos.
Adorar a Deus no Nome do Senhor Jesus Cristo naquele tempo
quando os apóstolos começaram a fazê-lo, aquilo era uma blasfêmia,
segundo os da Lei, segundo os fariseus e saduceus; aquilo era uma
blasfêmia; a maior blasfêmia.
Também dirão assim os que tem adorado a Deus através das Eras
no Nome do Senhor Jesus Cristo quando virem a Noiva adorando a
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Deus em Seu Nome novo: “Estas pessoas são umas blasfemas!” Não
saberão que dessa mesma forma atuaram os da Lei. Porque enquanto
estava o tempo da Lei, era correto adorar a Deus no Nome de Deus
sob a Lei, o qual era “Jeová”. Mas depois que esse tempo passou, já
era em outro Nome. E aquelas pessoas podiam dizer: “Não! A forma
correta é no Nome de Jeová! E estes são uns blasfemos, adorando ao
Pai Celestial no nome de Jesus. De Jesus de Nazaré, ao qual
matamos por ser um blasfemo. Adorando a Deus no nome de um
blasfemo! Isso é uma blasfêmia também!”
Não era por isso que os estavam perseguindo? Não era por isso
que diziam que esse era um caminho de heresia? Mas Paulo dizia:
“Mas, conforme ao caminho que chamam de heresia (um caminho
hereje), assim sirvo aos Deus de meus pais.” [Atos 24:14]
Ouça! E se isso foi tão duro para aquela gente daquele tempo,
você crê que será suave para este tempo? Hã? Veja, se aquilo foi
duro naquele tempo, hoje será mais duro. Hoje será mais duro!
Agora, você pensará: “Mas, e se os que estão conosco se forem, e
restarmos dois ou três?” Bom, quando o Senhor ascendeu, eram
como 500; e quando começaram a adorar a Deus corretamente
naqueles dias onde estiveram se colocando em acordo no aposento
alto, somente restaram 120. Mais da metade foi embora.
Assim que, quando você vir que as pessoas estão indo embora,
saiba que: é que estão ficando somente as que são. O profeta diz que
ao final serão pouquíssimos. Diz que tem que haver algo para que
sejam poucos, e que os demais vão embora.
...E se encontramos que o Cordeiro lá se chamava Jesus, agora
temos que ver Sua manifestação aqui como Leão; e ver como se
chama essa pessoa onde Deus esteve manifestado como Leão. Então,
esse Nome que tem é o Nome novo do Senhor. Não é o nome de um
homem. Não senhor. Nunca pense uma coisa como essa; isso é um
disparate.
O profeta diz que Deus pôs Seu Nome em Cristo, no Cordeiro.
Então, quando o profeta fala do nome que ele carrega, diz: “Deus
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Em inglês está traduzido: I AM. Esta é a tradução do Nome de Deus.
“EU SOU” me enviou a vós. Em inglês: “I AM” me enviou a vós.
Essa é a tradução para o inglês. Ou seja: I AM – EU SOU. Em
inglês se diz: I AM. Portanto, há um mistério aí.
Recordam-se de nosso irmão Branham, quando falava acerca de
Elohim aparecendo a Abraham? Que foi Elohim quem mudou o
nome para Abraham? Antes se chamava “Abram”, e lhe acrescentou
um “H” e um “A”, e passou a ser “AbraHAm”. E a Sara, ou, Sarai,
pois em inglês lhe acrescentou um “H” [Sarah – editor]. Em
espanhol, pois, se chamava Sarai; e foi tirado o “I”, e então se
chamava “Sara”.
Em espanhol não colocam o “H”. É que o “H” não tem som; é
mudo; mas no inglês o põem e não o pronunciam. Por isso não se
diz: “Abrarram”, se diz: “Abraam”. O “H” é mudo; não se
pronuncia.
Por isso também, quando se lê o nome do reverendo William
Branham, não se diz: “William Branrram”, mas: “William Branam”,
porque o “H” é mudo.
Agora, encontramos que quando o reverendo William Branham
fala acerca de Deus mudando o nome de Abram e acrescentando
esse “H”, diz que Deus colocou em Abraham parte de Seu Nome.
Acrescentou-lhe um “H” e um “A” também. Agora, vamos deixar
isso quietinho aí.
Recordem que quando se lê em inglês é uma coisa; quando se lê
em espanhol as letras mudam; e quando se lê em hebraico há uma
mudança também. E se formos direto ao original, como foi escrito o
Nome de Deus quando foi dado a Moisés, então você não verá
nenhuma letra, porque está escrito em outro idioma que você nem
conhece. O que verá será inúmeras linhas aí, em diferentes formas; e
isso é o Nome.
E para esse tempo se colocavam as consoantes. Assim que,
Moisés soube como eram lidas essas quatro consoantes, e como era
então pronunciado o Nome de Deus. Moisés sim, tinha o conhecimento desse Nome. Portanto, Moisés, em seu ministério, usava o
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Assim que, há um mistério grande, paralelo ao mistério do Anjo
de Jeová do Antigo Testamento, o qual se fez carne e esteve entre o
povo hebreu. Há um mistério paralelo com o Anjo de Jesus Cristo,
enviado por Jesus Cristo à Sua Igreja; e foi quem deu ao apóstolo
João a revelação do Apocalipse.
É tão grande esse mistério que, todavia não conhecemos nem
uma quarta parte; porém, será aberto completamente quando se abrir
plenamente a terceira Dispensação.
Assim como foi grande o mistério da Vinda de Cristo, o Anjo do
Pacto, o Anjo de Jeová, o qual tinha o Nome de Deus, e o qual se
fez carne. Quando esse mistério foi aberto plenamente? Quando se
abriu a Dispensação da Graça plenamente.
Portanto, há um mistério muito grande aí, que nos surpreenderia
se soubéssemos a metade ou uma quarta parte desse mistério. Mas
como já sabemos que é esse – que é por meio desse Anjo que Cristo
nos dará a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em
breve, sabemos então que vamos conhecer todo esse mistério;
porque Cristo, por meio desse Anjo, nos dará a conhecer todo esse
mistério de Cristo através de Seu Anjo.
O mistério de Cristo em Seu Anjo é o maior mistério que Cristo
haja manifestado por meio de um mensageiro.
CAMINHANDO NO CAMINHO CORRECTO - 28/04/2002,
Santiago do Chile, Chile
...Este Anjo esteve na Igreja de Jesus Cristo o tempo todo, mas
em corpo teofânico angelical, como o Anjo de Jeová esteve o tempo
todo no Antigo Testamento, e tinha o Nome de Deus: YHWH.
Por isso, quando Moisés pergunta, diz a Deus, ao Anjo de Jeová
no qual Deus estava, diz: “Bem, eu chego aos filhos de Israel e lhes
digo: ‘O Deus de vossos pais me apareceu e me enviou a vós.’ Se
eles me perguntarem: ‘Qual é Seu Nome?’ O que lhe direi?”
Então, o Anjo de Jeová lhe disse – deu-lhe três ou quatro letras
consoantes, que são: YHWH, as quais traduziram como: EU SOU.
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me deu um Nome!” E não é o nome de um homem; é o Nome de
Deus, o qual Deus deu a um homem. O pôs em um homem. O pôs
no Leão. O irmão Branham não é o Leão, senão que, o Leão é Deus,
o qual estava no irmão Branham. Esse Nome novo não é o nome do
irmão Branham, é o Nome de Deus que esteve nele. Então, quando
se adorava ao Senhor Jesus Cristo, não se estava adorando aquela
carne. Através das Eras não estavam adorando aquele corpo humano;
estavam adorando a Deus, que é Espírito, o qual estava dentro
daquele corpo.
...Sabe o que significa “invalidar” uma coisa? Observe. Você
tinha (ou tem) os lacres da placa de seu carro deste ano. Porém, por
aí já vem os lacres ou etiquetas novos. E quando vier a nova etiqueta,
se você sair com seu carro sem colocar essa etiqueta, não funciona.
Vão te dar uma multa.
Também encontramos que se fizer isso, está fora de tempo. Está
vivendo o tempo de 74 – 73/74, mas é preciso viver o tempo de
74/75. Com um novo selo.
Também, se você notar – para que veja mais claramente –
tivemos os lacres nos automóveis; os lacres passados. Mas o que
aconteceu? Agora, neste ano passado chegaram os novos lacres.
Então aqueles tiveram que ser tirados. Já estavam invalidados. Não
serviam para que os automóveis trafegassem com aqueles lacres
antigos. Ainda que tivessem sido bons para o tempo em que valiam;
mas já, depois que os novos lacres surgiram, esses você já tinha que
descarta-los, e usar os novos.
Não sei se com vocês tenha se passado algo. Comigo se passou.
Você sabe que vieram – só veio um lacre para colocar atrás. Então,
como tem gente um pouco preguiçosa, pois veio e tirou o lacre da
parte traseira e deixou o da dianteira, caso contrário não ficaria
nenhum ali se tirasse o da dianteira.
E comigo, lá pela rodovia, chegaram a me parar, porque tinha
esse lacre antigo posto na dianteira. E eu dizia: “Mas eu tenho o
lacre certo colocado lá atrás!” – “Sim, mas não pode manter esse.
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Porque ainda que tenha esse na dianteira, não funciona. Não pode
mais manter esse. Não pode mais carrega-lo. Tem que tira-lo!”
Que lhe parece? Que lição!
Mesmo aquele tendo sido bom, já não servia; porém, o único que
podia levar era o que correspondia ao tempo; o novo lacre.
Assim também é hoje em dia. Ainda que o Nome de Redenção
tenha sido formidável, e fez o trabalho que devia fazer através das
Eras; e fez o trabalho para nós (de nos redimir), fomos redimidos
através desse Nome; mas agora, para Reclamação, e para o que
Deus vai fazer, Deus usa o Nome novo; Deus usa o Nome novo, não
usa o Nome que usou para Redenção; agora Ele usa o Nome de
Reclamação; Nome como Leão.
Então, onde está o lugar de adoração? Está no Leão. E sobre o
Leão está o Nome novo; e esse é o Nome para adorar a Deus. Nas
Eras era o Nome que estava sobre o Cordeiro; mas agora é o Nome
que está sobre o Leão. Diz que o Filho do Homem se manifestará
para invalidar todos os demais lugares de adoração.
Que lhe parece? Não é esse o lugar de adoração (o lugar do
Cordeiro) que usam hoje as denominações, e que foi usado através
das Eras? Mas agora, o Senhor está buscando tais adoradores que O
adorem em Espírito e em Verdade; que O adorem conforme ao
Nome do momento, e conforme à Sua manifestação para este tempo,
como Leão, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com Seu Nome
novo, como será adorado através da eternidade.
A TROMBETA DO JUBILEU – 17/06/1976, Pasto, Colômbia
...Agora, observe que esse Nome Novo que o Senhor recebeu
quando ascendeu, é o Nome do Antigo Testamento: “J-V-H-U”. E
então, ninguém sabia soletrar esse Nome. Sabemos que Moisés
recebeu a revelação desse Nome, porém, as pessoas não sabiam
soletra-lo. Por isso então, depois começaram a pôr o Nome para
torna-lo pronunciável; mas nunca chegaram a saber a pronúncia
correta desse Nome; e puseram-lhe: “Yavé”, “Jeová”, e assim vai;
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novamente – mas em cheio – no que começamos a falar em 1º de
Março de 1974, na Mensagem onde falávamos sobre a Era da Pedra
Angular, e onde falamos sobre o Nome novo e assim por diante.
Assim que, vejam vocês todas as grandes promessas que há para
nós; vejam todas as grandes promessas que há para os que podem
crer com toda sua alma no que Deus prometeu para este tempo final.
OUVINDO A VOZ DE DEUS HOJE - 16/02/2002, Austin, Texas,
EUA
Agora, este Anjo Mensageiro esteve lá com o apóstolo João.
Portanto, este Anjo Mensageiro tem um mistério muito grande que,
algum dia, vamos compreender. Porque assim como Deus teve Seu
Anjo – o Anjo de Jeová, no Antigo Testamento – agora Cristo, no
Novo Testamento, tem Seu Anjo. E assim como Deus enviou Seu
Anjo – o Anjo de Jeová, o Anjo do Pacto, em carne humana, e foi
conhecido pelo Nome de Jesus, agora Cristo, para o Último Dia,
envia Seu Anjo à Sua Igreja em carne humana; e terá algum Nome;
um Nome com o qual será conhecido.
Agora, Cristo veio no Nome de Seu Pai, para realizar a Obra
correspondente a aquele tempo. Deus escreveu sobre Jesus o Seu
Nome; porque Ele o escreveu sobre o Anjo de Jeová; e quando o
Anjo se fez carne, aí estava escrito o Nome de Deus.
Agora, Cristo promete escrever Seu Nome sobre o Vencedor.
Portanto, esse Anjo traz, desde tempos antigos, o Nome; porém,
para ser manifestado na Terra no Último Dia; revelado à Igreja do
Senhor Jesus Cristo em certo tempo.
Porque Cristo diz que escreve Seu Nome – o Nome do nosso
Deus, Nome da Cidade do nosso Deus e Seu Nome novo sobre o
Vencedor, conforme Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ou seja,
há um mistério paralelo ao mistério do Anjo de Jeová, que tem o
Nome de Deus, e se fez carne e habitou entre o povo hebreu, e foi
conhecido pelo Nome de Jesus, e teve o ministério messiânico desse
tempo.
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E Billy me tocou no ombro. Disse-me: ‘Papai, olhe para o leste!
Como foi que isto ocorreu, eu não sei; mas aí mesmo, ao lado leste
da estrada, estava essa lixeira ardendo. Milhas e milhas de
qualquer cidade. Uma lixeira imunda aí ao lado esquerdo da
estrada.
Eu estou voltando ao ministério. Amém! Quer seja velho ou
jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me
libere. Eu falhei com o Senhor sem querer.”
E aí, vejam vocês, como nessa cordilheira formada por essas sete
montanhas que estão unidas, em cadeia, Deus lhe dá um sinal eterno.
E a última montanha é a final – a última, a número 7, e representa a
Terceira Etapa, que é a etapa da Palavra falada e da manifestação do
Amor Divino; do qual Deus, por meio do reverendo William
Branham nos deu uma amostra. Mas a continuação é na Igreja de
Jesus Cristo. Sendo que a montanha vai de leste a oeste, e que,
quando o Anjo lhe diz que olhasse para a montanha, olhou para a
montanha; e, ao olhar para a montanha, vejam o que o Anjo lhe diz:
“E ele disse: ‘Te darei um sinal eterno.’ Disse: ‘Olhe para o
oeste desde onde tu estás.’”
E agora, o sinal eterno estará onde no Último Dia? No oeste.
No oeste estará o sinal eterno sendo manifestado. E nós estamos
vivendo no oeste. Nós estamos vivendo no oeste, onde a promessa
da Terceira Etapa – para passar dessa montanha que representa a
Terceira Etapa – passar à terra prometida do novo corpo, depois ir
com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro, e depois, regressar à
Terra para o glorioso Reino Milenial de Cristo.
...Vimos o mistério de: “A FRONTEIRA DE UMA DISPENSAÇÃO”. Viram todas as coisas que estão incluídas aí?
E agora, o avivamento de cada tempo tem uma Mensagem, tem
uma Era, tem um território, tem um Mensageiro e tem um Nome: o
Nome que tem o Mensageiro. E ainda que seja Cristo quem produza
esse avivamento, o nome que se escuta é o nome do Mensageiro. E
aí vamos deixar quietinho, porque se seguirmos, nos colocamos
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mas não chegaram; porque são os Trovões os que têm o segredo
desse Nome; e quando os Trovões falem, então esse Nome será
conhecido. É o que diz aí: que são os Trovões os que conhecem esse
Nome; e tem que haver algo que mude essa Igreja.
E os Trovões são os que têm o segredo desse Nome; e os Trovões
são os que mudam a essa Igreja; são os que dão a fé para o Rapto à
Noiva. São os Trovões que dão a fé para o Rapto, conforme a como
diz aqui na página 104. Diz:
“Eu creio que por meio dos Sete Trovões será revelado nos
últimos dias o que se necessita para aparelhar a Noiva para ter a fé
do Rapto; porque com o que temos agora não poderíamos subir.
Há algo que tem que vir para nos aparelhar; porque como
estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina.
Temos que ter suficiente fé para ser transformados num momento
e ser tirados desta Terra. E veremos mais adiante (se Deus quiser)
onde isto está escrito.” Vê? E está escrito onde lhes citei bem agora.
Portanto, vemos que a fé para o Rapto está nos Trovões. Quando
forem ouvidos os Trovões, darão ou trarão fé para o Rapto. Se não a
havia, então é uma fé que virá.
Então, se não a havia na Dispensação da Graça... Que classe de fé
era a que havia? Fé para Salvação. Vê? Portanto, tinha que vir uma
fé de Rapto. E se a fé para Salvação estava no Nome da manifestação de Deus em carne em Sua Primeira Vinda, pois, a fé para o
Rapto tem que estar na manifestação de Deus em carne em Sua
Segunda Vinda. Então, essa fé para o Rapto é a que seria dada aos
escolhidos para poderem ser transformados e ser raptados.
Agora, vemos que os Trovões dariam a conhecer o quê? O Nome
novo. Os Trovões dariam a conhecer a fé para o Rapto; os Trovões
trariam ou dariam a fé para o Rapto aos escolhidos. Vemos então
que os Trovões são mais importantes para nós que qualquer outra
coisa; e os Trovões são a Voz de Deus.
Portanto, a Voz de Deus falaria, e ao falar, daria a conhecer o
mistério do Nome novo; daria a conhecer o que se necessita para ser
raptados, para ser transformados.
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...Observe: nas Eras havia o Nome do Senhor; era um Nome
temporário durante as Eras. Mas como a terceira Dispensação é uma
Dispensação eterna (porque é a Dispensação do Reino, que não tem
fim), então, o Nome que Deus tem nessa Dispensação é o Nome
Eterno. Vê? Então tudo o que há aí é eterno.
O NOME ESTÁ NOS SELOS – 14/12/1975, Ponce, Porto Rico
...Então, veja você, que quando você é manifestado como um ser
humano (a parte física), então essa parte física leva o nome de quem?
Leva o nome daquele onde estava esse gene...[corte de áudio] ...com
seu corpo; porque todo filho vem no nome de seu pai. Vê você?
Então, por isso se seu pai é o senhor Rivera, então você também
é Rivera.
Agora, veja algo mais. Veja algo mais nestes momentos. Há um
caso na família no qual o filho leva totalmente o nome de seu pai;
não apenas o sobrenome, mas também o nome; a primeira parte do
nome de seu pai.
Por exemplo: o primeiro filho homem da casa, sempre (ou quase
sempre) o chamam de “Júnior”. Por que o chamam de “Júnior”?
Porque se seu pai se chama João Rivera, pois então a esse moço
(quase sempre) lhe põem qual nome? João Rivera Júnior. Vê?
Então leva todo o nome de seu pai. E leva o nome que traz lá
desde seu bisavô, que é Rivera; e também toma o nome que puseram
a seu pai aqui na Terra quando nasceu; porque o nome de seu pai
sim, é Rivera; é dos Rivera; mas depois lhe puseram um nome aqui
quando nasceu, o qual foi “João”. Vê?
Então, quando nasce o primeiro filho homem na casa, então
quase sempre lhe põem – se seu pai se chama João Rivera... Vamos
pegar um só nome para não confundir muito. Então, a esse filho
quase sempre lhe põem o mesmo nome de seu pai; o que puseram
em seu pai aqui; não o que traz já por herança; porque já traz por
herança o nome Rivera; mas depois, quando nasce, põem-lhe outro
nome. Vê?
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pequeno (ou seja, um cerro pequeno). Depois teu primeiro puxão
(ou esticada) bem alto. Vocês sabem, o sinal na mão (esse era um
dos tipos na montanha; alto)... Vocês sabem, o sinal na mão.”
O sinal quando ele estendia a mão, e as pessoas colocavam a mão
sobre a mão do irmão Branham; e se a pessoa tivesse alguma enfermidade a mão dele inchava, e aí lhe era revelado qual enfermidade a
pessoa tinha; detectava a enfermidade que a pessoa tinha.
“Então, aí havia um pequeno intervalo. O tempo que me afastei
por estar cansado demais. (Ou seja, tirou umas férias.)
Muitos de vocês se lembram disso. E depois veio o discernimento
– o segundo puxão (ou seja, a segunda etapa).
Agora tem tido outro, já se vão uns quantos anos, de picos
pequenos. Veem? Outra vez, como quando havia começado meu
ministério; e depois veio o terceiro (ou seja, um pico bem alto; uma
montanha bem alta).
Três é número de cumprimento. Veem? O terceiro. O pico
seguinte era 5 – o número da Graça. E o pico seguinte era 7 – o
número da perfeição.”
Ou seja, dos picos altos, aí temos que a segunda etapa era o pico
número 5; era um pico, uma montanha bem alta nessa cordilheira. E
o sétimo – o sétimo pico – é a terceira etapa. O último pico da
montanha. Vejam:
“O pico seguinte era 5 – o número da Graça. E o pico seguinte
(desses altos) era 7 – o número da perfeição; o fim. ‘Seis dias
trabalharás; o sétimo é repouso.’ O fim da semana, o fim do tempo.
Veem?
E me detive, e os mostrei a Billy. E os olhei.
E ele me disse: ‘Que isso permaneça. Se alguma vez houver uma
dúvida em tua mente, lembre-se deste lugar. Volte aqui.’”
Assim o Anjo disse ao irmão Branham. E, logicamente, Billy, se
chegasse a ter alguma dúvida. Esse lugar dará testemunho para que
toda dúvida seja tirada.
“E ele me disse: ‘Que isso permaneça. Se alguma vez houver
uma dúvida em tua mente, lembre-se deste lugar. Volte aqui.’
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Atormentado pelo inimigo (vocês conhecem esse hino);
Jesus chegou e derrotou ao diabo...
Eu podia ver as filas dos enfermos por todos os lados; e tinha
que parar. Billy não sabia o que estava acontecendo. E olhei para
cima. Parei, e prestei atenção na montanha; e vi os sete cerros.”
Ou seja, uma montanha, isto é, uma cordilheira com sete montes
consecutivos, cada um formando seu pico.
“Agora, aqui está, se desejam ver algo. Havia sete picos sobre
uma montanha; uma só montanha; a qual se estendia por várias
milhas. A última montanha antes de passar ao outro lado do país;
não há mais montanhas depois disso. E estava correndo de leste a
oeste, como está colocada a montanha; e acima tinha neve.
Me detive e prestei atenção na montanha... (isto já li)...
Primeiro tinha dois picos pequenos, e, em seguida, um pico
grande; e depois, outro pico pequeno, e um pico maior; e depois,
um pico menor, em seguida, uma montanha grande, gigantesca e
longa, coberta de neve.
E eu disse: ‘Senhor, eu não entendo o que isso significa.’
Ele disse: ‘Quantos picos há?’
Eu disse: ‘Há sete.’
(E agora o Anjo pergunta.) ‘Quantas letras há em teu nome?’”
Pois lhe havia sido dito que seu nome estava escrito onde? Sobre
essa montanha que tinha sete picos.
“‘Quantas letras há em teu nome?’”
Ele começa a soletrar. Começa a soletrar o nome Branham, e aí
aparecem 7 letras; e depois também soletra Marrion, onde também
aparecem 7 letras: M-A-R-R-I-O-N.
Diz:
“B-R-A-N-H-A-M”
E depois diz:
“M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M.”
“E havia três picos sobressalentes. Ele disse: ‘Esses três picos
são o primeiro, segundo e terceiro puxão (ou etapas; etapas de seu
ministério). O primeiro foi a primeira parte de teu ministério: cerro
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Então, a esse filho homem que nasce (o primogênito – o primogênito dos homens), pois sempre, ou quase sempre, põem-lhe esse
mesmo nome: o nome que traz de lá, e o nome que puseram a seu
pai aqui. E então, como é apelidado? Júnior.
Quando você ouvir que chamam a uma pessoa de Júnior, e você
quer saber o nome dessa pessoa, é bem fácil saber: verifique como
se chama o pai dela; e então, ela se chama do mesmo nome de seu
pai, se é Júnior. Vê você?
Então, veja você, que assim também ocorre no espiritual. No
espiritual, o filho homem é o primogênito; o primeiro filho é o
primogênito; e então, esse tem que, por obrigação, se é um Júnior,
levar o Nome completo de seu Pai Celestial.
Agora, recorde que, às mulheres, pois, não lhe põem o nome do
pai; o nome completo; apenas o sobrenome; ou seja, o nome que
traz lá de trás.
Agora, se aparece um Júnior, um homem, então esse leva o nome
completo. Vê você? E isso tipifica então – mulheres tipificam
igrejas, mas filhos homens tipificam o quê? Tipificam um grupo de
crentes masculino. Não quer dizer que nesse grupo de crentes não
haja irmãs; sim, há irmãs, mas, esse grupo de crentes é identificado
como “filho homem”, é identificado como um “Júnior”. Vê você?
Então, a pessoa pode pertencer a grupos, porém, se é identificado
por mulheres, então nunca pode levar o nome completo; o indivíduo
como pessoa nunca pode levar o nome completo de seu pai. Vê você?
Mas como filho homem, sim.
...Então a mãe Águia lhe diz: “Sim, tu podes, Júnior, porque tu
não és um franguinho! Tu és uma águia!” Vocês leram isso? Numa
das mensagens, quando a Águia lhe diz: “Júnior, tu não és um
frango. Tu és uma águia!”
E se a Águia – a Águia voadora, a mamãe Águia, Malaquias 4:5,
o profeta que haveria de vir, no qual o Espírito Santo se velou, e
então era Deus buscando suas aguiazinhas – e diz a esses
predestinados (e a esse filhote de Águia), diz: “Júnior!” – Oh! Ao
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dizer: “Júnior”, veja você, está dizendo: “Júnior”. Não está dizendo:
“Júniar” (Júnia), mas: “Júnior”.
É uma águia homem – tipificada por um homem; é um grupo de
crentes já não mais identificado com o sexo feminino; mesmo que
nesse grupo haja irmãos e irmãs; porém, já não estão identificados
por mulheres, mas por homem.
Durante as Eras da Igreja o povo de Deus esteve identificado
com o símbolo de mulher. Vê? Porque mulheres são igrejas. Mas o
grupo de águias que levanta voo neste tempo final é um grupo de
escolhidos que não estão identificados sob o símbolo de mulher;
porque mulheres representam igrejas. Vê você? Então é um identificado com o símbolo de homem.
É por isso que a Águia voadora – Malaquias 4:5 – o Espírito
Santo encarnado em nosso irmão Branham, pode-lhe dizer: “Júnior”.
Vê? Porque esse grupo de escolhidos, esse grupo de águias – ou –
esse grupo de escolhidos que formam esse filhote de Águia leva o
Nome completo dessa Águia que está voando; o Nome completo!
Se é Júnior, tem que levar o Nome completo. Como se chama a
Águia voando que está buscando a Seus escolhidos? Como se
chama? Você sabe como se chama. Seu Nome tem 3 partes. É por
isso que também o grupo pertencente a esta Águia – ou a este filhote
de Águia – também leva o Nome completo da Águia-Profeta voando
neste tempo.
Por isso é conhecido e identificado com o Nome completo. E por
isso é que hoje em dia você pode ser identificado como o “Júnior”
do Senhor. E você sabia que o “Júnior” do Senhor é que é adotado?
A POSIÇÃO DA NOIVA NO CORPO DE CRISTO
01/03/1974, Ponce, Porto Rico

–

...Então, observe onde está a fé para o Rapto: a fé para o Rapto
está em um Nome novo. E é o Nome novo do Senhor Jesus Cristo, o
qual Ele recebeu quando morreu e ressuscitou e subiu aos Céus. Ele
subiu vitorioso, e então recebeu um novo Nome.
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E agora, tudo estava relacionado ao Caminho que o irmão
Branham havia escolhido, o qual era o verdadeiro Caminho; o
Caminho correto; e a vitória que Deus lhe daria. Segue dizendo:
“Agora, enquanto Billy e eu continuávamos pela estrada (agora,
depois, quando ia viajando, veem?), Billy dormiu novamente. E
ISTO me disse: ‘Te darei um sinal eterno’. Eu disse: ‘Senhor, o
que...?...’ Esperei uns momentos, e nada aconteceu. Disse: ‘Senhor,
o que é o sinal eterno?’ E esperei uns momentos. E nesse momento
olhei para o Billy; ele estava dormindo.”
Enquanto Deus está lhe revelando acerca de um sinal eterno,
Billy estava dormindo; enquanto estava vindo a revelação do Anjo
que acompanhava ao irmão Branham, enquanto estava vindo a
revelação do Anjo ao profeta, Billy estava dormindo.
E agora, o Anjo diz:
“E ele (o Anjo) disse: ‘Te darei um sinal eterno.’ – novamente.
Disse: ‘Olhe para o oeste desde onde tu estás (porque ao oeste ou
no oeste lhe seria mostrado um sinal eterno)... Olhe para o oeste
desde onde tu estás (ou seja: desde onde tu estás).’
E virei a cabeça assim, na caminhonete, para olhar; dirigia bem
devagar. E, oh! Irmão! O Espírito do Senhor! Eu senti como que
podia clamar e chorar. E olhei, e só havia uma montanha com picos
brancos. Disse: ‘Eu não sei. Não vejo nenhum sinal eterno aí.’
Ele disse: ‘Teu nome está escrito em tudo isso.’
‘Oh!’ Eu pensei: ‘O que é isso?’ E fiquei bastante fraco, e
comecei a parar, a me deter.
E Billy se levantou, e disse: ‘O que se passa contigo?’
E eu tinha as mãos dobradas assim; o suor estava caindo por
minhas mãos. E estava nevando. (Ou seja, suava! E era tempo de
frio, e estava nevando quando tudo isso estava acontecendo.).
Disse: ‘Billy, algo está se passando. Eu sei que numa ocasião em
que agi mal. Eu sei que falhei com Deus.’
E parecia que podia ouvir esse hino, e ver milhares de pessoas
misturadas: coxas, mancas, cegas e paralíticas; escutava a um coro,
a voz de alguma voz conhecida cantando:
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era: o Cristo. Mas esse não era o Nome de Deus; isso era o que Ele
era. Então, encontramos que a última parte se referia ao relacionado
com a unção e com o que em realidade era: o Cristo, o Ungido.
A primeira parte se referia ao que era: era Deus – Deus manifestado em carne. Então, assim também é pelo mesmo estilo, porque
Deus não pode mudar. Como fez lá... O profeta disse: “Você quer
saber o que vai acontecer? Veja o que já aconteceu.” Se você nunca
quer se equivocar, olhe para trás para ver como Deus fez as coisas lá;
e então olhe para frente para que veja como Deus está fazendo aqui.
NA FRONTEIRA DE UMA DISPENSAÇÃO - 06/03/2000,
Huaquillas, Equador
...Agora, vendo que há uma fronteira para passarmos à terra
prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso Reino
Milenial, onde estaremos com Cristo como reis e sacerdotes em Seu
Reino, nos diz o reverendo William Branham, profeta mensageiro,
precursor da Segunda Vinda de Cristo, na Mensagem: “Parado na
Brecha”. Diz...
O reverendo William Branham estava viajando com seu filho
Billy Paul; e ele viajava a longas distâncias. Viajava, por exemplo,
desde o Arizona até Indiana. E aqui estava numa dessas viagens
longas... Numa ocasião lhes direi desde onde até aonde era que
estava viajando. Aqui na própria Mensagem talvez o diga. Agora, na
página 32 e 33 da Mensagem: “Parado na Brecha”, diz:
“Agora ‘no Amor Divino’ – Divino Amor. Como pode ser Divino
Amor se não é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Divino Amor
(ou Amor Divino).”
Aqui, quando ele faz esta declaração, está falando sobre a Grande
Vitória no Amor Divino; e está falando aqui de uma ocasião em que
lhe foi dada uma mensagem em línguas, e um jovem intérprete das
Nações Unidas (intérprete de francês) escutou a mensagem que foi
dada, e deu ao irmão Branham a interpretação do que foi falado
nesse outro idioma.
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Agora, isto é pelo mesmo estilo do primeiro Nome. Entenda bem
isso. O primeiro Nome de Deus manifestado em carne foi Jesus.
Então, esse Nome revelado para o povo de Deus trouxe fé. Mas fé
para quê? Fé para Salvação. Porque em nenhum outro há Saúde,
Salvação. Esse Nome trouxe a fé, a revelação para Salvação. Para a
sua Salvação, para a minha Salvação, e também trouxe a fé para
ressuscitar no Último Dia.
Mas o plano e propósito de Deus com esse Nome não atingia a fé
para o Rapto; porque Deus tinha, para o final, um propósito de
manifestar Seu Nome novo, o qual produziria e traria a fé de Rapto
para os escolhidos dessa Era. Portanto, foi dito a João:
“Veja, João, deixe a coisa quieta; porque será um tropeço. Dois
Nomes agora aqui...” Podem entender agora? – “Dois ou um Nome?
Qual é: o Senhor Jesus ou o Nome novo? Em qual creremos? Mas
nós sabemos do Senhor Jesus, porém, desse outro Nome, pois,
nenhum homem o teve aqui na Terra. Como será isso? Um Nome do
futuro...” Vê? Tropeçariam naquele tempo.
“João, deixe a coisa quieta aí, porque isso não é para agora. Será
revelado no tempo que tenha que ser revelado para produzir a fé
para o Rapto.”
Assim como o Nome Jesus produziu a fé para Salvação e a fé
para ser ressuscitado no Último Dia, na ressurreição que está por
acontecer.
“Portanto, João, deixe a coisa quieta.”
Somente vemos na Bíblia que o Senhor tem um Nome novo,
porém, a explicação disso... “João, deixe-a quieta.” Porque a
explicação disso está nos Trovões.
“João, a interpretação disso... Fique de boca fechada! João, tu
também viste que há uma Pedrinha Branca, e que nessa Pedrinha
(nela, não por cima dela, mas nela) há um Nome novo para o
vencedor.”
A Noiva hoje venceu. Para os vencedores desta Era há um Nome
novo; e é um Nome novo pelo mesmo estilo do Nome anterior.
Assim como o Nome novo do Senhor é pelo mesmo estilo do Nome
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anterior. E vou explicar-lhes isto de um jeito mais simples: o Nome
anterior do povo de Deus, dos vencedores, era “Cristão”; e era um
Nome comum entre o povo de Deus. Todos os vencedores, que
criam em Cristo, eram chamados por esse Nome: “Cristãos”. E é um
Nome comum entre nós. E, por esse mesmo estilo viria o outro
Nome para os vencedores deste tempo.
Ou seja, para todos os escolhidos era o mesmo Nome; para todos.
Não importa como você se chamasse, seu nome era “Cristão” – e é
Cristão. E então, o novo Nome que está na Pedrinha Branca será o
mesmo Nome para todos; pelo mesmo estilo. Ou seja, como Deus
faz a primeira vez, volta e faz a mesma coisa. A única coisa que
Deus muda é... Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre; a única
coisa que muda é o instrumento, o vaso, o corpo que usa.
Então, através das mudanças de corpo, pois, cada qual, pois tem
um Nome novo. Então Deus vai mudando Seu Nome de acordo ao
propósito e plano que Ele tenha nessa ocasião.
Foi chamado “Elohim”. Então, também sabemos que há sete
Nomes que são dados ao Senhor. Não são Nomes próprios. JeováJiré, Jeová-Rafá e inúmeros Nomes mais; e o último é Jeová-Sama;
e esse é o Nome da atualidade; esse é o Nome da manifestação de
Deus para esta ocasião: Jeová-Sama, que significa: “Jeová, o Senhor,
está Presente”. A Pedra Angular, o Esposo, está presente.
Então, o Nome novo do Senhor então tem que ser de acordo à
manifestação de Deus para esse momento, de acordo ao plano e
propósito – de acordo ao que Ele estará fazendo nessa ocasião.
...Agora, note bem. Note bem isto. Você pode se chamar João
Perez. E quando você se casa com sua esposa, qual é o nome que ela
recebe? João? Não! Perez!
Você notará que quando o Esposo veio à Igreja hebreia, veio com
o Nome para aquele tempo manifestado; porém, os que receberam
Seu Nome (e os que O receberam), qual parte de Seu Nome eles
tomaram ou lhes foi dado? Não foi “Jesus”. Não os chamavam de
“Jesuses”; os chamavam de “Cristãos”; porque Jesus foi feito
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Senhor e Cristo. Então, aparentemente você pode ver aí três Nomes:
Senhor – Jesus – Cristo; porém, o Nome é: Jesus. Foi feito Senhor
(que é Deus) e Cristo. Cristo é o Ungido, o Messias. Então, os que O
receberam, os que foram vitoriosos, então receberam o Nome de:
“Cristãos”, que deriva de “Cristo”, ou seja, de uma parte do Nome
de nosso Senhor Jesus Cristo.
E, se lá foi assim, e atualmente a Noiva está esperando conhecer
o Nome que lhe corresponde atualmente, então tem que ser da
mesma maneira aqui.
Agora, note bem: o Nome de Redenção, o Nome de Salvação, era
Jesus – Nome de Graça. Por isso você nota que o Nome “Jesus” tem
cinco letras; porque 5 é o número da Graça. Não podia vir com um
Nome com 8 letras ou 9 letras; tinha que vir com um Nome de 5
letras; porque 5 é o número da Graça. O Nome de Salvação, de
Redenção, tinha que que ter 5 letras: J-E-S-U-S.
Mas agora não vem para Salvação, agora não vem para Redenção;
portanto, não tem que ter cinco. Agora é tempo completado. Então,
se é tempo completado, se é tempo terminado, então, o profeta diz
que as matemáticas de Deus, os números de Deus quanto à revelação, são: o 3 e o 7. E o profeta diz que não existe um livro mais
perfeito em matemáticas do que a Bíblia; e que toda a revelação
corre em matemáticas.
...A Noiva tem um Nome novo. E eu creio que não tenho já que
vos dizer. Mas também o Noivo, o Esposo, veio com o Nome novo;
e eu creio também que você já se deu conta. Você sabe que o Nome
da Graça era Jesus; e tinha 5 letras porque esse é o número da Graça.
Mas agora o Nome não é de 5 letras; é de 7 letras. E quanto à
revelação, está em 3 e 7; e aí tem 3, aí tem 3 Nomes, mas um deles é
o Nome de Deus.
O profeta diz que “Jesus” foi feito “Senhor” e “Cristo”. Cristo era
o que Ele era; Ele era o Cristo. Então o irmão Branham, falando de
seu sobrenome – Branham – diz: “Eu nasci um Branham”. Isso er o
que o irmão Branham era: um Branham. E isso era o que o Senhor

