Trechos

52 Se qualquer pessoa que es ver ouvindo esta ﬁta, e você, isso tem prosperado em sua
igreja, bem, está perfeitamente bem. E estamos muito contentes por isso, de que prospere
em sua igreja.
58-1007 - Ordem da Igreja

189 [O irmão Branham vê uma distração—Ed.] É algo que nós… Não, é, eu pensei… Está bem,
senhor. [Um irmão diz: “Dá licença, irmão Branham?”] Sim. [“Eu quero virar esta ﬁta do outro
lado, e eu não quero perder isto.”] Está bem. [Espaço em branco na ﬁta.]
61-0425B - A Divindade Explicada

209 E vejo homens, como aqui uma vez um irmão que está no ministério disse que eu falei
dele. E nós fomos e pegamos todas as ﬁtas e mandamos para ele. Isto foi o irmão A.A. Allen. E
ele disse que eu zombei dele falando a respeito do sangue saindo de sua mão e—e
chamando aquilo de evidência inicial do Espírito Santo, e—e eu creio que isto era sangue e
óleo saindo de suas mãos e testa, e coisas assim. Ele disse que foi—foi que eu zombei
daquilo e lhe disse que isto era do Demônio. Eu mandei de volta, eu lhe escrevi uma carta,
eu disse: “Irmão Allen…” Ele escreveu um papel e vocês e vocês—vocês leram isto: “Prezado
irmão Branham.” Está vendo? E assim então publicou panﬂetos através de todo país, ao invés
de vir e falar comigo a respeito daquilo, ele fez isso. 210 Porém agora, aqui está o que eu
disse, eu disse: “Eu tomarei todas as seis noites em Phoenix, e lhe mando minhas ﬁtas e
mostro a você.” O que Leo e eles ﬁzeram, e mandaram as ﬁtas para eles. Eu disse: “Somente
uma vez seu nome foi pronunciado. As pessoas puseram uma nota sobre a minha
escrivaninha, e disseram: ‘Irmão Branham, o irmão Allen há pouco esteve na cidade e nos
disse que “a evidência inicial do Espírito Santo era sangrar nas mãos e sangrar na face, e óleo
correndo da sua mão, aquilo era a evidência inicial.”’”
61-1015E – Respeito

21 E agora, acho que vou anunciar enquanto nós estamos nos aprontando para ler estas

Escrituras, eu talvez anuncie o que desejo falar a vocês, o que o Senhor colocou em meu
coração para falar nesta manhã. Eu não sei o que Ele fará com isto para as pessoas. Talvez
dirigido a uma pessoa aqui, talvez alguém nas regiões que recebem ﬁtas, em algum outro
lugar, porém eu desejo anunciar esta manhã…

61-1112 - Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto

30 Abençoa Tua Palavra, Senhor. San ﬁca Teu servo e Teus servos que estão ouvindo, para
que juntos possamos ser conduzidos a nos darmos mais conta de Sua aparição do que em
qualquer ocasião antes na vida. Não somente eu oro por estes que estão presentes, porém
por aqueles que ouvirão a ﬁta ao redor do mundo, para que eles possam ser trazidos para
dentro da Igreja do Deus Vivo. Pois nós compreendemos que há somente uma maneira que
podemos nos tornar membro desta Igreja; que é através do nascimento do Espírito; então
nós somos ba zados por um Espírito dentro de um Corpo. Eu oro, Deus, por cada um deles
ao redor do mundo, que Tu recebas a glória para Ti mesmo. E que nós possamos deste modo
preparar nossas almas, para que com um clamor ao redor do mundo, nós possamos gritar:
“Ora vem, Senhor Jesus!” Nós rogamos isto no Nome de Jesus Cristo. Amém.
61-1112 - Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto

157 ASSIM DIZ O SENHOR o ba smo usando o tulo de Pai, Filho, Espírito Santo é falso.
ASSIM DIZ O SENHOR, eu ordeno a cada um de vocês aqui, na ﬁta que não foi ba zado no
Nome de Jesus Cristo, que seja ba zado novamente no Nome de Jesus Cristo.
61-1112 - Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto
261 Agora lembre-se, nós estamos no ﬁm do tempo. E lembre-se disto enquanto eu encerro
para orar num minuto. Não se esqueça! Ouça-me, tabernáculo! E se esta ﬁta ainda está
gravando, ouça-me, mundo, aonde isto for, surgirá um sinal, um verdadeiro sinal. Talvez já
tenha surgido, e se tenha deixado passar por alto. Um verdadeiro sinal que Deus sempre tem
dado que se tem deixado passar por alto…
61-1112 - Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto

3 Isto vai ajudar muito o irmão Neville. Vi um ministro presbiteriano, da maior faculdade
presbiteriana do—desta nação, dançando no Espírito. Oh, que coisa, foi realmente uma
coisa, ele recebeu o Espírito Santo. E ele então me disse, ele disse: “Consegui uma das suas
ﬁtas.” Disse: “Não estava muito boa.” Disse: “Ela pulava um pouco, mas,” disse, “eu a levei

direto à minha faculdade e a toquei.” E disse…Sendo o homem importante de psicologia ali,
ele os manteve todos quietos. “Bem, de qualquer modo eles chegaram a ouvi-La uma vez,”
ele disse. E disse que nha…

62-0204 – Comunhão

Agora, não acho…Talvez estejam gravando isto, mas se não…se gravam, é só para a igreja. Está
vendo? Agora, se algum irmão pegar isto, e você ouvir minha voz, irmão, sobre isto,
lembre-se, estou apenas ensinando minha igreja. Você sempre, diante de sua
congregação…Examine as—as ﬁtas, e se não quiser que sua congregação ouça, não deixe
ouvi-las. Mas eu—eu só estou tentando dizer a este pequeno grupo aqui que eu, que o
irmão Neville e eu, pelo Espírito Santo, estamos tentando—tentando pastorear e, para
ensiná-los.

62-1104M - Nomes Blasfemos

10 Agora, esta manhã, eu não sabia que ia estar aqui para falar. Mas após chegar aqui, e
nosso irmão aqui, cheio de graça e amor, pediu-me para vir e falar. E nós destacamos o que é
a igreja, e o que é o ba smo do Espírito Santo, e quem O tem, e quem não O tem, e como
você sabe quando O recebeu. Está vendo? Assim, se você não ouviu a Mensagem, então os
rapazes, eles têm as ﬁtas lá, que podem circular pela nossa igreja, porque é estritamente
Doutrina, do princípio ao ﬁm.
62-1104E – Ordenação

106 Assim, agora, ouçam cada Palavra. Captem Isto. E—e se você está ouvindo Isto nas
ﬁtas, ou de alguma outra forma, então ﬁque exatamente com esse Ensino da ﬁta. Não diga
nada senão o que a ﬁta diz. Apenas diga exatamente o que a ﬁta diz. Está vendo? Agora,
porque, algumas dessas coisas, nós vamos entender bastante quanto a isto agora, qual o
mo vo Dela ser mal-entendida. Está vendo? E não falhe em dizer apenas o que a ﬁta diz. Não
diga nada mais. Está vendo? Porque, eu não digo Isso de mim mesmo. É Ele que O diz, veja. E
tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem: “Bem, Fulano de Tal disse que Isto
quer dizer tal e tal.” Somente—somente deixe-O da maneira que está.
63-0317M - Deus Ocultando-Se em Simplicidade, Então Revelando-Se na Mesma
112 Desta leitura da Escritura, eu ro este texto: Deus Ocultando-Se em Simplicidade, Então
Revelando-Se na Mesma. Agora, por causa das ﬁtas eu ﬁco repe ndo assim, por causa das

ﬁtas, veja, porque estão—estão gravando Isto. Está vendo? Deus Ocultando-Se em
Simplicidade, Então Revelando-Se na Mesma.

63-0317M - Deus Ocultando-Se em Simplicidade, Então Revelando-Se na Mesma

386 Escute. Permita-me dizer isto, rapidamente agora. Até as visões que Deus dá aqui no
lugar, são tão mal entendidas. É por isso que vocês me ouvem, nas ﬁtas, dizer: “Diga o que as
ﬁtas dizem. Diga o que as visões dizem.” Agora, se você es ver bem desperto, você verá algo.
Está vendo? Espero que eu não tenha de segurar na mão e lhe mostrar. Está vendo? Está
vendo? Está vendo? Você está…Isto está—está aqui. Estamos no ﬁm. Está vendo? Sim,
senhor. Gente inteligente e instruída falha em ver isto. As visões simples, quando…são
reveladas em tal simplicidade que simplesmente passam acima da compreensão das pessoas.
Está vendo?
63-0317M - Deus Ocultando-Se em Simplicidade, Então Revelando-Se na Mesma

37 Agora, veja, o mistério deste Livro de Sete Selos será revelado ao toque da Mensagem do
anjo da sé ma igreja. Está vendo? “O sé mo anjo começa a tocar,” e aí estão as Mensagens
escritas aí, e temos Isto em ﬁta e em forma de livro. Agora, “ao começar o toque da
Mensagem, o mistério de Deus se cumpriria, veja, nesse tempo.” Agora vamos notar. O Livro,
do mistério de Deus, não é revelado até a Mensagem do sé mo anjo ser tocada.
63-0317E - A Brecha Entre as Sete Eras da Igreja e os Sete Selos

134 O Livro de Rute dá um belo quadro disto, como Boaz…E Noemi nha perdido os bens.
Vocês, vocês sabem. Vocês me ouviram pregar sobre isto, não ouviram? Ergam a mão se me
ouviram pregar isto. Assim, vocês entendem, vejam. Boaz teve de se tornar redentor. E ele
era o único que podia. Ele nha de ser parente, parente próximo. E, ao redimir Noemi, ele
recebeu Rute. Esse foi Jesus, Boaz piﬁcando Cristo. E quando Ele redimiu Israel, Ele recebeu
a Noiva Gen a. Deste modo, vejam, tão bonito! Temos isto em ﬁta, tenho certeza, aqui em
algum lugar, se quisessem obtê-la.
63-0317E - A Brecha Entre as Sete Eras da Igreja e os Sete Selos

9 E eu certamente gosto de estudar Isto. Não se pode…Não tem jeito de expressar tudo Isto,
porque é uma Palavra Eterna. E Este é um Livro Eterno, portanto nós somente temos, por
assim dizer, de pegar os pontos principais. E hoje, enquanto estudava, eu anotei muitas
Escrituras de modo que vocês possam estudar Isto. E também…E as ﬁtas revelarão muito
Disto, enquanto vocês estudam. E há tantas coisas!

63-0318 - O Primeiro Selo

58 Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir estas ﬁtas…Qualquer um
pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. Mas se…Vocês
sabem, se um ministro não quiser isto entre seu povo, então diga-lhes para não as
adquirirem. Mas eu—eu…Isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar, portanto tenho de
revelar qual é a Verdade. Estão vendo
63-0318 - O Primeiro Selo

140 Oh, como gostaria de ﬁcar nisso só uns minutos! E espero agora que todas as pessoas
que sabem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor, estudem agora com
muita atenção; e nas ﬁtas, também, que vocês pensem nisto.
63-0318 - O Primeiro Selo

41 Agora, sabemos que temos do todos os pos. Agora, eu me dou conta, depois de dar
uma olhada aqui, esta noite, que eu—eu estou falando onde há estudiosos sentados, e
eu—eu gostaria que vocês me entendessem. E vocês compreendem, estas ﬁtas percorrem o
mundo, vejam, pra camente todo o mundo. E eu não gostaria que vocês, de forma alguma,
pensassem que estou tentando injetar algum po de—de seita, a dos cobertores ou mantos
de Elias. E temos do todas—todas essas coisas, de sobra. Mas, vocês sabem, tudo isso é só
um prenúncio da verdadeira coisa que há de vir, para confundir as pessoas.
63-0319 - O Segundo Selo

79 Agora vejam só as coisas que acontecem! Vejam as coisas que Ele nos tem dito! Vejam
aqui neste tabernáculo, vocês, com quem fomos criados aqui. Agora vou pedir quanto às
ﬁtas…Bem, podem gravar isto. Mas, vejam, vou dizer isto só ao povo do tabernáculo, vocês
que têm estado aqui. Eu desaﬁo a qualquer um de vocês, em Nome do Senhor Jesus, a
alguma vez apontar o dedo a uma única coisa, das centenas de coisas que foram ditas antes
que acontecessem, e dizer que elas não aconteceram. Digam-me uma vez, que na plataforma,
por aí, onde quer que foi, que Ele chegou a falar alguma coisa que não tenha sido
perfeitamente e exatamente daquela maneira. Como? Poderia uma mente humana ser
assim? Certamente que não.
63-0319 - O Segundo Selo

91 Mas que foi isto? Houve algo que ele viu, e foi a Houston. E estava me contando sobre sua
esposa. E ele tem a—tem a gravação em arame; ele vai gravá-la numa ﬁta. E depois que os
cultos terminarem aqui, bem, ele vai tocá-la para vocês, espero. E lá na velha gravação em
arame, ele tem meus cultos realizados em Houston. E então sua esposa, ele disse, está
gravada lá, e ele nunca notou isso até o outro dia.
63-0319 - O Segundo Selo

146 Deus me ajude a fazer Isso penetrar naquele grupo de homens de negócios, até poderem
ver onde se encontram. Muito bem. Agora, não para ser diferente, não para ser desagradável;
mas para balançar Isso até aqueles irmãos poderem ver que seus dignitários e santos pais, e
coisas que estão redigindo nesse jornal dos Homens de Negócios, são bobagem. Cristãos não
devem chamar nenhum homem: “Pai.” Eles começaram com isso. Tenho tentado ajudá-los
em tudo que posso. Veja agora aonde esta ﬁta vai. Assim, para mim acabou. Certamente não
terei mais nada a ver com isso. Muito bem. Primeiro, lembre-se de Cristo.
63-0319 - O Segundo Selo

14 Às vezes quando lemos, e, agora, tenha muito cuidado. E quando ler, adquirir as ﬁtas,
ouça-as com muita atenção. Porque, você entenderá, na ﬁta, porque essas ﬁtas têm sido
veriﬁcadas, e estão muito boas e claras. Portanto, você entenderá mais claramente aí.
63-0320 - O Terceiro Selo

75 Agora, para mim, isto é muito sagrado. É por isso que preﬁro responder estas perguntas. E
que entendamos, todos conhecendo corretamente, e os que ouvem as ﬁtas, também, que
entendam agora. Estão vendo? Procurei falar um pouco, à noite, fazendo uma recapitulação,
para conseguir que as pessoas…
63-0320 - O Terceiro Selo

293 Agora, todos vocês, há testemunhas aqui mesmo, que estavam sentadas lá e sabem que
é verdade. Isso mesmo. Bem, vocês têm as ﬁtas aqui, também. Mas, aí está, veja.
63-0320 - O Terceiro Selo

55 E então nós demos, paramos ontem à noite, com a ilustração do que o Azeite e o vinho

eram, e o efeito que veram. E nós…Pode ter parecido um pouco rude, mas eu…é
exatamente a Verdade. Está vendo? Agora paramos no…Vamos, por alguns minutos,
recapitular isso agora. E então paramos, no poder do vinho, o que o Azeite representava,
Espírito. Agora, suponho que vocês anotaram tudo isto. Vocês encontrarão na ﬁta, se não
anotaram. E onde encontrar as Escrituras, que, o azeite sempre simboliza o Espírito Santo.
Como as virgens loucas sem Azeite, as virgens prudentes com Azeite, que é o Espírito Santo. E
então no passado, em—nos—nos profetas, e assim por diante. E agora eu…

63-0321 - O Quarto Selo

121 Vamos demorar nisso um pouco, esta noite, de modo que vocês entendam
completamente. Agora, na maioria das vezes, vocês compreendem, estas…Não estou falando
só a este grupo aqui. Estas ﬁtas vão por toda parte, vejam, e tenho de deixar claro. Porque,
alguém ouve somente uma ﬁta, e então, se não ouvir o restante delas, ﬁca no ar, veja. Deus
prometeu Isto, veja, para este dia, para o úl mo, a conclusão de todas estas diferentes coisas
que sucederam e foram confundidas. Estamos…
63-0321 - O Quarto Selo

241 Como disse lá em Chicago, o outro dia, para mais ministros do que há pessoas sentadas
aqui! E lá me armaram uma cilada, acerca da Doutrina, a semente da serpente e todas estas
outras coisas. Eu disse: “Alguém apanhe sua Bíblia, e venha cá e se ponha ao meu lado
então.” E ninguém disse nada. 242 Tommy Hicks disse: “Eu—eu nunca ouvi Isso dessa
maneira antes, irmão Branham. Quero trezentas dessas ﬁtas. Vou enviá-las a todos os meus
ministros.”
63-0321 - O Quarto Selo

40 Agora, isto é um tanto misterioso. E agora em bene cio das ﬁtas, e clérigos e professores
que estão sentados presentes, agora, se você tem um ponto de vista diferente; eu nha,
também. Mas só estou pegando Isto da inspiração, que mudou completamente meu ponto
de vista a respeito. Está vendo?
63-0322 - O Quinto Selo

140 Não se esqueça disto, igreja. E vocês, irmãos, ouvindo a ﬁta, quero que vocês examinem
isto. Como poderiam os homens fazer qualquer outra coisa além de pelo poder de Deus que

nha sido liberado para eles? Vou colocar esta caixa aqui em cima, para representar isso. Se
Deus envia certo Espírito entre eles, é só através disso que eles podem operar, é pelo Espírito
que opera entre eles. Agora provaremos a vocês, pela história da Igreja, e pela—pela
abertura dos Selos, e os poderes que se soltaram; e observem, exatamente, a Igreja
respondeu à—à unção, e eles não puderam fazer nada mais.

63-0322 - O Quinto Selo

37 Agora, agora podem estar presentes, alguns irmãos mórmons ou irmã. E então pode ser
que alguns adquiram estas ﬁtas. E não quero dizer que…Das pessoas mais excelentes que eu
e você possamos desejar conhecer, algumas estariam—estariam no povo mórmon; excelente
po de pessoas. E então seu—seu profeta, Joseph Smith, que os metodistas mataram aqui
em Illinois, na jornada deles. E assim aquele—aquele ó mo homem, e a visão, não duvido de
modo algum que ele tenha do a visão. Creio que ele era um homem sincero. Mas a visão
que teve estava contrária à Escritura. Está vendo? Portanto, veram de ter uma Bíblia
mórmon, para—para sustentar isso. Está vendo?
63-0323 - O Sexto Selo

125 Comparemos Escrituras agora. Eu—eu quero…Vocês têm lápis e papel? Quero que façam
uma coisa para mim. Já que querem escrever, escrevam isto, porque…a menos que vão
adquirir a ﬁta. Agora nós…quero que leiam comigo, enquanto o fazem.
63-0323 - O Sexto Selo

397 Por favor, permite que minha oração seja respondida. E que cada ﬁlho chamado por
Deus, que pode me ouvir daqui, ou aonde a ﬁta chegar, que nesse tempo…Eu os requeiro
para o Reino de Deus, baseado no conhecimento de que esta é a Palavra que está sendo
revelada. Permite que a Luz do entardecer brilhe, Pai. Eu os encomendo a Ti, em Nome de
Jesus. Amém.
63-0323 - O Sexto Selo

434 Você não compreende que tensão é! Agora, quero dizer isto. Suponho que as ﬁtas

estejam desligadas. Muitas pessoas dizem: “Irmão Branham, com um ministério desse po…”
(Eu tenho de ter cuidado, porque as pessoas simplesmente pegam essas ﬁtas e tentam botar
defeito nelas, você sabe.) Então quando dizem: “Irmão Branham, gostaríamos de ter um
ministério,” vocês não sabem o que estão dizendo. Vocês, honestamente, vocês não sabem o
que acompanha isso, irmão, irmã. Oh, que coisa! E a responsabilidade, quando tem pessoas
que se apoiam no que você diz! Lembre-se, se você lhes diz errado, Deus requererá o sangue
delas das suas mãos. Então, pense nisso. É uma coisa assustadora.

63-0323 - O Sexto Selo

438 Acho que as ﬁtas estão desligadas agora. E eu—só tenho cerca de três ou quatro
minutos. Quero conversar com vocês. Está bem? [A congregação diz: “Amém.”—Ed.] Agora,
isto é pessoal, vejam. Porque, amanhã, eu—eu…Vai ser tão tremendo! Acho melhor dizê-lo
agora, veja, o que vou dizer. Eu…Isto é só para nós agora. Eu estava só…
63-0323 - O Sexto Selo

10 Mas, vejam, permitam-me só dizer isto agora. Suponho que estas ﬁtas são somente para
nós, e assim por diante. Mas permitam-me dizer, vejam. Que vocês—vocês não…Vocês não
entendem, vejam, e não é para entenderem. De modo que não tentem interpretar nada,
vejam. Não tentem colocar sua interpretação; vocês somente—vocês somente se afastam
mais. Somente sigam meu conselho, se creem em mim agora, se Deus me
concedeu—concedeu cair na graça de vocês.
63-0324M - Perguntas e Respostas Sobre os Selos

32 Veja, as ﬁtas têm um ministério mundial em toda parte, veja, em toda parte. Entram em
todo po de línguas e tudo mais. Assim há coisas que nós diríamos aqui neste lugar, que não
diríamos em algum outro, veja, e é por isso que a paramos.
63-0324M - Perguntas e Respostas Sobre os Selos

111 E creio que se você conseguir esse, o—o Terceiro Selo, em ﬁta, você irá…você
encontraria isso ali, onde explicamos em detalhes, ou detalhadamente, melhor dizendo.
63-0324M - Perguntas e Respostas Sobre os Selos

143 Deste modo, sim, não se preocupe. Eles não têm onde se ﬁrmar. Está vendo? Eles não
crêem que esse seja ﬁlho de Caim. Mas nós temos uma ﬁta sobre isso, se você quiser ouvir
ser explicado detalhadamente. Está vendo? Não, senhor.
63-0324M - Perguntas e Respostas Sobre os Selos

O Elias, que vem pregar aos judeus (oh, sim), é o próprio homem que viveu na terra, ou será
o espírito de Elias em algum outro homem? 148 Agora, se eu pudesse responder isso
corretamente, eu poderia lhe dizer acerca de Enoque, veja. Mas eu—eu não posso, veja. A
única coisa que sei é, somente, que a Escritura diz o que será. E agora pode ser que o…Agora,
eu—eu estou de certo modo inclinado…Agora deixe-me dizer desta maneira. E espero que a
ﬁta, os irmãos ouvindo as ﬁtas, entendam isto. Estou inclinado a crer que serão homens
ungidos, com o espírito deles. Porque, veja, ele diz: “Não…sobre Eliseu? Porventura o
espírito de Elias não repousou sobre Eliseu?” Veja, “o espírito de Elias.” E ele fez exatamente
como Elias, veja. Assim, eu, se eu…Mas não posso dizer que isso seja verdade. Eu—eu não
sei, veja. Sou honesto com você. Eu não sei.

63-0324M - Perguntas e Respostas Sobre os Selos

230 Agora, sim, eu quis dizer…Perdoem-me, por favor. Eu…E—e, irmãos, vocês ouvindo a ﬁta
aí, e amigos, escutem. Não ve a intenção de dizer isso dessa maneira. Eu—eu—eu sou um
ministro do Evangelho. Eu, com tantas vezes que preguei sobre isso, eu sabia que eram sete
mil. Simplesmente aconteceu de eu dizer setecentos. Eu não quis dizer só setecentos. Eu
quis, vocês…eu não li isso na Escritura. Apenas me veio à mente enquanto eu estava falando,
e simplesmente disse setecentos ao invés de sete mil. Eu cometo estes equívocos o tempo
todo. Eu sou—eu sou sem dúvida um indivíduo sem instrução, de modo que vocês me
perdoem. Estão vendo? Não ve a intenção de fazer isso.
63-0324M - Perguntas e Respostas Sobre os Selos

29. Onde está a Escritura que mostra que o…que o catolicismo enganará os judeus para obter
sua riqueza? 289 Agora: “Exatamente onde diz que—que—que a besta enganará pela
riqueza?” Não diz isso. Mas estamos presumindo que isso foi…Agora, a outra noite, você se
lembra. Dê uma olhada na ﬁta com bastante atenção. Eu não disse que é isso que eles fariam.
Eu disse…Veja, os católicos são o grupo mais rico do mundo. Não há ninguém como eles. E o
que eles não têm, os judeus têm o resto
63-0324M - Perguntas e Respostas Sobre os Selos

107 Note. Mas estes profetas virão. Não somente isso…Os—os profetas, agora, é Apocalipse
11. Nós lemos parte dele. E quero que você o leia enquanto estuda as ﬁtas e assim por
diante. Eles são absolutamente profetas vindicados, pelo sinal de profetas. Então Israel
ouvirá isso.
63-0324E - O Sé mo Selo
290 Terceira Puxada! Lembram-se Disso? [Congregação: “Amém.”—Ed.] Ele disse: “Tens do
tantas personiﬁcações quanto a isto que tentaste explicar. Mas,” disse, “nem mesmo tente,
Isto.” Lembram-se disto? Quantos se lembram dessa visão? [“Amém.”] Ora, está em todo
lugar. Está em ﬁta, e por toda parte. Foi cerca de seis anos, sete anos atrás. Foi sete anos
atrás. Disse: “Não tentes explicar Isso.” Disse: “Esta é a Terceira Puxada, mas Eu te encontrarei
ali dentro.” Está certo? [“Amém.”] Ele disse: “Não tentes…”
63-0324E - O Sé mo Selo

325 Agora, quando isso for posto em ﬁta, que já está, isso provavelmente afastará dez mil dos
meus amigos de mim. Porque, vão dizer que “o irmão Branham está tentando se colocar, e se
fazer, um—um servo ou profeta, ou algo assim, diante de Deus.” Permitam-me dizer-lhes,
meus irmãos, que isso é um erro.
63-0324E - O Sé mo Selo
345 E ia veriﬁcando pela Bíblia, e pondo coisa com coisa no decorrer da semana. Aí está, em
ﬁtas. Elas estão à disposição de vocês. E ﬁz isso conforme tudo o que eu sabia, sob
companheirismo cristão, graça de Deus, para com todos os homens, por Jesus Cristo. Fiz o
melhor mesmo que sabia fazer.
63-0324E - O Sé mo Selo

366 Rogo por todos que ouvirão as Mensagens por ﬁta. E se Isto cair, o que cairá, sem dúvida,
nos lares e lugares de muitos incrédulos que irão discordar; mas, Pai, rogo por cada um deles,
que antes de dizer qualquer palavra blasfema, que possa primeiro se sentar e examinar as
Escrituras pelo que tem sido dito, e então dizer-Te que verdadeiramente é sincero e quer
saber se isto é Verdade, ou não. E rogo por eles, Pai.
63-0324E - O Sé mo Selo

376 [Você acabou de ouvir o Sé mo Selo original assim como foi pregado em sua totalidade

na noite de domingo, 24 de março de 1963, no Tabernáculo Branham, Jeﬀersonville, Indiana,
E.U.A. O irmão Branham não queria que esta gravação original fosse liberada. No dia
seguinte, segunda-feira, 25 de março de 1963, o irmão Branham foi até o quarto do hotel
onde o irmão Fred Sothmann e o irmão James Maguire estavam, que naquela época eram
encarregados de gravar as ﬁtas. O irmão Branham disse a estes irmãos: “Não quero que vocês
soltem esta mensagem como está.” Depois dele próprio ouvir a gravação, instruiu os irmãos a
pararem a ﬁta em determinado ponto, e a par r desse ponto (parágrafo 261) gravou uma
nova porção de aproximadamente 20 minutos (parágrafos 377 ao 415). Essa nova porção foi
então usada para subs tuir o ﬁm (parágrafos 261 ao 373) da gravação original. Esta foi a única
versão liberada do “Sé mo Selo” até 1966. Depois que o irmão Branham saiu de cena, o
conselho da Associação Evangelís ca William Branham decidiu, por unanimidade, liberar a
ﬁta original gravada no tabernáculo. Desde então, ambas as versões estão disponíveis. Agora
colocamos esta mensagem adicional do irmão Branham em uma só ﬁta juntamente com o
“Sé mo Selo” original. A voz que você ouvir a seguir, será a do irmão Branham no quarto do
hotel na segunda-feira, 25 de março de 1963—Ed.]

63-0324E - O Sé mo Selo

400 E agora se esta ﬁta vier a cair na mão de algumas pessoas em alguma parte, não tente
fazer qualquer po de ismo dela. A única coisa que você deve fazer: somente con nue
servindo a Deus. Porque, este grande segredo é tão grande que Deus nem permi u que João
O escrevesse. Isso soou como trovão, mas Ele…sabendo disso, prometendo-nos que Ele seria
aberto. Mas, até o momento, não está aberto.
63-0324E - O Sé mo Selo

402 Porque, antes mesmo que entrássemos Nisto, e eu par sse para o oeste, o Senhor me
mostrou uma visão, certo dia, por volta das dez horas, certa manhã. E vim e a expliquei aqui,
que eu a nha do; não sabia o que era. Era uma constelação de sete Anjos. Nós nos
lembraremos disso. Vocês ouvirão isso na ﬁta, chamada: Que Horas São, Senhor? Bem, agora,
isso é exatamente o que vocês estão vendo agora. Os sete Anjos…Eu estava no oeste.
63-0324E - O Sé mo Selo

405 Outra coisa, quero que note o que aconteceu. E se você está ouvindo a ﬁta: Que Horas
São, Senhor?, você notará que um Anjo era muito notável para mim. Os Demais
simplesmente pareciam normais. Mas este Anjo era um Anjo notável. Ele estava à minha
esquerda, na constelação em forma de pirâmide.
63-0324E - O Sé mo Selo

209 Como vocês que estão aqui, que têm as ﬁtas sobre os Sete Selos. Quando o Cordeiro saiu
para requerer Sua redenção, o que Ele nha redimido, o tempo nha terminado então. Ele
está no trabalho agora, fazendo a obra da redenção. Mas um dia Ele sai do santuário, para
tomar o Livro da redenção que Ele comprou com Seu Próprio Sangue, então a hora termina.
Ele vem então para requerer o que redimiu.
63-0608 - Conferências

13 E agora eu pensei, talvez sendo que nosso tempo está quase terminando, e—e nós não
temos muito tempo de sobra, eu simplesmente lhes daria, em síntese, algumas das coisas
que aconteceram. E então eu gravarei algumas ﬁtas enquanto eu es ver aqui, porque eu
prome a todos vocês, vêem, que qualquer mensagem nova, mensagem em ﬁta, seria
primeiro desta plataforma. Aqui é onde todas as ﬁtas são gravadas, não lá fora. Agora, o
irmão Jim e outros saem e vendem as ﬁtas nas reuniões, e assim por diante, mas ali está
sempre algo que sai primeiro daqui. Vêem? Você pode procurar em qualquer lugar atrás,
você encontrará isto. Esta é minha promessa para vocês, e isto con nuará desta maneira até
que o Senhor Deus mude isto. 14 E eu penso agora que nossos fregueses de ﬁtas, que estão
ao redor do mundo, uma Mensagem que sai daqui, Ela circula o globo. Vêem? Lá no interior
das selvas e em todos os lugares, Isto vai através das gravações de ﬁtas. E para os pagãos e
assim por diante, através de muitas, muitas línguas diferentes nas quais Ela é interpretada.
Então eu quero, enquanto estou aqui, o Senhor permi ndo, gravar algumas ﬁtas novas. E
talvez, se o pastor não ver alguma coisa ardendo em seu coração esta noite, bem, eu talvez
gostaria de gravar uma ﬁta esta noite. 15 E então eu vou ao Arkansas amanhã, e, ou melhor,
terça-feira, terça-feira de manhã, para ajudar numa pequena convenção lá com a
Fraternidade Internacional de Cristãos. Eu penso… Ou talvez eu esteja falando o nome disto
errado. É algo sobre Fraternidade Nacional de Cristãos. Eu realmente não sei. Sinto muito.
Isto é terrível, não é? [Um irmão diz: “Fraternidade Associada de Cristãos.”—Ed.] Obrigado,
senhor. Fraternidade Associada de Cristãos. E eu deveria ter todos os dias, de domingo agora,
em diante. Mas hoje eu re ve para estar aqui no Tabernáculo, para estar aqui embaixo. E
então—então eu sairei na sexta-feira… É este o, senhor, é… Sexta-feira é quando as—as
reuniões se encerram lá embaixo. E eu tentarei voltar sábado à noite, para estar aqui
domingo de manhã, o Senhor permi ndo. Eu gravarei outra ﬁta. E talvez, em alguma
oportunidade durante esta ocasião, eu desejo gravar algumas ﬁtas antes de irmos.
63-0623M - Parado na Brecha

32 Agora vocês são tão agradáveis que eu poderia falar a vocês a manhã inteira exatamente
desta maneira. Mas vamos simplesmente ler alguma coisa da preciosa Palavra e então entrar

diretamente no culto. Agora, eu penso, se esta for a vontade de Deus, eu gostaria de lhes
fazer uma síntese de coisas que aconteceram. E então esta noite, se o Senhor permi r, eu
quero falar sobre um—um assunto. Eu desejo gravá-lo, principalmente, para ir para fora. É… E
se você deseja vir e ouvir, tudo bem. Depois do pastor terminar a sua mensagem, então eu
terei minha… eu gravarei esta ﬁta. Eu desejo pregar isto sobre A Intermitente Luz Vermelha
de Sua Vinda. Como que um dos brilhos intermitentes está bem sobre nós agora mesmo! E
eu quero falar sobre isto esta noite, Sua intermitente luz vermelha. Ele está aqui, está
próximo exatamente agora. O—o sinal está abaixado, o trem está na linha.

63-0623M - Parado na Brecha

34 E agora, se as ﬁtas não estão ligadas, eu gostaria que eles as ligassem agora. Ou
arrumassem isto para que esta parte possa ser enviada. Isto irá para fora. Se você deseja, você
pode arranjar suas ﬁtas lá dentro onde esta parte aqui será separada do resto do culto? Vê
você, isto é uma—uma coisa nova. Agora, se você pode obstruí-la bem aqui ou seja o que for
que você ﬁzer, bem, então nós… Gostaria você que eu interrompesse isto por um segundo,
então ligar isto novamente, para assim dar-lhe um sinal para saber de onde começar, ou pode
você começar aí, mesmo assim? Começar, mesmo assim? Tudo bem. Está ó mo.
63-0623M - Parado na Brecha

65 Minha mãe, que acabou de passar para a Glória, cerca—cerca de pouco mais de um ano
atrás. Minha mãe, seu pai era um—um caçador. E eu penso que eu tenho tudo que vem dele,
naquele lado, pois eu—eu—eu gosto demais de ﬂorestas. E eu pensei: “Se estas pessoas que
chamam a si mesmas de cristãs, se elas não querem ouvir a Mensagem que estou pregando,
então deixe-as em paz. Eu simplesmente pararei com isto, completamente, e subirei para a
montanha. E eu conheço um amigo onde…” Muitos de vocês, aqui, se lembram quando eu
predisse o tempo, cerca de seis meses antes que isto acontecesse, como eu iria a um lugar,
bem desta plataforma aqui, e lá haveria um—um animal parecido com um veado com chifres
pon agudos, e como ele teria quarenta e duas polegadas [Aprox. 1 m—Trad.], e como haveria
um urso pardo-prateado de sete pés [Aprox. 2 m de altura—Trad.]. Vocês têm isto nas ﬁtas e
tudo mais. Eu penso que vocês recordam a época, todos vocês. [A congregação diz:
“Amém.”—Ed.] Bem, está no meu quarto lá em cima agora, para—para mostrar que é a
verdade.
63-0623M - Parado na Brecha

9 Agora, porém da maneira que você observou, no sonho do irmão Jackson, que lá não havia

nenhuma escrita nesta Rocha no lado de dentro, foi por isto que eu fui para o Oeste. Agora,
como isto aconteceu, e eu lhes disse, algum dia eu lhes diria o que isto queria dizer. Eu fui
para o Oeste por causa disto. E lhes contei a visão onde as pessoas, tanto na ﬁta como as
presentes esta manhã, saberão tomando Senhores, Que Horas São? E qualquer um de vocês
irmãos na ﬁta que não têm esta Mensagem, e desejam seguir Isto, tome: Senhores, Que
Horas São? Antes, semanas e meses antes que isto acontecesse, aqui eu vi a visão que estava
em Tucson, norte de Tucson; o que seria leste de Flagstaﬀ, norte de Tucson; e eu estaria
rando carrapichos das pernas da minha calça, e um—um estrondo se daria que
verdadeiramente parecia que estremeceria o país. Quantos de vocês recordam disto? [A
congregação diz: “Amém.”—Ed.] Isto é certo. Aquilo estremeceria o país.

63-0623M - Parado na Brecha

96 E eu disse: “Sim, quando Pedro, Tiago, e João foram levantados, e a Nuvem cobriu o
Senhor Jesus. E—e Deus falou, disse: “Este é meu Filho amado.” Eu preguei sobre isto aqui,
não há muito tempo. Uma pequena mensagem, na ﬁta os irmãos podem compreender: A Ele
Ouvi. Eu suponho que talvez vocês tenham isto na ﬁta. Tenho certeza.
63-0623M - Parado na Brecha

157 Eu estou retornando ao campo. Amém. Velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a
Deus até que a morte me liberte. Eu tenho falhado com o Senhor, não desejando. Se eu
faço… Tenho tentado… Deixe-me introduzir isto. Vê? A ﬁta ainda é suﬁciente? Deixe-me
introduzir isto. Eu tenho desejado, eu tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem
nenhuma falha. E que os irmãos que ouvem esta ﬁta, e esta igreja recorde, deste dia em
diante, a razão pela qual vocês não têm do nenhuma falha, e a razão que todos estes anos
vocês não podem dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita senão o
que tem sucedido. Eu desaﬁo a qualquer um que traga qualquer uma das milhares de coisas
sobre a plataforma, e o discernimento, e as predições do que aconteceria; isto tem
acontecido exatamente ao pé da letra. Agora, a igreja crê nisto, diga: “Amém,” então que… [A
congregação diz: “Amém.”—Ed.] Não há uma pessoa no mundo que possa mostrar uma. Mas
seja isto conhecido à igreja aqui e à igreja do futuro: se Deus impulsiona um homem através
de um cano, e ele não move de maneira alguma até que Deus o tenha mandado, não há
nenhuma fé relacionada a isto. É Deus o impulsionando a algo. E isto eleva o ministério a um
lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Mas de agora em
diante, deixe-me primeiro falar com vocês no Nome do Senhor, antes que vocês ouçam,
porque eu devo sair pela fé. Eu devo fazer isto pela fé, quer eu pense que esteja certo ou
errado, ou o que for. Eu faço o melhor de minha escolha, e então vou e faço isto. Porque isto
não tem sido errado, é porque eu tenho esperado até que Ele me dissesse para ir e fazê-lo.
Tenho esperado por Ele. Então isto não fui eu; foi Ele.

63-0623M - Parado na Brecha

69 E agora, recordem, você que tem de ir à sua própria igreja, vá nesta noite. Dê saudações a
seu pastor por mim. E—e então ore por mim, cada um de vocês. E então outra vez eu desejo
que você se lembre, se você não tem nenhum lugar para ir… [O irmão Branham diz ao irmão
Neville: “E se o irmão ver alguma coisa.”—Ed.] Após a mensagem do irmão Neville esta
noite, depois de sua mensagem, então eu quero gravar uma ﬁta in tulada A Intermitente Luz
Vermelha de Sua Vinda, vêem, esta noite. O Senhor os abençoe agora. E na semana que vem,
eu, domingo próximo, o Senhor permi ndo, eu talvez descerei outra vez para gravar outra
ﬁta, pois eu tenho que estar em Arkansas nesta próxima semana.
63-0623M - Parado na Brecha
173 Deus abençoe vocês, cada um, e esperamos ver vocês em breve outra vez. Até então,
vocês me fariam este favor agora, tanto aqui como através das ﬁtas também, vocês irmãos?
Orem para que Deus coloque em meu coração aquilo que eu perdi lá fora naquele complexo.
É tão fácil formar um complexo.
63-0623M - Parado na Brecha
6 Estou fazendo algumas ﬁtas. Então eu acabei de olhar para o quarto para ver se os irmãos
estavam preparando as ﬁtas. Está—está ligado agora, as ﬁtas estão rodando. Está bem. Este
propósito por isto, é, eu prome que as Mensagens seriam enviadas, viriam, seriam gravadas
aqui no Tabernáculo. Agora nós estamos…
63-0623E - A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda

30 E então no próximo domingo à noite, o Senhor permi ndo, eu—eu estarei de volta, ou
melhor, no próximo domingo de manhã. E—e se o irmão Neville tem a escola dominical, e
quando ela terminar, eu desejo fazer outra ﬁta se eu puder. E se eu não estou enganado, eu
penso que estarei falando sobre Sua Vida… É Sua Vida Digna do Evangelho? Isto, isto é, ou, É
Sua esposa… Vida Digna do Evangelho? É isto que estou tentando dizer. É Sua Vida Digna do
Evangelho? E eu desejo fazer uma ﬁta sobre isto, se o Senhor permi r. 31 E agora, esta noite,
eu anunciei hoje que eu ia fazer a ﬁta. E o pastor, eu nem creio que pregou, simplesmente
me chamou, e então para falar aqui na plataforma. Agora, então eu não sei… Agora, se eles
estão fazendo as ﬁtas, se você ﬁcar cansado ou algo, e você deseja sair, simplesmente ﬁque o
mais quieto possível, porque nós não… Vêem, estes—estes microfones são muito, muito
sensíveis, e eles captam um pequeno ruído. E estamos fazendo, tentando fazer estas ﬁtas
para um ministério internacional.
63-0623E - A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda

56 E então eu gostaria de saber se nossas mulheres compreendem isto e podem… Esta é a
razão pela qual eu desejo que esta ﬁta vá, que—que vocês não devem colocar tanto… Nós
queremos que vocês sejam bonitas, mas queremos que vocês sejam naturais. Nós não
queremos que vocês sejam superﬁciais. Algumas destas mulheres bonitas, se vocês as
colocassem em uma banheira por algum tempo e as lavassem, elas pareceriam um
pouquinho diferente, e—e as ves ssem como elas deveriam estar ves das. Mas
elas—elas—elas não fazem isto, e não se pode lhes dizer diferente. E nós entraremos nisto
daqui a pouco. Mas isto é o—o brilho da luz vermelha.
63-0623E - A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda

90 Agora, quando eu estava no Canadá outro dia, minhas crianças ﬁcavam só me falando, em
um certo lugar onde uma senhora nos havia deixado usar a casa, que nha uma televisão. E
eles diziam: “Vai passar um ﬁlme, chamado: O Rio sem Retorno.” Este é o rio que eu pesco
nele, o tempo todo. E John Smith, um amigo meu, faz aquele roteiro. Diziam: “Eles ﬁzeram
um ﬁlme daquilo.” E diziam: “Papai, talvez o Sr. Smith esteja no programa. O senhor gostaria
de assis -lo? “Bem,” eu disse, “quando eu voltar do Canadá, se eu chegar em tempo, eu o
assis rei.” Bem, quando o ﬁlme realmente chegou, eu fui assis -lo, fui assis -lo. E quando eu
vi, quem estava trabalhando nele era Marilyn Monroe. Agora, lá estava ela, após ter morrido,
um ano ou mais, lá estava ela ves da toda sexy. Lá estava sua voz, ainda rodando; e estará
rodando, por anos e anos, naquela ﬁta magné ca. Se aquela ﬁta magné ca retém sua ação,
se ela pudesse olhar de onde ela está esta noite… Espero que ela esteja salva, mas eu não sei;
isto é com Deus. Mas se ela pudesse olhar para trás, ela não poderia negar aquilo. Ela não
pode negar isto, porque nós temos isto. Quanto mais tem Deus cada movimento, cada ação,
sobre Sua grande e suprema ﬁta que estará. Nós não podemos sair disto. Está bem ali.
63-0623E - A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda

111 Agora, o diabo faz o mesmo aos ﬁlhos de Deus hoje. E isto é correto. Observe nossos
negócios. A maioria dos nossos negócios é controlada por mulheres, muitos deles. Isto é
certo. Veja nossas igrejas, veja nossa nação, como os ﬁlhos de Deus se inclinam ao altar
destas coisas, estas mulheres. Quando, elas são, para mim, não são mais do que pros tutas
públicas. É uma coisa horrível dizer isso, mas é a verdade nua. Eu sei que pessoas ouvirão
estas ﬁtas e coisas, dirão estas coisas. Mas como pode você fazer isto? Se você se apresenta
assim, e um homem olha para você, como Jesus disse que você “cometeu adultério” com ele.
E quando aquele homem ver que responder por, ter come do adultério, quem fez isto, a
falha é de quem? É da mulher que se despiu daquela maneira e se produziu, ou se
apresentou ante aquele pecador. Isto é certo. É o sinal do quê? Do ﬁm do tempo, a luz

vermelha.

63-0623E - A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda

150 O que aconteceu? Do casamento… Aqui está outro lugar na Bíblia. Do casamento sai o
voto: “obedecer.” Obedecer? “Uma dona-de-casa, decente, de boas obras.” Ela ri na sua cara
e vai para a fábrica de munição, para o escritório de alguém. “Meu esposo…” Sim. Oh, eu
duvido disto. Você vê as forças armadas hoje, tal desgraça, colocam as mulheres na polícia
militar. Se…?… não é uma marca de—de liber nagem entre qualquer cidade! Como muitos
homens estão sem trabalho, e eles têm de colocar suas mulheres lá fora, quando a Bíblia diz
que ela tem de “permanecer em casa e ser uma decente dona-de-casa.” Mas ela cuida de
todos os livros do patrão, e seus, também. Sim. Correto. Eu não estou falando de boas
mulheres agora. Eu não estou lançando isto em vocês mulheres que realmente são mulheres
santas. Deus as abençoe. Isto está na ﬁta, ou seja onde for.
63-0623E - A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda
210 Esteja certo. Não arrisque nisto. Simplesmente recorde, você pode arriscar seu trabalho,
ou arriscar isto. Mas não arrisque Aquilo. Recorde, minha voz será testemunha na ﬁta
magné ca de Deus no Dia no Julgamento, contra isto.
63-0623E - A Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda

14 Agora, às vezes, ao falar sobre estas Mensagens assim, eu digo coisas que são um tanto
cortantes. E realmente não é minha intenção que seja exatamente para esta igreja aqui, ou
algo assim. Lembre-se, quando estou falando, isso vai em torno do mundo. Está vendo? E
temos um sistema com as ﬁtas ao redor do mundo, e eles levam estas mensagens ﬂorestas
adentro e a toda parte. E o Espírito Santo às vezes me leva a dizer algo que pode ser
exatamente aquilo que Ele queira para alguém lá na Austrália, em algum lugar, ou algo assim.
Por isso, talvez, algumas condições, você diria: “Bem, agora, essa condição não existe aqui.
Para que ele diz isso?” Talvez seja para algum outro lugar, veja. Deste modo, sim, tenho
certeza que vocês entendem isso, que estas Mensagens não são direcionadas a ninguém. São
só direcionadas à Igreja como um todo, por toda parte, e o que quer que o Senhor nos leve a
dizer ou fazer.
63-0630M - O Terceiro Êxodo

33 E então, além disso, estou tentando agora revisar isso, e fazer livros disso, das Sete Eras;
sete livros da era da igreja, sete ﬁtas, e montá-los assim. Podemos mandar fazer isso o mais
barato possível, de modo que todos possam adquiri-lo. Então, se o Senhor tardar, e eu for

embora, vocês verão que as coisas que eu disse em Nome do Senhor se cumprirão
exatamente como Ele disse. Até agora nunca falhou, e uma parte Disto tem de acontecer
mais tarde.

63-0630M - O Terceiro Êxodo

38 Mas, lembre-se, só para ministros. Venha, mas, e escute. Mas a ﬁta em si, deixe…Veja,
porque se for divulgado entre as congregações, e alguns desta maneira, e alguns daquela
maneira, e formam sua própria opinião. E quero que os irmãos ministros tenham isto em sua
própria sala de estudos, e então deixá-los agir baseados nisso, porque eles são os que são
responsáveis. São eles. Como ir e tocar isto para o juiz, alguns destes juízes de paz. Sim.
63-0630M - O Terceiro Êxodo

110 Espero que a mente espiritual possa entender isto. Tenho certeza que vocês entendem.
Mas gostaria de saber, lá. De qualquer maneira, não se pode visitar toda nação. Pode-se
enviar ﬁtas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é
semeada. Certo. E tão logo a Luz a a nja [O irmão Branham bate uma mão na outra uma
vez—Ed.], terminou, ganha Vida. Como a pequena mulher junto ao poço, ela disse: “Aí está.”
Ela entendeu Isto.
63-0630M - O Terceiro Êxodo

144 E essa é exatamente a mesma coisa. E lembrem-se, estou na ﬁta. Vocês verão isto,
depois, talvez depois que eu haja par do. É exatamente isso o que vai acontecer. Essas
preciosas pessoas morrerão ali, como moscas. Começam uma revolução, tanto brancos
quanto negros lutarão novamente, e morrerão como moscas. E o que se tem quando tudo
termina? Um monte de gente morta.
63-0630M - O Terceiro Êxodo

297 Estamos num êxodo. E par ndo, e desligando as ﬁtas num momento. Oh, meus amigos,
meus irmãos, tanto presentes quanto os que ouvirão as ﬁtas, permitam-me…como seu irmão
e cidadão do Reino de Deus. Saiam, neste êxodo, pois todos que forem deixados para trás
levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia. Saiam desta confusão. Saiam destes sistemas, e
sirvam ao Deus vivo. Deixem…
63-0630M - O Terceiro Êxodo

40 Agora, no úl mo domingo, se alguns de vocês não es veram aqui e—e não ob veram a

Mensagem de O Terceiro Êxodo; e se você gosta das ﬁtas, eu creio que você vai desfrutar
dessa, O Terceiro Êxodo.

63-0707M - A Acusação
50 Agora para os irmãos, tanto os daqui como os das terras onde as ﬁtas vão, e isso é ao redor
do mundo. Esta Mensagem não é dirigida a nenhum indivíduo em par cular. E não
queremos que as pessoas pensem que somos uma espécie de clã, ou um grupo de faná cos
que tem se congregado um com o outro, “para separar a si mesmos, aparentemente, não
tendo a Fé,” ou se separam a si mesmos contra alguém, ou—ou contra Deus, ou contra a
Igreja. Nós somos a favor da Igreja. Porém nós estamos unicamente tratando de apontar, pelo
Espírito e Sua ajuda, a razão para esta segregação que temos hoje. Nós, nós não cremos nisto.
63-0707M - A Acusação

68 E minha acusação é contra as igrejas de hoje. Agora eu—eu não estou trazendo o pecador
a isto. Eu estou falando isto à igreja. E isto é—isto estará na—na—nas ﬁtas agora, e eu—eu
procurarei terminar o mais rápido que eu puder. Eu condeno esta geração pela segunda
cruciﬁcação de Jesus Cristo.
63-0707M - A Acusação

202 Oh, que coisa, quão rico é isso, para mim, veja, ver e conhecer que esta é a Verdade.
Eu—eu A defenderei. Eu… O Deus do Céu levantará, e minha voz estará na ﬁta magné ca no
além no grande tempo de Deus, e ela condenará esta geração no úl mo dia. Pois, isto
está—isto está na ﬁta magné ca, então estará na ﬁta Eternal então. Isto é certo. Condenando
esta geração de pregadores que têm forma de piedade, e negam o Poder da Palavra e Sua
manifestação quando Isto está completamente iden ﬁcado que Ele ainda é Jesus Cristo, o
mesmo ontem, hoje, e eternamente. Eu os acuso, pela Palavra de Deus.
63-0707M - A Acusação

263 Eu desaﬁo a qualquer homem a me mostrar, qualquer um… E eu sei que esta ﬁta vai ao
redor do mundo. Qualquer homem, qualquer bispo, que vier a meu escritório, ou ante esta
congregação, e apontar seu dedo a um único lugar onde alguém alguma vez foi ba zado no
Nome do “Pai, Filho, Espírito Santo,” no Novo Testamento. Eu lhe mostrarei onde cada
pesssoa que alguma vez foi ba zada… E aquelas que foram ba zadas diferente, verem que
vir a serem reba zadas, para receberem o Espírito Santo
63-0707M - A Acusação

357 E novamente eu digo: “Aqui,” as igrejas, “eles,” os mestres, “cruciﬁcaram,” por blasfêmia,
“a Ele,” a Palavra. Deus sê misericordioso! Deixe-me dizer isto outra vez. Isto pode ter sido
confundido na ﬁta. “Aqui,” as igrejas, “eles,” o clérigo, “cruciﬁcam,” por blasfêmia, “a Ele,” a
Palavra. Não é de se admirar que seja novamente: Em meio a rochas fendidas e céus
enegrecidos Meu Salvador inclinou Sua cabeça e morreu, Mas a abertura do véu revelou o
caminho Para o júbilo do Céu e o dia sem ﬁm. 358 Eu digo isto nesta ﬁta, e para esta
audiência. Eu digo isto sob a inspiração do Espírito Santo. Quem está do lado do Senhor,
deixe-o vir sob esta Palavra! Deus certamente trará estes iníquos, negadores de Cristo,
geração rejeitadora de Cristo a julgamento, por blasfêmia, pela cruciﬁcação de Sua Palavra
iden ﬁcada. Eles estão vindo a Julgamento. Eu os acuso! “Quem está do lado do Senhor,”
disse Moisés, “venha a mim,” quando a Coluna de Fogo pairava ali como uma evidência.
Quem está do lado do Senhor, tome a Palavra, negue seus credos, e siga a Jesus Cristo
diariamente. E eu me encontrarei com você na manhã. Inclinemos nossas cabeças para uma
palavra de oração. 359 Ó Senhor Deus, doador da Vida Eterna e Autor desta Palavra, Quem
ressuscitou dos mortos o Senhor Jesus, Quem iden ﬁcou isso propriamente ante uma—uma
geração de pessoas incrédulas. Esta manhã foi demorada. Muitos se assentaram aqui. A igreja
está lotada. Pessoas estão de pé ao redor. E as ﬁtas estão sendo gravadas, para irem ao redor
do mundo, em diferentes lugares. Ministros ouvirão isto em seus escritórios. Eu oro por eles,
Senhor. Permite que estas palavras caiam no profundo do coração, corta fundo, corta fora
todo o mundo. Que eles possam dizer como…
63-0707M - A Acusação

365 Nós nos rendemos hoje, sensatamente, nós o fazemos aqui nesta congregação e nas
ﬁtas. Senhor, bem neste minuto, possa cada homem e mulher, rapaz ou moça, que
esteja—que esteja aqui presente, ou de pé lá fora, ou ouve na ﬁta, possamos neste momento
fazer uma profunda consagração e nos render completamente ao serviço de Deus.
63-0707M - A Acusação

369 Agora eu oro, Deus, que em toda parte que estas Palavras caiam, tanto na ﬁta como
presente aqui, que o Espírito Santo chame cada pessoa predes nada agora, desde a fundação
do mundo quando o nome deles foi escrito no Livro da Vida do Cordeiro. Possam eles ouvir a
Voz de Deus falando hoje, naquela pequena Voz mansa e delicada no fundo do coração,
dizendo: “Este é o caminho, caminha Nele.” Concede isto, Pai. Eu peço isto no Nome de
Jesus.
63-0707M - A Acusação

373 E você que deseja se colocar ao lado do Senhor, com plena renúncia em seu coração, na
presença da audiência agora, ou mesmo no lugar onde as ﬁtas estarão; vocês, com suas
cabeças inclinadas… Não levantem suas mãos se não sentem de fazer assim. Agora se você
realmente sente, deseja vir ao Senhor, com uma vida mais consagrada, queira levantar sua
mão direita agora. Você, o Senhor o abençoe. Você está consagrando a si mesmo de novo a
Cristo, para tratar de levar a reprovação. Você diz: “Estou disposto hoje a tomar a
reprovação.”
63-0707M - A Acusação

378 Pai Celes al, pareceu-me como se quase toda mão de jovem e velho es vesse levantada,
nesta audiência. E eu oro que, cada vez que a ﬁta for tocada, as pessoas levantem suas mãos,
e se ajoelhem no quarto; pai e mãe vão e segurem a mão um do outro, e digam: “Querida,
temos sido membros de igreja por tempo suﬁciente. Venhamos a Cristo.” Concede isto,
Senhor.
63-0707M - A Acusação

23 Onde, sua foto está pendurada lá no quadro de avisos. Não sei se vocês notaram, ou não.
E então… E faz cerca de uma semana, na—na Jamaica, onde eu estava fazendo trabalho
missionário. Nós enviamos ﬁtas a todo o mundo. E Os Sete Selos chegaram lá no…lá no
interior da Jamaica, bem no interior. E é muito primi vo lá, atrás da Montanha Azul. E os
na vos, algumas vezes, eles têm um—um gravador que adquirimos para eles, que você tem
de—de, como a velha vitrola, acioná-lo com manivela, e então deixar—deixá-lo tocar assim.
Então, a cada tantos minutos, alguém tem de girar a manivela.
63-0717 - Um Prisioneiro

33 Antes de orar sobre a Palavra, quero reconhecer um—um irmão. Nem mesmo consigo
citar o seu nome neste momento, dois deles. Eles estão aqui, amigos meus. Os…Eles são
ministros e evangelistas, no campo, saindo. Eles ouviram estas Mensagens por ﬁta. E são de
diferentes igrejas denominacionais, dois jovens. E o rapaz está tão, um deles tão interessado,
que voou a Tucson, recentemente, no encerramento de uma reunião. Creio que eu estava no
café da manhã dos Homens de Negócios. E o jovem, ó mo jovem, veio. E ele está…
63-0717 - Um Prisioneiro

29 Agora, se você es ver perto daquela área, ou ali em cima, vai ser um habitual, apenas um
culto evangelís co habitual como nós temos em qualquer tempo. A maioria das Mensagens

serão essencialmente sobre algo que tenha sido ensinado aqui, porque aqui é onde fazemos
nossas ﬁtas, veja você. Ali fora eles podem se alvoroçar. Mas se eles recebem ﬁtas feitas
daqui, isso é com eles se eles desejam ouvir alguma ﬁta. Ela vem diretamente daqui. Este é o
nosso próprio púlpito. 30 Deste modo ali fora, normalmente eu procuro escolher algo não
muito profundo, porque muitos deles são pouco profundos em experiência e no que venha.
Porém aqui sinto que eu tenho direito de dizer tudo quanto Deus colocar em meu coração,
de dizê-lo diretamente daqui. Deste modo nossas ﬁtas são todas feitas diretamente daqui.
Vêem? E eles estão bem ali na sala agora, vocês podem ver as cabeças deles acima além do
painel de vidro fumê ali dentro, onde estão assentados com seus gravadores.

63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado
35 Mas o que me traz, primeiro, o que me traz aqui, são vocês, vejam, esta igreja. Eu lhes
digo, de todos os lugares que eu já fui em minha vida, este é o meu lugar favorito para vir
pregar o Evangelho. E parece que nós podemos fazer uma ﬁta daqui que é dez vezes melhor
do que em qualquer outro lugar. Vêem? Vejam, essa é a razão por que eu digo: “Onde Deus
es ver fazendo algo, então permaneça exatamente com isso.” Porém eu penso que, onde
está a grande coisa, isso era eu falhando de sair na primeira vez quando Ele me chamou, e
por isso Ele a torna, por assim dizer, áspera para mim quando eu entro. Obediência é melhor
que sacri cio.
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

84 E agora você têm adquirido ﬁtas sobre isso. Vocês têm adquirido ﬁtas sobre o que nós
cremos. Vocês têm adquirido ﬁtas sobre disciplina na igreja, como nós nos comportamos na
igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares
Celes ais. Não ﬁque em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que
aquelas portas ali se abram, para entrar aqui para ter companheirismo com os seus irmãos. Se
você não, não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar.
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

90 Ajuda, nesta manhã, Senhor, enquanto lemos a Palavra. Que o Espírito Santo possa nos
revelá-La, que a Igreja possa ser completamente ﬁrmada na “Fé que uma vez foi entregue aos
santos,” para segurá-los. E possa, como Tu deste a visão há uns dois anos atrás, “para
armazenar o Alimento,” verduras excelentes e de saudável aparência que eu vi na visão,
sendo armazenadas aqui neste Tabernáculo, que hoje nós possamos receber um barril inteiro
cheio Disso. Concede-o, Senhor. Ou, um volume de ﬁtas, que Ela possa revelar a Jesus Cristo
para nós na hora em que vivemos, para nos dar força de sustento, a força espiritual para a
tarefa que se apresenta adiante. Concede-o, Pai.

63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

136 Porém a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão é por Cristo Se
iden ﬁcar em você. Como nós temos um, um ferrão aí! Eu espero que todos na ﬁta
entendam isto, também. Vêem? Vêem? Vêem?
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

147 Uma outra noite, se vocês não ob veram a ﬁta, eu preguei aqui uma noite sobre Um
Prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, um prisioneiro! Estão vendo? Quando Deus o faz ser Seu
prisioneiro, então você não pode fazer nada a não ser o que o Espírito diz para fazer. Paulo,
com todo o seu grande intelecto, ele ensinou… ele foi ensinado por Gamaliel para ser um
grande sacerdote ou rabi, algum dia. E ele nha grandes ambições. Ele era intelectualmente
um grande homem, grande autoridade, grande homem na nação. Mas ele teve de sacriﬁcar
cada pedacinho disto, veja, para se tornar parte da Palavra, para expressar a Jesus Cristo. Ele
sabia o que era dizer…
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

159 Eu quero seguir sem pressa só um pouquinho de forma que até mesmo as pessoas que
ouvem a ﬁta entendam a idéia, que possam ver. Isto me levaria às voltas com, às voltas com
aquele relógio, só com cada um desses assuntos. Porém eu espero que eu esteja deixando
isto suﬁcientemente claro para que vocês possam ver a que eu estou vindo. Vêem?
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

177 Agora lembrem-se, ela não pode, e não será, e nunca será, e nunca tem sido, uma
denominação! Ele tem de ter as preeminências, e Ele é a Palavra. Amém! Como pode algum
credo ser injetado Ali dentro? Isto é um… isto transforma a igreja numa pros tuta, para
tomar palavras de qualquer homem de qualquer credo ou de qualquer denominação. Ela,
seja rapidamente, está marcada, em Apocalipse 17, como uma pros tuta e meretrizes; a
Igreja Católica Romana sendo a pros tuta, e as protestantes sendo as meretrizes. É
exatamente tão claro que qualquer pessoa poderia lê-lo. Nós temos estudado as Eras da
Igreja, e vocês podem ver isso nessas—nessas ﬁtas se vocês o desejarem. Exatamente. Então,
qualquer coisa que se una com um credo fora da Bíblia é uma pros tuta aos olhos de Deus. E
tem feito a mesma coisa que Eva fez; se desviou da Palavra, que é Cristo. Oh, que coisa! Está
bem.

63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

210 Vocês o entendem? [A congregação diz: “Amém.”—Ed.] Se você não conseguir, volte para
esta ﬁta novamente. Eu não sei quanto tempo mais estarei com vocês. Lembrem-se, esta é a
Verdade, do ASSIM DIZ O SENHOR. É a Verdade. É a Escritura.
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

306 Bem, vamos somente lê-lo. Como… Podem vocês ﬁcar de pé um minuto e vamos ler
somente um versículo ou dois? [A congregação: “Amém.”—Ed.] Eu realmente gostaria de
lê-lo para que vocês—vocês não ﬁcassem con-… Isto faria com que mesmo as pessoas na ﬁta
voltassem a isto, de qualquer forma, lhes daria uma chance.
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

404 Agora eu vou voltar mais uma vez. Eu simplesmente podia muito bem dizê-lo. Eu estou
apontando para isto. Por causa da ﬁta, e daquelas que vão para outro lado. Esta ﬁta vai
através do mundo. Está vendo?
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

414 Eu espero que cada homem que ouve esta ﬁta, e cada mulher, entenda isso. Está vendo?
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

454 E observem aqui! Aqui, é formoso. Eu não quero que vocês percam isto. Agora todos, e
vocês pessoas na ﬁta, ali nas selvas e onde quer que vocês ouçam Isto, agora ouçam.
63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado

520 Agora mostre-me onde alguém foi ba zado, no Corpo, no nome do “Pai, Filho, Espírito
Santo”? E o que você está reconhecendo? Veja, eu me dou conta de que estou falando a
milhares, na ﬁta, você sabe, e nós temos um ministério de ﬁtas ao redor do mundo. Em que
nome você está ba zado? “Pois não há nenhum outro Nome dado debaixo do Céu,” disse a

Palavra, “pelo qual o homem possa ser salvo.” Se você é ba zado, para mostrar a sua crença
em Cristo, e logo toma o nome de um credo, então você é um híbrido. Se você não é
exatamente como essa igreja e exatamente como o ensinamento deles…

63-0728 - Cristo É o Mistério de Deus Revelado
163 Oh, que Deus me ajude, com os presentes e nas ﬁtas, para ﬁxar isso!
63-0901M - O Sinal

187 A Mensagem da hora é um sinal para as igrejas. É um sinal para as pessoas. Não…vocês
estão, vocês estão compreendendo isto? [A congregação diz: “Amém.”—Ed.] Eu espero que
os que ouvem a ﬁta, que estejam, de mesma forma, vejam, e outras partes do mundo. Vejam,
a hora do sinal está aqui. Há um Sinal que tem de ser aplicado, e em nenhum outro tempo
podia Ele ter vindo.
63-0901M - O Sinal

249 Agora, vocês que estão escutando Isto, nas ﬁtas, vocês mulheres, vocês homens,
escutem um minuto. Se alguma vez creram em mim, creiam Nisto agora.
63-0901M - O Sinal

299 Mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar
com umas ﬁtas, para a semente predes nada. Eles foram despercebidamente para a casa dela
e tocaram algumas ﬁtas. Ela fez de sua—sua própria casa uma igreja, para receber a
mensagem.
300 Ainda tem desses, vocês sabem. A Mensagem chegou à Semente predes nada, de um
modo ou de outro. Nós não sabemos como Ela chegou lá, mas Ela chegou lá, para que os
Justos não perecessem com os injustos. Deus está cuidando disso, hoje. Sim, de alguma
maneira Ela entra. Não sabemos como. Ainda que não cooperem, porém há Semente lá que é
predes nada.
63-0901M - O Sinal
318 Seus mensageiros voltaram, e disseram: “Obedecemos tuas ordens. E houve uma mulher
que encontramos, quando tocamos as ﬁtas, você sabe. Encontramos uma mulher que creu. E
nós lhe dissemos, que todos que se colocassem sob aquele sinal vermelho lá atrás, o sinal, o
que ele signiﬁcava. Agora pregamos isso. Você honrará isso Josué?”
63-0901M - O Sinal

391 Vejam, também estou falando nas ﬁtas, vocês entendem. E muitos…E eu não digo aqui
na igreja; nós todos saímos, suponho. Mas provavelmente milhares e mais milhares ouvirão a
ﬁta, vejam. E, isso, é um ministério. Haverá alguém que entrará em Jericó, você sabe, com
uma ﬁta, então nós queremos—nós queremos agarrar aquela Semente predes nada quando
ela entrar ali, vejam, porque a ira vem.
63-0901M - O Sinal

440 Senhor, por Tua graça, Tua ajuda, eu requeiro todo aquele que ouvir esta Mensagem. Eu
os requeiro para Deus, rogo-Te, Senhor, que tanto os que estão aqui esta manhã, como
também aqueles que ouvirem pela ﬁta. E se há uma Semente em alguma parte, que seja
predes nada, Senhor, para ouvir a Palavra deste úl mo dia, que elas venham agora, terna e
humildemente, e coloquem seus troféus à cruz, ou a si mesmos, como troféus da graça de
Deus que os chamou. E sejam cheios do Espírito Santo e exponham o Sinal da Vida de Jesus
Cristo em Sua ressurreição, enquanto permanecerem aqui na terra. Concede-o, Senhor
63-0901M - O Sinal

9 Agora vocês, pessoas nas ﬁtas aí, eu gostaria que—que… Eu penso agora que eu… Esta
manhã, a mensagem desta manhã foi, para mim, a Mensagem sobressalente de todo meu
ministério; esta manhã, vêem, uma sobressalente Mensagem de todo o meu ministério.
Algum dia eu lhes direi como ela veio. E eu sei que tudo tem trabalhado por meses e meses e
meses, para aquela Mensagem, subindo até chegar àquele lugar. Aquele foi o tempo de
coroação dela, veja você. E é um…
63-0901E - Desesperos

28 Agora, esta manhã eu lhes disse, não estando com vocês, eu—eu penso que vemos uma
outra Mensagem de duas ou três horas esta manhã. Porém—porém eu—eu simplesmente
comecei, e eu pensei em apenas con nuar aquilo esta noite, mas era simplesmente muito
tremendo. Eu não sei se as pessoas captaram ou não. Espero que tenham, em todo lugar. E
eu espero que hajam algumas boas ﬁtas sobre isto, assim isto pode ser levado para fora, para
ser conhecido, que eu creio, que de toda Mensagem que eu já tenha trazido, aquela foi
absolutamente ordenada por Deus, com exceção da… Naturalmente, a comissão comum,
como os Sete Selos e coisas assim, que foram diretamente a Palavra de Deus. Estou falando
acerca de uma Mensagem a pregar; eu creio que aquela foi extraordinária, vêem, que—que,
a que necessariamente era para seguir aqueles Sete Selos.

63-0901E - Desesperos

60 Então vendo estes sinais vindo, vendo o Espírito Santo nos tomar ali, e trazer estes Selos, e
os posicionar daquela maneira. Trazendo as Eras da Igreja e posicionando-as, então descer
em uma enorme Coluna de Fogo ali atrás, e—e revelar a Si mesmo. Então descer na próxima
coisa, sobre os Sete Selos, e revelá-los. Até mesmo os colocando nos jornais e revistas. Então
entrar e tomar os anjos de Deus, os sete anjos com sete Mensagens, e conﬁrmar exatamente
o que a Bíblia disse. Então, durante aquele tempo, sobe e traz aqueles Selos… aqueles sinais,
clarões do tempo do ﬁm, e trazê-lo ao povo e lhes dizer o que é, e tudo acerca disto, e o
Senhor operando bem ali mostrando-Se presente. E então, exatamente como nesta manhã,
vir e requerer aquele Sinal sobre cada pessoa. Então, vocês são meu povo. Vocês são os que
eu amo, estes e aqueles que estão ouvindo às ﬁtas, e assim por diante. Então você vê em que
desespero isto me põe.
63-0901E – Desesperos

134 Agora, ela disse a seu esposo e o médico interno: “Embora eu morra nesta ﬁla, levem-me
ali em cima.” Desespero. Ela perdeu a consciência. Eu não penso que ela estava morta; ela
aﬁrma que estava. Ora, ela pode ter estado. Pode ser que ela ouça esta ﬁta, vê você. Agora
eu—eu—eu… Ela, ela aﬁrma que estava morta; eu não sei. Eles me disseram: “Há uma
mulher morta sendo trazida na ﬁla.” E quando a mulher chegou, ela estava inerte. E quando
eles a trouxeram ali em cima, a Palavra do Senhor veio; e eu fui e impus as mãos sobre ela, e
ela se levantou e foi para casa, andando. Isto foi há cerca de, eu diria, seguramente, dezoito
anos atrás, e ela está simplesmente tão saudável e bem disposta… Ela estará em Tucson para
encontrar-se comigo quando eu descer ali. Desespero: “Ainda que eu morra na estrada,
mesmo assim, mas, me levem ali. Ele curou outros, Ele me curará.” Disposta!
63-0901E - Desesperos

15 Agora, esta manhã, para entrar direto no culto, eu… Algo a ngiu o meu coração por volta
de um mês atrás. E poderia ser, agora, eu penso que estão… Estão gravando isto? Estão
gravando isto? Sim. Tudo bem. Para que eu saiba aonde, se a ﬁta sai para outros. Eu não
posso dizer que, sobre o que eu vou falar nesta manhã… Eu não posso dizer que
isto—isto—isto está… Eu sei que está correto, veja, que a parte da Mensagem está correta.
Mas a coisa, que eu desejo fazer, é uma pergunta em minha mente. Parece tão real. E todavia
desde que eu entrei, e desde que eu… foi revelada a mim, eu tenho estado tão receoso de
que eu dissesse a coisa errada e pudesse deixar a impressão errada sobre as pessoas. E é
uma… E eu…
63-1110M - Almas que Estão em Prisão
Agora

112 E eu estou chegando a ser um homem velho. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho.
Logo terei cinqüenta e cinco anos de idade. E eu—eu não sei, de acordo com a natureza, eu
posso não ter muitos anos. Eu não sei aonde esta ﬁta irá. Porém que todos ouçam, aqui e
pela ﬁta, ou aonde quer que ela possa ir. Jamais se dirija àquela região dos perdidos. Você
não pode imaginar o inferno sendo tão ruim. E o que quer que você faça, nunca pegue
nenhuma… esqueça isto, que a região dos bem-aventurados… Eu diria isto, com São Paulo:
“Aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, ou não poderiam subir ao coração do
homem, é o que Deus tem preparado para os que O amam.” Então pare, se você es ver
ouvindo esta ﬁta, desligue o aparelho, e arrependa-se se você não é salvo, e acerte-se com
Deus.
63-1110M - Almas que Estão em Prisão Agora

160 Eu quero lhes fazer uma pergunta agora. E vocês, gente, que estão escutando a ﬁta,
ouçam com atenção. Aqueles olhos hediondos, aquelas cabeças hediondas, poderia ser por
isso que esta Mensagem tem estado tão contra as mulheres da era moderna? Poderia isto ser
a Mensagem desse úl mo anjo? O que Ele disse ali embaixo no rio, há quase trinta e três
anos atrás? “Assim como João foi enviado,” veja, “para anunciar a primeira vinda de Cristo,
tua Mensagem anunciará a segunda Vinda.” Ao redor do mundo, e isso é o que ela tem feito,
então a Vinda deve estar próxima. Observe o que acontece agora.
63-1110M - Almas que Estão em Prisão Agora
250 Como vocês podem fazer isto? Agora ele está falando com ministros, veja, isso mesmo,
homem santo. Como você pode se levantar e saber que a Bíblia prediz e diz para aquelas
pessoas não fazerem isso, e você pode se levantar e se comprometer por alguns dólares
miseráveis e repugnantes, por alguma popularidade, e alguém lhe bate nas costas e lhe
chama de “doutor”? Como você pode dizer que ama aquelas pessoas? Eu estou pregando em
ﬁtas, também. Estão vendo?
63-1110M - Almas que Estão em Prisão Agora
309 Tem demorado tanto, essa longanimidade de Deus, que o ministério constantemente,
através de ﬁta e tudo mais, tem vasculhado através do mundo, para ver se há mais um? Mas
possivelmente esse úl mo entrou bem recentemente. Tem sido a iniqüidade que tem
demorado—demorado tanto? Se Jesus é o mesmo, o que Ele é, Hebreus 13:8, Sua Mensagem
deve ser a mesma. (Preparando para encerrar.) Sua ação deve ser a mesma.
63-1110M - Almas que Estão em Prisão Agora

344 As pessoas escutando a ﬁta, é você mesmo que está ouvindo esta ﬁta, quisera que você
pudesse olhar para esta congregação neste momento. Hum-hum. Espero que você esteja se
sen ndo da mesma maneira.
63-1110M - Almas que Estão em Prisão Agora

369 Com a respiração de suas narinas bem ao seu redor! Se as pessoas escutando a ﬁta
pudessem tão-somente ver o que está se passando aqui agora; simplesmente se
comprimindo uns contra os outros, chorando, vindo de todo lugar.
63-1110M - Almas que Estão em Prisão Agora

45 Agora lembre-se, eu estou falando aqui para talvez… Esta igreja, lotada novamente esta
noite, em toda parte, e as paredes e corredores, mas também estou falando para o mundo
em todas as direções. Vê? Em todas as diferentes partes do mundo, estas ﬁtas circulam
completamente, ministérios das ﬁtas.
63-1124E - Três Classes de Crentes

252 Lembre-se, todos estes ouvindo esta ﬁta, também, isso mesmo, você está numa dessas
classes. Isso é exa ssimo. Agora nós vamos encerrar. Cada pessoa que está aqui, presente,
cada pessoa que ouve esta ﬁta, e mesmo que um dia eu tenha de deixar este mundo, estas
ﬁtas ainda exis rão. Isso mesmo. Vê? E você está numa dessas classes. Você tem de estar
numa delas. Isto é exato. Você não pode escapar disto. Você está numa dessas classes.
63-1124E - Três Classes de Crentes
282 Olhe, você está numa destas classes. Em sua condição presente agora mesmo, a condição
presente da mente, que, você aqui nesta audiência visível, e você que estará na audiência
invisível desta ﬁta, sua condição presente da mente depois de ouvir esta ﬁta, prova a você
em que classe você está. Ela lhe diz exatamente onde você está, quer você seja um crente na
Palavra e permaneça com Ela, quer você tenha saído, ou desligado esta ﬁta. Veja, isto diz, o
que você ﬁzesse. Você não quer ouvi-La, e A desliga, diz: “Eu não quero ouvir Isso,” esse, esse
é aquele incrédulo. Veja, você não pára para testar e ver se é Verdade ou não. Está vendo?
Ou simplesmente rondando e tentando encontrar algum defeito com Ela, então você
também sabe onde está. Ela lhe diz.
63-1124E - Três Classes de Crentes

284 Querido Pai Celes al, quão duro é, às vezes, dizer estas coisas, e saber que talvez
dezenas de milhares de pessoas ouvirão isto na ﬁta, à medida que elas saem através do país e
ao redor do mundo. Porém, Querido Senhor, isto é verdade, tão verdade. Eu oro, Senhor,
que primeiro limpes o meu coração. Ó Senhor, testa-me, prova-me.
.
63-1124E – Três Classes de Crentes

292 Perdoa os nossos pecados, Pai. Se houver homens ou mulheres aqui, que se encontram
nesta outra classe, além dos verdadeiros crentes na Palavra, Deus, limpa o coração deles. Se
há alguém ouvindo esta ﬁta, ou que estará ouvindo-a, eu oro pela limpeza de seus corações,
que Tu os limpes, Senhor. Eu—eu não quero vê-los perdidos. Deus, eu oro que Tu—Tu nos
ajudes a entender que um erro não—não jus ﬁca outro erro. Há uma só maneira de fazê-lo,
que é desembaraçar-se dos dois erros, e acertar-se. E eu oro, Pai, que Tu concedas isto para
nós, através de Jesus Cristo nosso Senhor.
63-1124E - Três Classes de Crentes

324 Eu oro por estes que levantaram as mãos, e todos que estão presentes e todos que estão
ouvindo às ﬁtas. Senhor Deus, eu oro sinceramente. Leva-os, para dentro, Senhor. Olha para
seus corações. Tu sabes o que eles são. Porém, como Teu servo, eu—eu intercedo pelas
pessoas, Senhor. Eu—eu as amo. Eu as amo.
63-1124E - Três Classes de Crentes

2 Eu estava desfrutando essas canções. Que coisa, eu gosto de ouvir isso! Sabe, eu gosto de
bom canto, e eu ouço bastante disso quando eu venho aqui. Geralmente eu não
sou…Quando eu venho, tendo culto de curas ou algo assim, eu tenho que ﬁcar um tanto
sozinho, a sós, e então os rapazes gravam estas ﬁtas. E depois, quando eu chego em casa, ou
quando tenho que trabalhar no escritório, então sento e ouço essas ﬁtas repe das vezes. E
ouço tudo o que foi dito.
63-1128M - Testemunho

18 Agora, toda a minha vida, parecia que eu queria ir para o Oeste. E muitos de vocês já
leram as histórias e ouviram as ﬁtas. 19 O ministério de ﬁtas é uma coisa mundial, em todo
lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a Mensagem entre as terras
ímpias, onde ela tem que ser traduzida. E na Alemanha, e assim por diante, eles têm ﬁtas que
levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas; e colocam pequenas coisas

em seus ouvidos, e tocam uma ﬁta. E enquanto eu estou falando, o ministro ﬁca ali fazendo
as mesmas expressões, e em outras línguas, e trazendo isso diante de centenas. E centenas
estão sendo salvos e curados, apenas através das ﬁtas que vão para o outro lado do mundo.
Todas em inglês, mas sendo traduzidas em muitas, muitas línguas diversas, em tribos ao
redor do mundo. Recebemos no cias deles, através do correio.

63-1128M – Testemunho

30 E agora, faz aproximadamente cinco anos, que isso serviu o seu tempo. Cada uma dessas
fases serviu o seu tempo. E Ele deu visões, e muitos de vocês, ouvintes de ﬁta, e assim por
diante, sabiam que viria mais uma fase, e Ele simplesmente planejou isso tão perfeitamente.
Há homens sentados aqui mesmo, agora, para quem estou olhando, que estavam lá e viram
isso acontecer da maneira mais perfeita que eu já vi em minha vida. E até mesmo raram
fotos Disso, do que o Senhor Deus disse que aconteceria. E nós fomos bem ali, e ali Isso
estava, exatamente como Ele disse. Simplesmente cerca de…
63-1128M - Testemunho

133 Ele nha pescado toda a noite e não pegou nada. Quantos Simões há aqui nesta manhã,
quantos ouvirão a esta ﬁta? Simão, você tem pulado da metodista, para a ba sta, para a
pentecostal, para a unicista, para a dualista, para a trinitária, para cada coisa, e ainda não tem
nada. Porque você não senta e ouve só um minuto? Somente empreste uns poucos minutos
de seu tempo a Cristo.
63-1130B - Inﬂuência

19 Agora, nós gostaríamos de fazer uma no ﬁcação agora. Às vezes nossos cultos aqui, estão
sendo longos, numa—numa manhã, a razão é… Não é realmente certo realizar um culto
longo assim, porque uma hora, uma hora e meia, ou algumas vezes duas horas. Mas o que eu
estou fazendo, estou gravando aqui atrás, veja, e esta ﬁta vai no mundo inteiro. E é por isso
que eu… nós nos reunimos, tanto tempo, numa manhã, é—é porque eu venho aqui para
gravar estas ﬁtas. Isto é para…?… eles estão… Veja, você pode ver ali no compar mento,
as—as ﬁtas que estão sendo—sendo gravadas agora, e elas vão por toda parte de lado a lado
do mundo.
63-1229M - Há um Homem Aqui que Pode Acender a Luz

248 Oh, como nós podemos nos afastar Disso é mais do que eu posso dizer! Nós estamos em
mais trevas agora do que eles estavam. Agora só tenho mais dois versículos aqui, então eu

desejo chegar ao ﬁm tão rápido quanto possí-… Nós estamos em mais trevas do que eles
estavam. Eu sei que eu os esgoto aqui, por quase uma hora e meia. [A congregação diz:
“Não!”—Ed.] Porém, veja, esta ﬁta está con nuando a funcionar ali dentro. Vê? Vê? 249 Eles
estão em mais trevas do que nós estamos. Eu ﬁz a declaração, essa. Por quê? As igrejas, neste
clarão, são tão enganosas, que parece que é a Verdade. Agora, Jesus não disse? Vejamos em
Mateus 24, veja. Mateus 24, Jesus disse que: “Nos úl mos dias, os dois espíritos serão tão
parecidos que enganariam até os Escolhidos, se possível fora.” Haveria um grupo eleito que
sairia para formar a Igreja, nos úl mos dias. E estas organizações, com aquilo que eles
chamam de a Verdade deles, seriam tão parecidas com a Coisa verdadeira, que enganariam
até os Escolhidos, ainda mesmo os pentecostais.

63-1229M - Há um Homem Aqui que Pode Acender a Luz

286 Eu oro ao Pai Celes al que permita que esta Mensagem penetre fundo nos corações das
pessoas que estão presentes, e daqueles que A ouvirão pela ﬁta. E que possa a Luz vir sobre a
Palavra, a Semente, e trazer à luz cada Semente predes nada que tenha sido plantada aqui
fora nestes diferentes clarões e organizações. Que eles possam ver como Nicodemos, mesmo
que eles vessem de “vir de noite,” que venham a esta Luz. Concede, Pai.
63-1229M - Há um Homem Aqui que Pode Acender a Luz

25 Agora, alguns, faz uns três anos, fará agora, que, onde moro, na minha igreja no local onde
moro, o Espírito Santo falou comigo, disse: “Vá para Tucson, tem uma coisa esperando.”
Fiquei nesta plataforma e contei a todos vocês: “ASSIM DIZ O SENHOR, alguma coisa está para
acontecer.” Provavelmente tem centenas de pessoas sentadas aqui que sabem. Eu só
contei-lhes o que eu vi. A Mensagem está em ﬁta: Que Horas São, Senhor? Vi uma
constelação de Anjos, como uma—uma pirâmide, que desceu logo ao norte de Tucson; nesta
direção, norte de Tucson. E Eles me falaram algo, e eu não sabia o que era. E um dia ali…Tem
um homem sentado agora, presente, dois deles, que estavam comigo lá, quando aquilo
aconteceu.
64-0119 – Shalom

237 Falando assim, Pai, sabemos que esta ﬁta vai por todo o mundo. E aqui está um grupinho
bom que encontra-se aqui hoje, esta audiência visível aqui em Phoenix. Ó Deus, quinze anos
de pregação dura e repreensão, e, Deus, Tu conheces o mo vo, amor! Amor é—é correção.
Amor é—é repreensão. Amor é disciplinante.
64-0119 – Shalom
56 Lembrem-se, estas são ﬁtas que são feitas agora, que vão do outro lado do mundo, não só
para Phoenix aqui. Estou falando para a metade do mundo, neste momento, porque temos

um negócio com as ﬁtas que elas vão em torno do mundo.

64-0126 - O que Faremos com Este Jesus Chamado Cristo?

118 E penso no homem que escuta esta ﬁta, ou sentado presente aqui, em qualquer lugar, e
ouve a Mensagem, aprovando; suando frio, sabendo que tem de ser julgado e responder à
Palavra de Deus, responder ao Sangue de Jesus Cristo, ao qual vocês foram apresentados, em
suas mãos, em nossas mãos.
64-0126 - O que Faremos com Este Jesus Chamado Cristo?

121 Vocês, na vos da África, vocês da Austrália, Suécia, Suíça, vocês ouvirão esta ﬁta, como
responderão no Dia do Juízo, quando eu es ve nas nações de vocês e viram a iden ﬁcação
de Jesus Cristo se levantando entre o povo, e provando a Si mesmo?
64-0126 - O que Faremos com Este Jesus Chamado Cristo?

157 Senhor Jesus, está nas Tuas mãos. Eu estou em Tuas mãos. Entrego-me a Ti. Coloca-O nas
mãos deles, Senhor, coloca-O bem de volta. Claro, o Teu grande Espírito Santo me diz aqui o
que está certo e errado. E sei que esta ﬁta vai ao encontro de muitos por aí, e rogo que Tu
manifestes hoje que eu lhes disse a Verdade, e que fui enviado para isto, como Tu disseste no
rio aquela vez quando aquele Anjo do Senhor encontrava-Se ali naquela Coluna de Fogo.
Manifesta hoje que eu disse a Verdade, através do Nome de Jesus. Amém.
64-0126 - O que Faremos com Este Jesus Chamado Cristo?

174 Agora para todos na congregação, o que você fará com este Jesus chamado Cristo? Está
na sua mão. Não deixe as pessoas dizerem a você…Quero dizer as pessoas nesta ﬁta, as
pessoas aqui na audiência, o que você fará com isso hoje? Por que não O aceita, todo
homem doente aqui? Todo homem que duvida, aqui dentro, toda mulher que duvida, por
que você não O aceita como seu Salvador? Você nunca O rará da mão, lavando-a. Seu credo
nunca O rará. Não existe bastante sabonete Fuller’s no país para rá-Lo. A única coisa que
você pode fazer: receba-O no coração! Amém. Quer aceitá-Lo? Levante as mãos então. E
diga…Dê-Lhe louvor e glória.
64-0126 - O que Faremos com Este Jesus Chamado Cristo?

183 Todos estes escrúpulos de denominações, e assim por diante, voltem à Palavra! Eu

conheço vocês, muitas pessoas gostam de fazer isso; eu não estou apenas ralhando com
vocês aqui. Estas ﬁtas vão ao redor do mundo, vejam, por toda parte. Eu não estou ralhando
especiﬁcamente com vocês, mas eu estou ralhando com quem quer que seja, onde isto se
encaixe. Eu sou um semeador. Isso é tudo que sei fazer. Cabe a vocês tomar a decisão. Fuja da
ira que está para vir, povo!

64-0313 - A Voz do Sinal

13 Eu tenho que pedir mais uma desculpa, por segurá-los da maneira que ﬁz nesta manhã,
umas três horas. E eu não ﬁz jus ça à mensagem, porque eu a cortei, e deixei parte dela, e
pulei parte dela, e assim por diante. Esta é a razão que eu lhes disse para que segurassem a
ﬁta. Deixe-me obter isto novamente em alguma parte onde esteja fresco ou algo assim. E
eu—eu—eu podia sen r o Espírito, mas estou olhando para vocês sabendo que estão
abanando e sabendo que estão com calor, e—e isto simplesmente me deixa estraçalhado. Eu
não quero que vocês sofram; eu—eu quero que vocês estejam confortáveis. Vêem? E isto me
esgota.
64-0614E - O Estranho

¹⁰³ Oh, que coisa, o que nós teríamos feito? O que você teria feito? Pergunte-se isso, e seja
honesto. Alguém tratou com frieza, ora, até mesmo se você não recebe oração na primeira
noite, você aﬁrma que não vai mais voltar. Então tem fé? Claro. Agora, lembre-se, esta ﬁta vai
ao mundo todo. Eu não estou só apontando o meu dedo aqui; estou apontando por toda
parte. Está vendo? Sim, você, você não voltará. Não. Você nem mesmo consegue se sentar e
ouvir a reunião até o ﬁm. Está vendo? “Sim, eu tenho fé”? Sim.

64-0619 – Perseverante

3 Pode haver alguns através das nações, ao redor do mundo, até mesmo que esta ﬁta venha a
encontrar em seus lares ou em suas igrejas. Nós rogamos, Senhor, que enquanto o culto
es ver em andamento, na—na…ou a ﬁta es ver sendo tocada, ou em qualquer posição em
que estejamos, ou—ou condição, que o grande Deus dos Céus honre esta sinceridade do
nosso coração esta manhã, e cure os necessitados, dê-lhes aquilo de que eles necessitam. 4
Abençoa-nos agora durante o culto. Fala através de nós, como nunca antes, para o bem do
Reino de Deus. Nós esperamos, no Nome de Jesus, por Tua resposta. Amém.
64-0719M - A Festa das Trombetas

84 Agora, para alguns teólogos que talvez estejam ouvindo na ﬁta, em algum lugar ao redor
do mundo, se você pensa que isso foi João, lembre-se, então, de que as Escrituras estão
erradas, porque o mundo não foi queimado depois da Mensagem de João. Jesus não veio e
introduziu o povo no Milênio; mas Ele prometeu fazê-lo depois que o Espírito de Elias vier à
terra novamente.
64-0719M - A Festa das Trombetas

109 Por que devia Ele aparecer nestes úl mos dias? Se vocês retornarem, e vocês ouvidores
de ﬁtas, até A Árvore Noiva, e a trouxerem até onde Cristo estava, essa Árvore que estava no
jardim do Éden. O primeiro Adão que caiu; e este Segundo Adão foi cortado pelo pecado.
Eles o penduraram numa árvore romana, e desse rou o…saiu a Árvore Noiva que Ele
prometeu, que vemos nas Escrituras, agora, para obter a Noiva.
64-0719M - A Festa das Trombetas

181 Espero que Deus abra seus olhos para isto agora. Porque, eu compreendo que não se
trata apenas de estar falando a esta igreja aqui. Esta ﬁta vai por todo o mundo. E não tenho a
intenção de ferir o sen mento de ninguém, mas apenas dizer a Verdade.
64-0719M - A Festa das Trombetas

247 Observem, aqui está Leví co 23:26. Quão em ordem está a Escritura! Após o longo
período de pentecostes, o qual Israel rejeitou lá atrás; e Ele chamou a Igreja Gen a para fora,
no decorrer desta festa pentecostal. Quantos entendem o que a festa pentecostal é? É o
fruto da…primícias da colheita, as primícias da ressurreição, a festa pentecostal. Não perca
isto, gente! E vocês na ﬁta, ouçam com atenção!
64-0719M - A Festa das Trombetas

34 Ele olhou, disse: “É um grande urso pardo-grisalho.” Disse: “É ele.” Quando matamos o
urso pardo e voltamos…Lembrei-me da visão que lhes contei, eu estava receoso por causa do
riﬂe. Era um pequeno .270 [Riﬂe de calibre .270], balas pequenas, vejam vocês. Está na ﬁta. E
matei o urso, mais ou menos a quinhentas jardas [460 m], como Ele disse. O Bud disse: “É
melhor a rar naquele urso pelas costas.” Ele disse: “O senhor já a rou num urso pardo
antes?”
64-0816 - Provando a Sua Palavra

171 Eles ignoram a Palavra de Deus, ignoram as Palavras, ignoram os sinais, ignoram as coisas
nas quais estamos. E con nuam: “Vamos ter isto de qualquer modo. Estamos con nuando
bem em frente. Temos de ter isto. É só isso. Somos todos um.” Estão vendo o desvario do
Diabo? Essa é a mesma coisa que eles ﬁzeram na festa de Nicéia, em Nicéia, Roma. Eles
ﬁzeram uma organização a par r disto, e isso é o que aconteceu. Satanás teve uma festa de
Nicéia. Oh, que coisa! E desde que…Ouçam, vou dizer uma grande palavra aqui agora. E
vocês na ﬁta que queiram discu r isto, discutam-no consigo mesmos, e com a história, e com
a Bíblia, vejam, mas não comigo.
64-1227 - Quem Dizeis Ser Este?

184 Agora queremos apressar-nos e encerrar bem rapidamente se pudermos. Tenho de
omi r algumas destas Escrituras e notas, vejam. Agora, vejam, eles nunca foram perdoados
pelo que ﬁzeram. Que ﬁzeram eles? Eles desfrutaram das bênçãos. Não se esqueçam disso.
Vou repe -lo novamente. Eles nunca foram perdoados por isto. Lembrem-se, esta ﬁta vai ao
redor do mundo. Estão vendo? Ela é tocada em acampamentos na África, Índia, ao redor de
todo o mundo; traduzida em diversas línguas; e diversos acampamentos, diversos lugares. O
pecado nunca foi perdoado. Qual? Eles…
64-1227 - Quem Dizeis Ser Este?

88 Ó povo, não pense que eu… Vocês podem pensar que estou louco. Mas quando minha
voz for silenciada na morte, estas ﬁtas ainda estarão tocando, e vocês irão reconhecer que o
que eu tenho dito tem se cumprido. Eu seria a mais estúpida das pessoas, ao tomar a posição
que eu tenho tomado para mesmo contra esta coisa. Eu—eu estaria—eu estaria contra Deus,
estaria contra tudo que é Deus, se eu (se eu vesse) es vesse errado em meu pensamento e
meu chamado. A coisa seria contra Deus. Mas eu tenho tomado minha posição porque eu
vejo isto aqui na Palavra. Isto é a Palavra de Deus. Então eu vejo isto sendo vindicado,
provado que isto é a Verdade. Essa é a interpretação que Deus, dá da Sua Palavra. A própria
interpretação de Deus, de Sua Palavra, é como Ele A vindica e A faz verdadeira.
65-0120 - Não Te Estribes no Teu Próprio Entendimento

32 Pai, é o maior privilégio que um mortal já teve, foi fechar os olhos e abrir o coração, e falar
Con go. E sabemos que Tu ouves, se pudermos crer que Tu ouves. Porque Jesus disse: “Se
pedirdes ao Pai qualquer coisa em Meu Nome, isto será concedido.” Isso foi sob condições,
se não duvidássemos disto. Assim, Pai, ajuda-nos a crer, esta tarde, que nossas pe ções serão

concedidas. E que não haja nenhuma sombra de dúvida, em parte alguma. Porém que
aconteçam as coisas que estamos pedindo. E isso é, Deus, para o Teu grande Nome ser
honrado hoje, ao trazer ao Teu Reino toda alma perdida e extraviada que esteja sob o som de
nossa voz, ou que esta ﬁta alguma vez alcance, nas terras pagãs, onde ao redor do mundo ela
for. 65-0124 - Dores de Parto

23 E a respeito deste Casamento e Divórcio, tenho do vontade de falar sobre isso desde o
tempo daqueles Sete Selos. Vocês sabem, os mis-…Todos os mistérios eram para ser dados a
conhecer neles, abrindo aqueles Sete Selos, todos os mistérios da Bíblia. E estou pensando
agora, ﬁcando um pouco velho, eu—eu acho que eu…Achei que seria melhor eu pelo menos
colocar isso em ﬁta, caso algo acontecesse a mim, então a Igreja talvez desejasse saber:
“Queria saber o que ele nha na mente. O que diria?” E todos esses assuntos que parecem
ser tão di ceis; acho, o…com a ajuda do Senhor, vou tentar trazê-los a vocês. E então—então
se algo acontecer, e caso eu par r antes Dele vir, vocês—vocês terão isso gravado então.
65-0217 - Um Homem Correndo da Presença do Senhor

26 Primeiro, ramos isso direto da ﬁta, da maneira que foi escrito ou falado. Você sabe,
pode-se pregar um sermão, é uma coisa, e então escrever um livro é outra. Veja, como, caso
eu tocasse num assunto, como se eu lhes dissesse, vocês entenderiam, eu dissesse: “Agora, a
semente da serpente,” veja.
65-0217 - Um Homem Correndo da Presença do Senhor

7 E eu—eu quero dizer que, se algum ministro ou ministros, em qualquer lugar, caso esta ﬁta
venha a chegar às suas mãos, se nós liberarmos esta ﬁta. Eu não sei o que a igreja fará acerca
disto. Peço ao irmão Fred para consultar a junta da igreja antes que libere esta ﬁta. E para
vocês de um lado a outro da nação, que têm gravadores ligados, por favor não deixem sair a
ﬁta a menos que recebam aprovação do irmão Sothmann acerca disto.
65-0221M - Casamento e Divórcio

90 Agora não falhe nisto! E essa é a razão por que eu quero falar devagar, de modo que as
pessoas nas linhas telefônicas, e que a ﬁta diga isto claramente.
65-0221M - Casamento e Divórcio

187 Agora eu ve de tocar nos pontos principais em muito disto, e espero que vocês

entendam. E vocês que estarão ouvindo esta ﬁta, espero que entendam. Simplesmente
volte. É somente para mostrar que Jesus disse: “Volte, ao princípio, e descubra.” Todas as
coisas, voltem ao princípio. Vocês podem ver, hoje.

65-0221M - Casamento e Divórcio

286 Agora eu vou lhes dizer isto. Eu sou muito cuidadoso no que lhes digo. Eu não tenho
intenção de ser rude com vocês. Eu não tenho intenção de ser rude com vocês, meus irmãos
pastores. Eu não tenho essa intenção. Porém sou responsável, entendendo que isto foi
entregue às minhas mãos. E se…Eu não posso reter Isto. Eu não sei como divulgar Isto, e eu
sei que esta ﬁta divulgará. Oh, que coisa, eu me aprontarei, o escritório aberto, porque aqui
vem isto. Está vendo?
65-0221M - Casamento e Divórcio

203 Posicionalmente, o mundo nunca se encontrou nessa condição, desde o dia em que
Jesus fez a promessa, até agora. Quero perguntar a qualquer historiador que esteja no
edi cio, ou se você até mesmo ouve esta ﬁta, e ouve isto a qualquer tempo, por favor
escreva-me. Tenho estudado história por cerca de trinta anos, a história da Bíblia, e nunca
houve uma pessoa que alguma vez eu tenha visto em toda a história da igreja, no decorrer
das sete eras da igreja. Que estamos agora em Laodicéia, e sabemos disso.
65-0426 - Provando Sua Palavra

29 Agora quero tomar como tema, esta noite, para isso: Escolhendo Uma Noiva. E esta é, se
meu irmão que grava aqui ﬁzer o favor, esta é a ﬁta que o irmão pode, sim, distribuir. 30
Agora, nisto, não signiﬁca exatamente que estou falando isto a esta congregação presente,
mas estas ﬁtas vão ao redor do mundo. Elas são traduzidas em pra camente, oh, em grande
parte das línguas, até mesmo nas terras pagãs ao redor do mundo. Nós enviamos essas ﬁtas,
grá s, por meio de uma sociedade da igreja. E elas são traduzidas. E de um extremo ao outro
das selvas da África, e para a Índia, e estas ﬁtas vão ao redor do mundo.
65-0429E - Escolhendo Uma Noiva

136 Consigam minha ﬁta sobre Casamento e Divórcio. Aquilo, no topo da montanha em
Tucson, aqui não faz muito, eu estava lá em cima orando sobre isso. Dispensaram as escolas,

para observar aquela Coluna de Fogo rodear a montanha e como funil mover-se de um lado
para o outro, para cima e para baixo. Pessoas aqui nas imediações sabem disso, estavam ali e
viram Isto; e ali foi quando Ele me contou a Verdade deste casamento e divórcio,
ques onado. Se há um ponto de vista indo nesta direção, e um indo naquela direção, tem de
haver uma Verdade em algum lugar. Depois daqueles Sete Selos, Ele mostrou qual era a
Verdade sobre isso.

65-0429E - Escolhendo Uma Noiva

99 Cada um de vocês aqui, milhares e milhares na ﬁta, me ouviram ﬁcar de pé e dizer: “ASSIM
DIZ O SENHOR, será assim e assim.” E até mesmo os jornais e revistas têm de declarar que é
assim. Eles não sabem de que se trata, mas o viram. Não sabem o que é, mas o viram,
tornando a Palavra exatamente a verdade.
65-0718E - Alimento Espiritual a Seu Tempo

67 Oh, vocês falsos mestres ouvindo estas ﬁtas por todos estes anos, e vendo Deus conﬁrmar
exatamente o que Ele disse, e vocês se assentam em seus escritórios e sabem que é a
Verdade; e por causa de suas diferenças denominacionais, vocês as resistem e dizem à sua
gente que elas não são assim. Ai de vocês! Seu tempo está próximo.
65-0725M - Os Ungidos dos Úl mos Dias

115 Mas observem. Jesus disse, que, neste tempo do ﬁm, novamente, os dois espíritos
estariam realmente parecidos novamente. É isto certo? [A congregação diz: “Amém.”—Ed.]
Agora notem. Estará mais parecido do que foi então. Este é o tempo do ﬁm. Oh, ﬁlhos! Deus
tenha misericórdia de nós! Até que: “Seria mesmo tão real até que enganaria os Escolhidos
se possível.” Agora como você vai, como nós o dis nguíamos naqueles dias? Como se vai
dis ngui-lo hoje? Do mesmo modo, ﬁque com a Palavra, “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje,
e eternamente.” Agora considere toda esta Mensagem. E quando você ouvir a ﬁta, mesmo
talvez quando eu ver par do algum dia, quando o Senhor ver terminado de me usar aqui
na terra, consulte isto. Ouça minha voz, o que estou lhe dizendo. Se Ele me levar antes de
Sua Vinda, simplesmente lembre, eu tenho lhes falado no Nome do Senhor, pela Palavra do
Senhor. Sim.
65-0725M - Os Ungidos dos Úl mos Dias

190 O que é iniqüidade? Pergunte a alguém. É “algo que você sabe que deve fazer, e você
não o faz.” Eles conhecem essa Palavra. Eles A ouvem. Vocês estão ouvindo esta ﬁta. Vocês

estão ouvindo esta Mensagem. Vocês vêem o Senhor Deus dizer assim; vocês O vêem
conﬁrmá-lo, fazê-lo verdadeiro. E vocês sabem Isto apenas tão claro como o sol está
brilhando lá fora, mas vocês que con nuam agarrados à sua denominação, agarrados a estas
coisas falsas; vocês pra cantes de iniqüidade! “Oh, sim, eu realizei grandes campanhas. Eu ﬁz
isto. Eu ﬁz aquilo.” Disse: “Apartai-vos de Mim, vós que pra cais a iniqüidade, eu nunca vos
conheci.”

65-0725M - Os Ungidos dos Úl mos Dias

269 Agora, eu quero que vocês saibam que isto é seguro, e você que ouvir essa ﬁta. Você
poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, sendo que eu
estava levando esta Mensagem. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com Isso, nada
mais do que apenas uma voz. E, minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento; eu
queria ser um caçador de animais com armadilhas. Mas é a vontade de meu Pai que declaro
fazer, e estou determinado a fazer. Não fui eu Aquele que apareceu lá no rio; eu estava
somente de pé lá quando Ele apareceu. Não sou eu Quem realiza estas coisas e prediz estas
coisas que acontecem tão perfeitas como são; eu sou somente quem está perto quando Ele o
faz. Eu fui somente uma voz que Ele usou, para dizê-Lo. Não foi o que eu sabia; é a que eu
simplesmente me entreguei, por quem Ele falou. Não sou eu, não foi o sé mo anjo, oh, não;
foi a manifestação do Filho do homem. Não foi o anjo, sua mensagem; foi o mistério que
Deus revelou. Não é um homem; é Deus. O anjo não era o Filho do homem; ele era o
mensageiro do Filho do homem. O Filho do homem é Cristo; Ele é Aquele de quem você está
se alimentando. Você não está se alimentando de um homem; um homem, suas palavras
falharão. Mas você está se alimentando do infalível Corpo-Palavra do Filho do homem.
65-0725M - Os Ungidos dos Úl mos Dias

275 Limpa nosso coração, Senhor, de toda a imundície do mundo. Senhor, eu me levanto
pronto para puriﬁcação. Eu me levanto pronto, com esta igreja e com todos os ouvintes, e
todo aquele que ouvir esta ﬁta. Eu me levanto, Senhor, e peço puriﬁcação. Senhor, leva-me à
casa do oleiro e quebra-me, molda-me como um servo que Tu desejas.
65-0725M - Os Ungidos dos Úl mos Dias

276 Toda denominação, Senhor, todo homem ou mulher…Eu não posso Te pedir para
abençoar uma denominação, quando eu sei que Tu és contra ela. Mas eu somente posso
dizer, Senhor, se Tu veres qualquer de Tuas ovelhas lá entre eles, que elas possam ouvir esta
ﬁta. Que elas possam ouvir Isto, Senhor, e entender com o entendimento que Tu lhes der, e

que elas possam sair e receber a Ti. Possam elas não estar enganadas pela cegueira e tradição
deste dia. Possam elas não tentar comer algo que…ou foi um cadáver num outro dia. Que
elas possam aceitar a Palavra. Foi assim que os fariseus cruciﬁcaram a Ti, Senhor. Eles estavam
pegando o cadáver do dia de Moisés, e tentando se regozijar sobre isso; depois que Tu nhas
dado o po, no deserto, de maná fresco cada noite, signiﬁcando cada geração. Foi aí que eles
falharam. Isso os envenenou. Isso os matou, comer esse alimento contaminado. E,
espiritualmente, isso faz a mesma coisa hoje; mata-os, espiritualmente, com uma
denominação. Ajuda-nos, Querido Deus. Está tudo em Tuas mãos agora. No Nome de Jesus
Cristo.

65-0725M - Os Ungidos dos Úl mos Dias

278 Querido Deus, eu conﬁo que isso vem do meu coração. Eu conﬁo que vem do coração de
todos que estão cantando nesta hora, talvez muitos que ouvirem esta ﬁta, que não estão
presentes ou não estão ouvindo agora. Que possamos estar dispostos, Senhor, sem levar em
consideração o preço. Disseste: “Como um homem que vai se encontrar com um outro
exército, um soldado, um rei; primeiro ele senta e reﬂete se é capaz de fazê-lo, pode ele
deixar as coisas do mundo? Pode você deixar, juntar-se ao exército da Palavra escrita de
Deus; marchar com Seus soldados, voar com Suas águias?” Concede-o, Senhor, no Nome de
Jesus.
65-0725M - Os Ungidos dos Úl mos Dias

6 E agora, muitos de vocês talvez não estavam no culto nesta manhã. Mas eu espero que
cada um, que não estava, consiga aquela ﬁta, pois eu creio que foi a mensagem mais direta
para a igreja desde a—a Mensagem Senhores, É Este o Tempo? Eu sen a unção do Espírito,
me sen dirigido a dizer o que disse. Ela foi longa, mas eu me sen dirigido a fazer isso. Eu
creio que o Senhor, através de Sua Palavra, mostrou a que hora estamos vivendo. E
cer ﬁquem-se que entendamos estas coisas misteriosas que estão acontecendo. Vocês
sabem, a Bíblia diz: “Os sábios entenderão.”
65-0725E - Qual É a Atração Sobre a Montanha?

23 E agora para vocês que não chegaram a ouvir a Mensagem desta manhã, e você tem um

gravador; nós nunca ins gamos, venda de ﬁtas. Nós nunca ins gamos, venda de coisa
alguma. Algumas vezes numa grande reunião anunciam que têm alguns livros lá atrás; nós
não ramos nada deles. O Irmão Vayle é o escritor. As ﬁtas, o homem que trabalha com o
negócio das ﬁtas ali lhe dirá que, nós não ganhamos dinheiro nenhum com ﬁtas. Nós
não…Não são “as ﬁtas”, é a Mensagem. E quando um homem coloca em sua mente que é o
dinheiro, ele não mais fará ﬁtas. Isso é certo. Eu estava indagando sobre isso, eu creio que
nossas ﬁtas são vendidas abaixo de cinco dólares, ou algo assim, três a cinco, ou algo assim. O
que disse? Três e quatro, para aquelas grandes, as ﬁtas longas. 24 E um certo ministro, eu
perguntei sobre uma de suas ﬁtas, e ela era nove dólares, cerca de vinte minutos ou trinta, de
uma mensagem. 25 Então eu vejo que nosso Irmão Sothmann lá atrás não está ﬁcando rico,
nenhum deles, nestas ﬁtas que eles estão—estão distribuindo. Veja, eles fazem
simplesmente o suﬁciente para cobrir o custo. Não se pode pedir para darem de graça,
porque eles têm que comprar as ﬁtas e tudo mais. E o maquinário é muito caro, custa cerca
de dez mil dólares o equipamento para fazer essas ﬁtas, para começar. 26 Agora, eu
compreendo que logo que eu…ainda não anunciei. Mas há uma audiência sobre ﬁtas outra
vez. De tanto em tanto tempo nós…os administradores, eu não tenho nada a ver com isso de
modo algum. Eu nem mesmo…nunca em nenhuma das reuniões. Não é nem—nem a favor e
nem contra. Eles apresentam suas opiniões; os administradores decidem quem é próximo
homem a fazer as ﬁtas, e eles lhe enviam uma carta. Isto é tudo que eu sei sobre isso. Eles
cuidam disso, porque eu não consigo nem dedicar os bebês, muito menos cuidar das ﬁtas,
então, ou ba zar.

65-0725E - Qual É a Atração Sobre a Montanha?

33 E—e eu—eu digo Isto, porque este é um lugar onde sinto que posso—posso ensinar as
coisas que quero dizer esta manhã. E então, naturalmente, o irmão Leo e Gene, e eles,
irão—irão exercitá-las, quando par rmos, e salientar os pontos, como o ouvi tão
bondosamente mencionar em sua mensagem esta manhã. Que, ele lança mão disso. Porém
não se pode dizê-lo da plataforma assim ou nessas ﬁtas, porém, veja, apenas sente-se e as
estude. Apenas con nue estudando-as, vez após vez. É di cil de entender. Tantas pessoas
entendem mal Isto! E sabiam vocês, pequeno—pequeno rebanho, que é—que é assim entre
todos os humanos? Sempre foi.
65-1031M - Poder de Transformação

123 Vocês que seguem estas ﬁtas, com nosso—nosso irmão aqui, agora vocês me têm ouvido
pregar sobre a Semente da Serpente. E isso não pode ser negado. Isso foi aberto em um
daqueles Sete Selos. Estava oculto.
65-1031M - Poder de Transformação

73 Você conhece este rapaz chamado Elvis Presley? Você tem ouvido minhas ﬁtas. Você tem
ouvido que eu não rebaixo o moço, mas esse rapaz teve a oportunidade que vocês todos
têm. Está vendo, e o que ele… Ele descobriu que podia cantar. E observe o que ele fez,
exatamente a mesma coisa que Judas fez, Judas Iscariotes, ele vendeu Jesus. Jesus deu a esse
moço essa boa voz. E o que ele faz? Volta-se e a vende para o Diabo. Está vendo, ele tem que
vir ao ﬁm do caminho. Está vendo? Ele recusou andar com Jesus
65-1031A - Liderança

209 Quantos de vocês apanham as ﬁtas? Vocês ouviram: Senhores, É Este o Tempo? Nós não
mostramos aquelas revistas e coisas, um ano antes daquilo acontecer? A ciência está
perplexa com isto. Ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca como
você vê na Bíblia, em Apocalipse 1, e Daniel, Juiz Supremo do Céu e terra. Bem ali, quando a
ciência não pode nem mesmo ver Isto eles mesmos. E no observatório, ali fora na
Universidade do Arizona e ali embaixo no México, eles estão pesquisando, têm pesquisado
pelos úl mos dois anos. E ali isto lhes foi dito, isto “aconteceria,” antes.
65-1127E - Ouvi, mas Agora Vejo

147 A Bíblia não diz que “nos úl mos dias, virão falsos Cristos”? [A congregação diz:
“Amém.”—Ed.] Agora, não “falso Jesus”. “Falsos Cristos,” ungidos, falsamente ungidos à
Palavra; ungidos denominacionais, porém não à Palavra. Porque, a Palavra tes ﬁcará de Si
mesma. Ela não precisa de nada mais. Ela tes ﬁcará de Si mesma. “E virão falsos ungidos.”
Vocês têm a minha ﬁta sobre isso. E essa un-… Oh, se você chamasse um deles, dissesse: “Oh,
você, você é um Jesus?” “Oh, certamente que não.” Eles não apoiariam isso.
65-1204 - O Arrebatamento

409 Rogamos, Deus, que Tu tomes estas palavras agora que foram ditas, e as tornes reais às
pessoas. Permite que elas vejam-Na, Senhor. Com pouco tempo, e, Tu sabes, Pai, assim eu
rogo que suﬁciente tenha sido dito para que o Espírito Santo tome Isto e revele aos corações.
Aqueles que estão anotando as Escrituras, que eles As estudem. Aqueles que estão gravando
ﬁtas ou—ou—ou ouvindo as ﬁtas, que eles estudem Isto; ora, que não ponham sua própria
interpretação Nisto, mas que apenas estudem a Palavra. Concede, Pai. Em Nome de Jesus,
entrego-Te tudo isto, e para a Tua glória. Amém.
63-0318 - O Primeiro Selo

404 Acabei de desligar a ﬁta. Agora, vou receber crí cas sobre Isso. Vocês sabem disso,
vejam. Mas já espero isso.
63-0318 - O Primeiro Selo

125 Eu disse: “Não. Eu não posso parar isto, porque Deus disse. Porém um dia, no Tribunal do
Juízo, eles vão baixar a grande tela, ligar a câmara além, e a gravação daquela ﬁta vai ser
tocada. E eu vou permanecer e ouvir isto, e eu desejo ouvir a minha voz adver ndo contra
isso. Deus me julgará quando a minha voz for contra isso.” Sim, senhor. Quando nós vemos
esta vida, esta geração, revivida novamente ali no Juízo. Certamente. Nós estamos vivendo
em um tempo terrível. E aí está.
54-0509 - A Invasão dos Estados Unidos
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