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A IGREJA ESTA EDIFICADA SOBRE ESTA REVELACAO DE QUE JESUS É O FILHO 
DE DEUS. 

 
“13Quando Jesus chegou à região de Cesaréia de Filipe, consultou seus discípulos: “Quem as pessoas dizem que o 
Filho do homem é?” 14E eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista; outros Elias; e ainda há quem diga, 
Jeremias ou um dos profetas”. 15Então Jesus interpelou: “Mas vós, quem dizeis que Eu sou?” 16E, Simão Pedro 
respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. 17Ao que Jesus lhe afirmou: “Abençoado és tu, Simão, filho de 
Jonas! Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. 18Da mesma 
maneira Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não 
prevalecerão contra ela.  19Eu darei a ti as chaves do Reino dos céus; o que ligares na terra haverá sido ligado nos 
céus, e o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus”. 20E, então, ordenou aos discípulos que a ninguém 
dissessem ser Ele o Cristo.” - Mateus 16:13-20 
 
98 Jesus disse: “Sobre esta rocha edificarei minha igreja”. A Igreja Católica diz: “Há uma rocha ali, a igreja está 
edificada sobre ela; ou a - e Pedro era aquela rocha”. E a Igreja Católica diz que Pedro está sepultado sob ela. Isto é 
mentira, mas - até onde eu posso ver, na época que eles dizem que Pedro estava sepultado lá, a Bíblia diz que ele 
estava aqui em Jerusalém. Vêem? Ele nunca esteve em Pal - lá. Mas de todos os modos, eles dizem que ele estava lá. 
Não há realmente um registro de que Paulo esteve lá, senão na história. Não obstante eles dizem que Pedro... 
Permitiram que fosse sepultado lá. Se ele foi, que diferença isto faz? Não era sobre isso que Jesus estava falando. Vêem, 
como eles misturam as coisas materiais.  
99 Bem, os protestantes dizem: “Não. Jesus disse que Ele era aquela Rocha”. Agora, Ele nunca disse isto. Ele 
disse: “Bendito és tu, Simão filho de Jonas; to não revelou a carne e o sangue” - “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. 
Carne e sangue... Ele nunca aprendeu isto em um seminário. “Alguma denominação não te ensinou isto, mas Meu Pai 
que está no céu tem te revelado Isto, e sobre esta Rocha (a verdade espiritual revelada da Palavra de Deus) 
edificarei Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. 

A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL - 2ª PARTE, 18 de março de 1962 (Noite), William M. Branham 
 
43 Na Bíblia, Caím e Abel não tinham uma Bíblia para ler; mas foi revelado a Abel. 
 Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caím, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, 
dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda fala. 
 E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipo, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os 
homens ser o Filho do homem? 
 E eles disseram: Uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. 
 Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? 
 E Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. 
 E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o 
sangue mais meu Pai, que estás nos céus. 
 Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra (a revelação espiritual que lhe permitiu saber 
quem era Deus, quem era Jesus. E Ele é a revelação de Deus: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo 
consigo mesmo. Revelando o que Deus era num corpo de carne)... 
Tu és o Cristo (o Ser Ungido) o Filho de Deus Vivo. 
 ...Jesus lhe disse... porque não to revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 
 Pois eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja (A revelação da Palavra 
em Seu tempo); e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:13-18. 
 
67 Aqui há algumas semanas, eu estava conversando com um ótimo ministro batista. Ele veio discutir comigo. Ele 
disse: “Eu gosto do irmão como homem, porém,” disse, “o irmão está todo enredado.” 
 Eu disse: “Então, eu rogo que o irmão me ajude a ficar endireitado.” (ele disse...) “com a Escritura.” 
 Ele disse: “Nós nunca conseguiremos, irmão Branham, encaixar as coisas até que coloquemos toda 
Palavra, sobre Palavra, exatamente conforme o grego, e assim por diante.” 
68 Eu disse: “Oh, o senhor sabe que não é assim.” Eu disse: “Até mesmo no Concílio de Nicéia, lá no passado tão 
distante quanto aquilo, trezentos anos depois da morte de Cristo, eles ainda estavam debatendo qual erudito grego 
estava certo. Você pode saber. É uma revelação, a coisa toda. É re-...” 
 Ele disse: “Eu não posso aceitar revelação.” 
 Eu disse: “Então como o senhor pode aceitar a Cristo?” 
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 Ele disse: “Ora, a Bíblia disse:  ‘Aquele que crê é...em Jesus Cristo, tem Vida eterna.’” 
69 Eu disse: “Isso é verdade. Também diz que ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pela 
revelação do Espírito Santo que lhe revelou isto.” Está vendo?Aí está, direto de volta, volta direto à revelação. 
Tem de ser revelado, na Bíblia. 
70 Caim e Abel não tinham uma Bíblia para ler, porém foi revelado a Abel, pela fé, que é uma revelação. Abel 
ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. O que, Deus testificou que ele era justo. 
 Quando se perguntou a Jesus aqui, Mateus 16:17 e 18. Nós não temos tempo de ler isto, porém se você quiser 
anotar. Ele disse: “Quem dizem os homens ser o Filho do homem?” 
 “Um deles disse que Tu és ‘Moisés, Elias, e assim por diante.’” 
 Ele disse: “E vós, Quem dizeis que Eu sou?” 
71 Ele disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” 
72 Ele disse: “Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem to revelou. Meu 
Pai que está no Céu to revelou. Sobre esta rocha,” a revelação espiritualde Quem Deus é, Quem Jesus é. E Ele é a 
revelação de Deus, Deus feito em carne e revelado ao mundo. 
 “Ele esteve no mundo. Deus esteve em Cristo, reconciliando o mundo Consigo mesmo, revelando o que 
Deus era, num corpo de carne.” 
 “Tu és o Cristo, o Ungido, o Filho de Deus.” 
73 Ele disse: “Carne e sangue nunca to revelou, mas Meu Pai que está no Céu to revelou. Sobre esta rocha 
edificarei a Minha Igreja, a revelação da Palavra em Seu tempo próprio. Eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do 
inferno não podem prevalecer contra Ela.” 
74 O Livro de Apocalipse é o último Livro da Bíblia. Está selado para os incrédulos. Ali, a Bíblia diz, no capítulo 22: 
“Qualquer que tirar uma Palavra Disto, ou acrescentar uma palavra a Isto, Eu tirarei sua parte do Livro da Vida.” Nós 
compreendemos que, então, foi inteiramente dado a crentes. E Isto abre o Livro de Apocalipse e revela Quem é o Autor 
deste Livro inteiro. “Ele era, na aparência, como Alfa e Ômega,” de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo exatamente o 
mesmo, de ponta a ponta. E revela Seu completo mistério de Si mesmo, e Seus planos para Suas eras da igreja que 
haviam de vir, e foi selado ali por Sete Selos. 
75 Agora, o Livro foi escrito, mas então, lembre-se, Ele foi selado com Sete Selos. E estes Sete Selos não haveriam 
de ser abertos (Apocalipse 10) até o toque do último anjo terrestre na terra, Apocalipse 10:7. Está vendo? “E nos dias do 
toque da mensagem do último anjo, sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era.” Essa, e essa é a era em que 
estamos vivendo. 
76 Todos sabemos que estamos vivendo na Era de Laodicéia. Nunca haverá outra era além. Não pode haver. 
Assim, estamos vivendo na Era de Laodicéia. E estes Sete Selos que têm retido esse Livro, que são um mistério para as 
pessoas, deveriam ser abertos nesse dia. Foi isso que Ele prometeu. Agora, não será nada fora da Palavra, porque 
não se pode acrescentar à Palavra ou tirar da Palavra. Tem de permanecer sempre a Palavra. Porém a revelação é 
para revelar a Verdade Dela, o que Ela é, para fazer Isto Se encaixar com o restante da Escritura. E então Deus 
vindica que isso é a Verdade. Está vendo? 
77 Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é Seu Próprio intérprete. Ele faz Sua Própria interpretação 
ao trazer a cumprimento as coisas que disse que aconteceriam. Como, no princípio, Ele disse: “Haja luz,” e houve 
luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Foi vindicado. 

O ARREBATAMENTO, 04 de dezembro de 1965, William M. Branham 
 
51 Agora, “Aquele que está em Mim, aquele, que esteve em Minha raiz no princípio...” Esta é a razão pela qual 
Jesus era a Raiz e a Linhagem de Davi! Ele foi antes de Davi, em Davi, e depois de Davi, ambos, Raiz e Linhagem de 
Davi, a Estrela da Manhã, a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, Alfa e Ômega, Pai, Filho e Espírito Santo. Nele mora a 
plenitude da divindade corporalmente, Raiz e Linhagem de Davi. “Aquele que é a Vida Eleita, a Vida Predestinada que 
Davi. “Aquele que é a Vida Eleita, a Vida Predestinada que está em Mim (e Ele é a Palavra desde o princípio), quando ele 
vier ele dará Meus frutos.” São João 14:12. Porém outros viverão pela mesma coisa, chamando-se Cristãos e crentes. 
Nem todo que diz, “Senhor, Senhor,” entrará. 
 Agora, isto tem de levar-se a cabo e manifestar-se nos últimos dias quando os mistérios de Deus serão 
consumados, (como veremos nuns quantos momentos). 
52 Estas árvores - a vinha verdadeira e vinha falsa... Vocês me têm ouvido pregar sobre isso desde há anos, como 
é que têm crescido juntos. As tenho trazido em indivíduos e mostrado como que desde Caím e Abel, as duas vinhas, 
que se encontram num altar, as duas sendo religiosas, ambas sendo ungidas, ambas desejando vida e adorando ao 
mesmo Deus... E uma foi rejeitada e a outra recebida. E a única maneira pela qual foi recebido pôde haver feito diferente 
de seu irmão é que lhe foi revelado, porque a Bíblia diz, “Pela fé (Hebreus 11) - pela fé Abel ofereceu a Deus maior 
sacrifício que Caím, pelo que Deus testificou que ele era justo.” 
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 Jesus disse (a revelação espiritual de Quem Ele era), “Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?” 
 Ele disse - Pedro disse, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo.” 
 “Bem-aventurado és, Simão filho de Jonas; porque não to revelou carne nem sangue; Meu Pai que está nos 
Céus to tem revelado. Sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja.” Que? A verdadeira revelação da Palavra! Ali está de 
novo a Vinha Verdadeira. “Abel, por fé...” 
53 Você diz, “Não foi revelação”. Que é fé? Fé é algo que é revelado a você que ainda não é, porém você crê que 
assim será. Fé é a revelação da vontade de Deus. Assim que por revelação...  
54 E as igrejas hoje em dia nem sequer crêem em revelação Espiritual; Elas crêem num ensinamento 
dogmático de algum sistema. “Por revelação Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caím, pelo que Deus testificou 
que era justo”. Amém! Pelo que Deus testificou que era justo”.  Amém! Eu espero que possam ver. Vêem onde estamos 
vivendo? Vêem a hora? 
 Estava falando com um cavaleiro não faz muito, um estudante Cristão e cavalheiro. Ele disse, “Senhor Branham, 
nós rejeitamos toda revelação.” 
55 Eu disse, “Então têm que rejeitar a Jesus Cristo, porque Ele é a revelação de Deus.Deus revelado em carne 
humana.” E se não O vêem, estão perdidos. Jesus disse, “Se não credes que Eu sou, morrereis em vossos pecados.” 
Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não pode 
crer nisso, está perdido. Se você O põe como terceira pessoa ou segunda ou qualquer outra pessoa menos que Deus, 
você está perdido. “Porque se não credes que Eu sou, morrereis em vossos pecados.” A revelação. 
72 Agora, ainda Judas, ordenado desde antes à condenação que recebeu, assentado ali ante Jesus, e Jesus lhe 
disse, “És tu. O que vais fazer ou o que tens que fazer, vá, e faça-o logo.” Ele sabendo o que fazia, mas pelas trinta 
moedas de prata e populariedade, vendeu ao Senhor Jesus Cristo. Um de Seus discípulos, o tesoureiro da Igreja, Jesus 
Cristo. Um de Seus discípulos, o tesoureiro da Igreja, Jesus lhe chamou Seu amigo. Vê? A Bíblia diz que nasceu o filho 
de perdição, tal como Jesus nasceu o Filho de Deus. “Enganariam se possível aos escolhidos.” 
249 Agora você diz, “Irmão Branham, você diz abutres?” Isto é certo. Mas recordem, um abutre é uma ave. Ele está 
ungido para voar também. Os dois espíritos serão tão semelhantes que enganariam aos escolhidos. Um abutre é tão 
grande quanto uma águia, e está ungido para voar, ou pregar, ou profetizar (notem!) tal como a águia, mas ele não pode 
seguir a águia em altura. Não, não! Se ele tratasse de seguir a águia, sua insensatez seria manifesta. Sim, senhor! Ele 
não pode seguir a águia. Você pode dizer, “Oh, eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus. Eu creio em Deus o Pai, todo 
poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo Seu Filho, e assim o demais.” Oh, hoje, e para sempre? Vêem?  
250 A águia é uma ave constituída de um modo especial. Não há nada como ela em toda a terra. Se um abutre ou 
qualquer outra ave lhe tratasse de seguir, se desintegraria.Ele não pode... Seu corpo não está constituído numa estrutura 
que o possa reter lá em cima. Quando ele chega àquelas esferas lá de cima, se ele não é uma águia predestinada, 
ordenada, nascida em verdade como uma águia predestinada, ordenada, nascida em verdade como uma águia, se fará 
pedaços. As plumas cairão de suas asas, e ele cairá por terra. Seguramente! Ele não pode seguir a águia em altura. Se 
ele trata de fazê-lo, sua insensatez será manifesta. É certo. Não o pode. 

OS UNGIDOS DOS ÚLTIMOS DIAS, 25 de Julho de 1965, William M. Branham 
 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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