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20 de abril de 1975
Ponce, Porto Rico
Pai nosso que estás no Céu, Deus eterno, eis aqui nesta manhã
diante de Tua presença estamos. Estamos muito contentes, muito
regozijados por Suas bênçãos, Senhor.
Pai celestial; Deus eterno; eis aqui nesta manhã escutamos Tua
Palavra, falamos sobre o que são Teus filhos; do que nós somos,
Senhor; nossa origem, do presente para Teus filhos, e do futuro de
Teus filhos; o qual tudo está seguro. Nosso presente é seguro, nosso
futuro é seguro também. Ninguém poderá alterar o nosso futuro,
porque foi destinado por Ti, Senhor.
Agora, Pai celestial, nos ajude nesta hora em que vivemos…
Pai eterno; permite que cada um de nós entenda quem somos, e
a posição em que Tu nos colocaste; e que não importa os erros e
faltas que cometamos, sigamos em frente a todo momento, sabendo
que nosso futuro é um futuro que já está predestinado. E sabendo
que quando unicamente podemos ter problemas e cometer faltas é
enquanto estivermos neste corpo; enquanto ainda a Tua plenitude
não está em nós. Enquanto isso, cometemos erros e faltas. Mas
Senhor, permite… [Fim da fita gravada –Editor].
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214. Ela disse: “Se você não crê, venha comigo onde está a
reunião para mostrar-lhe”. Sim senhor. Então os homens da cidade
saíram, mas Ele não o fez outra vez; mas eles sabiam que algo tinha
acontecido com a mulher, ela estava mudada; então creram. Eles
creram porque a fé vem pelo ouvir a promessa de Deus — a Palavra
de Deus — e vendo que seja feito real. É uma semente, e quando é
semeada dará vida, produzirá exatamente o que fala; se não o fizer,
então não é semente de Deus, ou provavelmente o semeador não
soube como semear; pode ser que não foi enviado de Deus para
semear a semente; pode ser que ele a esteja semeando sobre uma
pedra; mas quando o semeador está semeando a semente, Deus
cuidará que caia no lugar correto.
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60. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada
sem que primeiro fosse mostrado pelo Pai (João 5:19). Esta harmonia
agora teria que existir entre o Noivo e a Noiva. Ele ensina a ela Sua
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Palavra de Vida, ela a recebe e nunca dúvida. Assim que nada a pode
danificar, nem mesmo a morte. Porque se a semente for semeada,
a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo desta coisa: a
Palavra está na Noiva (assim como esteve em Maria). A Noiva tem a
mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a
Palavra. Ela realiza o mandamento da Palavra em Seu Nome porque
ela tem um ASSIM DIZ O SENHOR. Então a Palavra é vivificada
pelo Espírito, e chega a acontecer. Assim como uma semente que
é semeada e regada, chega à colheita amadurecida, cumprindo seu
propósito.

produzir naquele que é semeado; e produz quando a pessoa ouve e
entende essa Palavra.
Agora, podemos ver a Palavra quando a entendemos, porque ver
é entender; podemos também ver a Palavra de Deus quando se faz
carne; e podemos ver a Palavra no que foi prometido.
Quando estamos vendo o cumprimento de uma promessa divina,
estamos vendo a Palavra em ação, cumprindo o que foi dito da parte
de Deus.
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Somente há uma coisa que não pode ser imitada, não pode ser
personificada; e essa é a Palavra.
Por essa causa o grande mistério escondido na Visão da
Carpa não pode ter imitações, não pode ser personificado; não
haverá imitadores, personificadores; porque é a Palavra, a Palavra
manifestando-se conforme as promessas divinas.
É essa Terceira Etapa a Palavra para todos os filhos de Deus; é
essa Palavra que não pode falhar para todo o povo.
Agora, nós podemos ver a Palavra em letra, nós podemos
escutar a Palavra sendo falada; nós podemos ver a Palavra quando
entendemos essa Palavra. Quando a entendemos, a estamos vendo, a
estamos compreendendo; por isso: “Quem ouve minha Palavra, tem
vida eterna; e não virá a condenação, mas passou de morte a vida”.
“Quem ouve minha Palavra” é “quem entende minha Palavra”;
por isso a boa terra é aquela que ouve a Palavra e a entende; e produz
fruto a cem, a sessenta, e a trinta por um.
Porque quando é entendida a Palavra, então vem essa bênção
para produzir de acordo à semente dessa Palavra, para produzir
o que essa Palavra tem que produzir; o que essa Palavra tem que
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Assim Deus nos abençoe nesta manhã, Deus nos guarde; e veja
você qual é a origem dos filhos de Deus. Veja você qual é a sua
origem. Você o viu claro? Eu creio que o Senhor nos seguirá dando
sobre este tema, sobre o que somos; sobre quem somos; de onde
viemos, onde estamos atualmente e para onde vamos; porque Ele
quer aperfeiçoar o que Ele começou, Ele quer que cheguemos até
onde Ele deseja que cheguemos, Ele quer que realmente sejamos a
manifestação plena de Deus.
E quando a Palavra estiver plenamente encarnada em nós, este
grupinho de escolhidos será o instrumento de Deus para estremecer
este mundo. Se Adão tinha a autoridade que tinha sobre a Terra, este
povo também a terá. Cristo a tinha; e o que Ele dissesse, ocorria, quer
fosse desta dimensão ou na outra. Também o irmão Branham a teve.
E também todos nós, também a teremos manifestada neste tempo e
em corpos terrenos. Porque o grande será que até sem termos sido
transformados, até sem ter sido mudado nossos corpos, isto estará
em nós.
Assim não desanimem. Em frente sempre! Com todo o
entusiasmo que se deve ter nesta hora, e com todo o agradecimento
que devemos ter e de dar ao Senhor nesta hora em que nós vivemos;
de termos sido escolhidos para esse propósito neste tempo.
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