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 1054 - “Quando esta perseguição vier; não te assustes; há uma luz que diz que 
levará Seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que 
ela não, ela será levantada”.
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 Por isso é que o reverendo William Branham diz que na Terceira Etapa, 
quando estiver manifestada a Terceira Etapa, onde o poder de Deus que foi visto 
manifestado através dele em parte, seja manifestado em toda Sua plenitude, 
diz que isto vai dar a fé para o rapto aos crentes em Cristo, dará fé para serem 
transformados e raptados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
 E como sinal do tempo em que isto vai se cumprir, diz que virá um aperto 
sobre os crentes em Cristo. Sobre aqueles que vão desfrutar dessas bênçãos, 
primeiro virá um aperto. Portanto, quando virem um aperto se movendo, e que 
esteja também dirigida contra essa Visão da Carpa, recordem, está muito perto 
essa manifestação plena de Deus, está muito perto a adoção dos filhos e filhas de 
Deus.
 Portanto, estaremos de parte do que Deus prometeu, trabalhando em prol do 
projeto que Deus prometeu realizar neste tempo final. Não vamos estar de parte 
dos que estarão contra, porque nos colocaríamos na posição de todos os que se 
levantavam contra do Programa de Deus em todos os tempos.
 Os que se colocam contra uma promessa divina quando está se preparando 
tudo para que se faça realidade, ou quando está se cumprindo essa promessa, os 
que se levantam contra ou se levantaram contra, estão colocados no tipo e figura 
de Datam, Coré e Abirão, que se levantaram contra Moisés, e também colocados 
no tipo e figura de Judas Iscariotes.
 Portanto, nada queremos ter a ver com essas pessoas, a não ser com os que 
estarão de parte do que Deus prometeu para trabalhar para que se torne realidade, 
porque Deus atua por meio da Sua Igreja.
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 E Pedro pensava que ele era quem mais amava Cristo, que ele estava disposto 
a morrer por Cristo, mas quando chegou o momento do aperto, então, quando já 
prenderam Cristo, e ele vai lá ao pátio onde estão julgando Cristo, e dizem: “Tu és 
dos deles, tu és galileu, falas como eles, como Cristo e Seus discípulos”, e ele diz: 
“Não conheço esse homem”, e assim; e jurava. E depois, quando o galo cantou, 
chorou amargamente.
 Saibam que Paulo disse: “Que crê estar firme, olhe que não caia”:1 afirme-se 
mais em Cristo. E quando vê problemas, aproxime-se mais de Cristo. E se orava 
uma hora, então ore duas horas ou três; se orava somente à noite, ore pela manhã 
também, e ore ao meio dia, mesmo que esteja em pé no trabalho; ao almoçar 
também: terminou de almoçar depois de ter orado pela comida, dedique depois 
uns momentos para estar sozinho orando você em privado, quer seja sentado 
ou como for, o importante é que o coração esteja em contato com Deus, esteja 
falando com Deus através de Cristo.
 E para que se cuidem, saibam que os apertos e as perseguições não somente 
vêm dos de fora. Vejam o que diz o reverendo William Branham aqui. Isto foi 
falado na mensagem “Cristo é o mistério de Deus revelado”, pregada em 28 de 
julho de 1963. Diz:
 “Sobre tudo, amai-vos uns aos outros; amai-vos uns aos outros, não importa 
o que diabo procure dizer”.
 Recordem que o diabo tentará de usar pessoas para dizer ou falar coisas más 
contra algum crente, de alguma pessoa ou de algum ministro.
 “Por agora vocês são um grande grupo doce, amoroso, mas recordem minha 
advertência, Satanás não permitirá que fiquem assim, não senhor, ele disparará 
com tudo; mesmo que tiver que trazer alguém que lhe sirva de instrumento”.
 Ou seja: ainda que tiver que trazer no meio dos crentes alguma pessoa, para 
que tenha companheirismo com todos e passe como que fosse um de vocês, e 
comece a fazer e a falar coisas negativas, colocar um veneno no coração e na 
mente das demais pessoas. vamos ver:
 “Ele trará um crítico, um incrédulo, e o colocará para fazer que aquela 
pessoa tenha companheirismo com vocês sob quietude”.
 Será vista uma pessoa espiritual, que quer buscar de Deus, mas é o diabo que 
traz alguém, que coloca alguém no meio dos crentes, para usá-lo depois; como 
para que veja tudo, investigue isto e o outro, e busque faltas nas demais pessoas; 
e depois comece a dizer, a falar, para fazer mal a essa pessoa, à família da pessoa 
e a todas as pessoas da Igreja.
 “Então (diz) o encherá com algum veneno e começará a correr entre a Igreja 
com isso (veem?). Mas não vá você tomar parte nisso (não vá você a dizer: ‘Eu 
me uno a ti para te respaldar’ e começar um problema, para começar a difamar 
as demais pessoas, a outros irmãos, não), não tenha você nada que ver com isso, 

1  1 Coríntios 10:12
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mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos os uns para com os outros…”
 E certamente, orando uns pelos outros. Se tiver algo que dizer, que vê mal 
em uma pessoa, diga a Deus: “Olhe, Senhor, vejo isto em meu irmão, ajude-o; 
perdoe-o e ajude-o a sair do problema que tem; ajude-o em tudo”. Com Deus é 
que tem que falar, e assim o pode ajudar.
 “Ore por esse homem (ou seja: por esse homem ou mulher, quem vier 
criticar)… Ore por esse homem ou mulher, quem quer que seja: só ore por eles 
e permaneçam unidos, e fiquem ao lado do seu pastor. Vê você? Ele sendo seu 
pastor merece seu respeito, ele os guiará porque está ordenado por Deus para 
fazê-lo”.
 O pastor está ordenado para guiar a congregação, ordenado por Deus. Não 
deixe que um crítico, uma pessoa que venha colocar veneno no coração e na mente 
das pessoas, vá desviar você. Deus ordenou ao pastor de cada congregação para 
guiar essa congregação no caminho de Deus; ele é o responsável. E as pessoas 
dessa Igreja devem estar sujeitos a esse pastor, a esse ministério, porque ele é 
quem vai dar conta por você diante de Deus.
 “Agora recordem isto: o inimigo virá, e quando o fizer, aproximem o mais 
possível um do outro”.
 Quando virem uma pessoa que o inimigo estiver usando para criticar, para 
acusar, falar mal dos irmãos ou do pastor, o que vai fazer? Pois unirem-se os 
irmãos uns com os outros para orarem, para estarem mais perto uns dos outros, 
para que o inimigo não possa usar essa pessoa; e nem prestar atenção, nem dizer: 
“É bem-vindo para que fale tudo isso que quer falar”. Não. Mantê-lo na linha: 
“Aqui entre nós não pode vir falar mal dos irmãos, nem do pastor, nem de nenhum 
ministro; esse veneno é teu, portanto, não o queremos entre nós”.
 É como o veneno das serpentes venenosas: se deixar que mova esse veneno; 
terá mordido você e o vai envenenar; vai envenenar a alma, a mente, o espírito; e 
então o vai levar a morte espiritual, o vai separar de Cristo; e se afastar de Cristo 
é morte espiritual.
 “E aquele que o diabo está usando como inimigo; se separará de vocês ou 
entrará para ser um de vocês (ou se arruma ou se vai. Isso é tudo).
 Nunca venham formar grupos ou clãs para rumorar entre vocês ou se tornar 
parte de um clã. Nós somos um. Eu não poderia dizer: ‘Mão esquerda, estou 
aborrecido contigo, vou te eliminar porque não é a mão direita. Esta é minha mão 
esquerda e quero que assim permaneça até a ponta dos dedos”.
 Recordem que há na Igreja pessoas que são mãos, pessoas que são olhos, 
pessoas que são boca (os que falam), pessoas que são pé: calçados os pés com o 
Evangelho de Cristo levando o Evangelho de Cristo, missionários, e assim por 
diante; e os que estão nas atividades evangelísticas levando o Evangelho para que 
as almas venham a Cristo; também os que estão nas gráficas, veem? São mãos que 
trabalham na produção de folhetos, de livros, e assim por diante. Cada um tem um 
lugar para trabalhar na Obra do Senhor.
 “Quero que cada parte do meu corpo fique como está. Deus quer que nós como 
um corpo de crentes nos mantenhamos completamente unidos uns aos outros. 
Vocês têm fitas que tratam destas coisas e também sobre o que nós cremos; vocês 
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têm fitas que tratam sobre a disciplina na Igreja, como devemos nos comportar 
na Igreja de Deus e como temos que nos reunir aqui juntos, sentados em lugares 
celestiais. Não fique em sua casa…”
 Algumas vezes alguns dizem: “Como há problemas, vou ficar em casa”. São 
Paulo disse2: “Não deixando sua congregação, como alguns têm por costume”. 
Assim não somente neste tempo há alguns que ficam em casa, mas no tempo de 
São Paulo também.
 “Se Deus está em seu coração, você quase não pode esperar a que aquelas 
portas se abram para entrar e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não 
se sentir assim, então lhe direi que é tempo que se coloque a orar, porque estamos 
nos últimos dias.
 A Bíblia nos exorta que quando mais virmos que aquele tempo se aproxima, 
devemos amar mais uns aos outros com amor cristão e amor divino; devemos nos 
congregar em lugares celestiais em Cristo Jesus e amar uns aos outros. ‘Nisto 
conhecerão todos que são meus discípulos, se tivéreis amor uns com os outros’. 
Isso é correto. Fiquem juntos.
 Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: ‘Senhor, 
nunca permitas que nasça em mim raiz de amargura, porque isso afetaria a ele, 
e também tiraria Cristo da minha vida’. Os ácidos venenosos de malícia e zelo 
e ódio apartarão imediatamente o Espírito Santo de você, o afastará daqui do 
Tabernáculo; isso eliminará o Espírito Santo de Deus ou o afugentará daqui, fará 
mal a seu pastor, fará tudo isso. Vê você?
 Não façam vocês isso; melhor, juntem-se o mais possível, aproximem-se, 
apertem-se (isso é como apertar bem o cinto, ajustar bem o cinto)… apertem-
se sobre toda a armadura de Deus (ou seja: apertem-se bem, amarrar-se bem 
à armadura divina, a armadura de Deus). É preciso ajustar o cinto fortemente: 
juntem-se assim um com o outro, amem-se uns aos outros, fale bem um do outro”.
 Vê? Falar bem uns dos outros. E se houver algo que não está correto, pois fala 
com Deus, ora a Deus para que Deus o ajude.
 “… amem-se uns aos outros, fale bem um do outro, diga coisas boas um do 
outro; e então Deus os abençoará”.
 Mas se fala má, pois não o vai abençoar. Se fala bem uns dos outros, se 
falarem bem, Deus derramará Suas bênçãos.
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