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““PPeerrgguunnttaa::  IIrrmmããoo  BBrraannhhaamm,,  eexxiissttee  aallggoo  eerrrraaddoo  eemm  
ppeerrtteenncceerr  aa  uummaa  ssoocciieeddaaddee  sseeccrreettaa,,  ccoommoo  aa  ddooss  
mmaaççoonnss,,  ddeeppooiiss  ddee  nnooss  ttrraannssffoorrmmaarrmmooss  eemm  ccrriissttããooss??  ““  
RReessppoossttaa::  NNEENNHHUUMM  SSEENNHHOORR!!  VVOOCCÊÊ  PPOODDEE  SSEERR  UUMM  
CCRRIISSTTÃÃOO  EEMM  QQUUAALLQQUUEERR  LLUUGGAARR,,  NNÃÃOO  IIMMPPOORRTTAA  
OONNDDEE  VVOOCCÊÊ  EESSTTEEJJAA,,  VVOOCCÊÊ  CCOONNTTIINNUUAA  SSEENNDDOO  
UUMM  CCRRIISSTTÃÃOO..””  
((CCoonndduuttaa,,  OOrrddeemm  ee  DDoouuttrriinnaa,,  WWIILLLLIIAAMM  BBRRAANNHHAAMM,,   
ppáágg..  668800,,  qquueessttããoo  116622))  
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“... Deus precisa de homens que queiram sofrer pelo seu nome e não pelo nome da 
“trindade”. E no entanto os protestantes estão unidos com ela através da doutrina da 
Trindade.”(página 12) 
 
A palavra “trindade” por si, não significa somente a tríade pagã, tampouco o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo, mas, segundo o Dicionário Aurélio da língua portuguesa, significa 
“qualquer grupo de três pessoas ou três coisas análogas”, ou seja, sempre que houver um 
conjunto formado por três unidades parecidas, o português denomina esta formação de 
“trindade”. Por exemplo, um grupo formado por três heróis que nasceram no Brasil, pode 
ser chamado de “trindade heróica brasileira”, portanto, o NOME “trindade”, por si, não tem 
nada de herético, é um simples substantivo da nossa linguagem que pode ser aplicado 
tanto a um conjunto de três rios, como a um grupo de três aviões, de três deuses falsos, 
ou qualquer outro objeto ou pessoa, como também pode ser aplicado às três pessoas que 
se constituem no nosso Deus: 
-o Espírito Santo, que habita em nós, mas pode ter sentimentos, como qualquer pessoa, 
sentimentos como tristeza ou ciúme. “Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: O 
Espírito que em nós habita tem ciúmes?”( Tiago 4: 5) 
- Jesus, que por adoção tornou-se nosso irmão, e assim nos relacionamos com ele,  
- Pai, que nos criou, e nos fez nascer de novo, com o qual nos relacionamos como seus 
filhos e, através do Espírito Santo, em nossos corações, ou seja, pelo nosso espírito, nos 
dirigimos a ele, o Deus Criador, dizendo Aba, que quer dizer “Papaizinho”, sendo portanto 
uma pessoa distinta do Pai, pois seria uma total incoerência pensar que o Espírito Santo,  
se uniria ao nosso espírito, para chamar a si mesmo pelo  nome de “Pai”.  Mas se está 
chamando a uma individualidade distinta dele, que é o Pai, e que nosso espírito, 
juntamente com o Espírito de Deus chama pelo nome “Aba”, isso significa que o Espírito 
Santo é uma pessoa distinta deste “Papaizinho”, conforme está escrito: “... recebestes o 
espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica 
com nosso Espírito que somos filhos de Deus.” (Romanos 8: 15 e 16) 
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“... não podemos ver o Pai como pessoa distinta, mas sim como o Espírito que enche os 
céus e a terra.”( página 12) 
 
Se Jesus reconhece a superioridade hierárquica do Pai, dizendo que O PAI É MAIOR DO 
QUE ELE, isso significa, OBVIAMENTE, que são pessoas distintas. Apesar de Deus ser 
onipresente e o Espírito Santo também, e de estarem em toda parte, ambos são 
completamente separados de criação, pois não são constituídos de matéria. Sendo 
assim, apesar de Deus ser “a existência” em si, a ponto de ser denominado, “AQUELE 
QUE É QUE ERA E QUE HÁ DE VIR”, ao mesmo tempo encontra-se separado do 
universo. Apesar de estar em toda a parte e sua presença abranger todo o universo e 
muito mais, sua existência é totalmente distinta de sua própria Criação. Portanto, é 
perfeitamente lógico que, apesar de compartilharem a mesma divindade, o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo, também possam existir de forma distinta, chegando, até mesmo a se 
relacionar um com o outro conforme está escrito: “... Deus disse: FAÇAMOS o homem à 
NOSSA imagem e semelhança.”( Gênesis 1: 26) Note que: Deus não disse: “faça-se o 
homem a minha imagem e semelhança, mas convidou a Cristo, para que, juntos,  
fizessem o homem não, unicamente,  á sua semelhança mas à semelhança de ambos: “à 
nossa imagem e semelhança”. Ele não estaria falando sozinho, é claro! 

 
 

“... quando pela primeira vez entrei no céu olhei em torno e perguntei: mas onde está 
Deus? E alguém respondeu: como na terra aqui também Deus não é visto, porque é 
infinito. Mas aqui está Cristo: somente nele podemos ver Deus.” ( página 13) 
 
Esta visão não pode ser verdadeira, pois, quando Jesus voltar, todos poderão contemplar 
dois tronos, um com o Senhor Jesus, assentado a direita de Deus, e outro onde se 
encontra “aquele que se assenta no trono”, conforme está escrito: 

 

 

 

 

“E JESUS DISSE-LHE:... VEREIS O FILHO DO HOMEM 
ASSENTADO À DIREITA DO DEUS TODO PODEROSO E VINDO 

SOBRE AS NUVENS DO CÉU” (MARCOS 14: 62) 
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Além disso, quando João é levado ao céu e vê o trono de Deus, aquele que nele se assentava 
tinha a aparência de uma pedra de jaspe e de sardônica (Apocalipse 4: 3), enquanto que Jesus, 
ao se revelar ao apóstolo, tinha o “rosto como o sol, quando na  sua força resplandece” e seus 
olhos eram como chama de fogo, enquanto que seus cabelos, brancos como a neve. Não é 
possível que estivesse tendo a visão da mesma pessoa, pois a revelação da figura do Pai, é 
completamente diferente da revelação da figura de Jesus, apesar dele ser a imagem do Deus que 
se assenta no trono.  
Mais adiante, Jesus é descrito como um Cordeiro, “como que tendo sido morto”, com sete chifres e 
sete olhos que são os “sete Espíritos de Deus espalhados pela terra”.  O Cordeiro vai em direção 
àquele que está assentado no trono, o Pai, e toma um livro da sua mão. Se o livro passa da mão 
de Deus para a mão de Jesus, logicamente trata-se de duas pessoas diferentes e não de dois 
“ofícios”. Portanto, aqueles que acreditam que Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam apenas três 
ofícios, exercidos pela mesma pessoa, estão trabalhando em cima de um grande erro. 
O objetivo deste erro, contudo, e criar “confusão programada”, uma técnica de lavagem cerebral, 
para diminuir a vigilância do leitor ou do ouvinte, para induzi-lo a aceitar a aceitar o ensino ainda 
mais perigoso, que vem logo a seguir: A alegação de que William Branham seria o anjo da sétima 
trombeta do Apocalipse. 

 
 
 
“JESUS CRISTO É O JEOVÁ DO VELHO TESTAMENTO” (página 5) 
 
 
O próprio antigo testamento nega esta afirmação com o versículo: “DISSE O SENHOR 
AO MEU SENHOR: ASSENTA-TE À MINHA MÃO DIREITA ATÉ QUE EU PONHA OS 
TEUS INIMIGOS POR ESCABELO DE SEUS PÉS.”(Salmos 110: 1) O Deus Altíssimo do 
antigo testamento e do Novo Testamento, que é Senhor e Deus, disse ao Senhor de Davi, 
que, portanto,  também é Deus, que assentasse no trono á direita de Deus, até que todos 
os seus inimigos fossem derrotados. 

Instituiu, ainda, para ele, um sacerdócio especial, que não era segundo a ordem de Arão, 
não era levita, mas era segundo uma ordem misteriosa, portanto, houve uma ordenação, 
que só pode acontecer quanto uma pessoa unge a outra para um ministério, conforme 
está escrito: “Jurou o Senhor e não se arrependerá: Tu és sacerdote eterno segundo a 
ordem de Melquisedeque.”(Salmo 110: 4) Se Deus Pai e Cristo fossem a mesma pessoa, 
não poderia ordenar a si mesmo, como um sacerdote eterno. Só pode haver ordenação 
quando alguém maior, ordena o menor. Se houve ordenação do Filho pelo Pai, o Pai é 
uma pessoa e o Filho, Sacerdote Eterno, é outra pessoa. 
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“““TTTOOODDDOOOSSS   SSSEEERRRÃÃÃOOO   VVVIIIVVVIIIFFFIIICCCAAADDDOOOSSS   EEEMMM   CCCRRRIIISSSTTTOOO...    MMMAAASSS   CCCAAADDDAAA   UUUMMM   AAA   SSSUUUAAA   OOORRRDDDEEEMMM:::    
CCCRRRIIISSSTTTOOO,,,    AAASSS   PPPRRRIIIMMMÍÍÍCCCIIIAAASSS,,,   DDDEEEPPPOOOIIISSS   OOOSSS   QQQUUUEEE   SSSÃÃÃOOO   DDDEEE   CCCRRRIIISSSTTTOOO   NNNAAA   SSSUUUAAA   VVVIII NNNDDDAAA...   DDDEEEPPPOOOIIISSS   
VVVIIIRRRÁÁÁ   OOO   FFFIIIMMM,,,    QQQUUUAAANNNDDDOOO   TTT IIIVVVEEERRR   EEENNNTTTRRREEEGGGAAADDDOOO   OOO   RRREEEIIINNNOOO   AAA   DDDEEEUUUSSS,,,    AAAOOO   PPPAAAIII... ... ...    PPPOOORRRQQQUUUEEE    
TTTOOODDDAAASSS   AAASSS   CCCOOOIIISSSAAASSS   SSSUUUJJJ EEEIIITTTOOOUUU   DDDEEEBBBAAAIIIXXXOOO   DDDEEE   SSSEEEUUUSSS   PPPÉÉÉSSS...   MMMAAASSS   QQQUUUAAANNNDDDOOO   DDDIIIZZZ   QQQUUUEEE    
TTTOOODDDAAASSS   AAASSS   CCCOOOIIISSSAAASSS   LLLHHHEEE   EEESSSTTTÃÃÃOOO   SSSUUUJJJEEEIIITTTAAASSS,,,   CCCLLLAAARRROOO   EEESSSTTTÁÁÁ   QQQUUUEEE   SSSEEE   EEEXXXEEETTTUUUAAA    
AAAQQQUUUEEELLLEEE   QQQUUUEEE   LLLHHHEEE   SSSUUUJJJEEEIIITTTOOOUUU   TTTOOODDDAAASSS   AAASSS   CCCOOOIIISSSAAASSS...   EEE   QQQUUUAAANNNDDDOOO   TTTOOODDDAAASSS   AAASSS   CCCOOOIIISSSAAASSS   
LLLHHHEEE   EEESSSTTT IIIVVVEEERRREEEMMM   SSSUUUJJJ EEEIIITTTAAASSS,,,    EEENNNTTTÃÃÃOOO   OOO   PPPRRRÓÓÓPPPRRRIIIOOO   FFF IIILLLHHHOOO   SSSEEE   SSSUUUJJJ EEEIIITTTAAARRRÁÁÁ   ÀÀÀQQQUUUEEELLLEEE   
QQQUUUEEE   TTTOOODDDAAASSS   AAASSS   CCCOOOIIISSSAAASSS   LLLHHHEEE   SSSUUUJJJEEEIIITTTOOOUUU...””” (((   III   CCCOOORRRÍÍÍNNNTTT IIIOOOSSS   111555:::   222222   AAA   222888 )))   
   

 

 

Se Cristo deverá entregar o reino a Deus-Pai, já é óbvio que se trata de duas pessoas 
diferentes, apesar de serem um só Deus, pois tal reino passará “das mãos de uma 
pessoa, para as de outra”. 
Por outro lado, se o Pai sujeitou a Jesus Cristo todas as coisas, as quais, no princípio, 
eram sujeitas apenas a si mesmo, isso, também significa que o Pai e o Filho são duas 
pessoas diferentes: 
 
                       � Uma delas, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, 
                            tinha todas as coisas  sujeitas a si mesma desde o princípio, 
 
                       � A outra, o Senhor Jesus Cristo, a Raiz de Davi, o Leão de Judá, 
                            recebeu, mais tarde, todo este senhorio de seu Pai 
 
 
Portanto, se existe um relacionamento tão grande a ponto de haver um intercambio onde 
existe doação, isso evidencia que, apesar de serem um só Deus, o Pai e Jesus são duas 
pessoas distintas.  
Além disso, Paulo escreve que o Pai declarou todas as coisas sujeitas ao Filho, e 
também afirma que “claro está” que fica excluído deste grupo o próprio Pai, aquele que 
lhe sujeitou todas as coisas, revelando, ainda, que, no fim, o próprio Cristo se sujeitará 
ao Pai. Ora, se há delegação de poder e depois haverá sujeição de Cristo ao Pai, é mais 
do que óbvio que há mais de uma pessoa: Uma comanda e outra obedece. Ë impossível, 
portanto, que Jeová e Jesus sejam a mesma pessoa. Afirmar o contrário disso seria ir 
contra a Palavra de Deus e proclamar uma heresia antibíblica, comprometendo, ainda, a 
doutrina do sacrifício expiatório de Cristo pelos nossos pecados, pois se o Cordeiro de 
Deus é o próprio Deus, não haveria a quem esse Cordeiro Santo ser sacrificado e 
ainda permaneceríamos nos nossos pecados.  
O sangue de Jesus satisfez a demanda de Deus-Pai, portanto, a pregação da cruz, 
profetizada no Salmo 53 de  que  “ o castigo que nos traz a paz” estaria sobre ele e de 
que seríamos sarados pelas suas pisaduras”, toda esta doutrina, ficaria sem qualquer 
sentido, se Pai e Filho não fosses duas pessoas diferenciadas: uma que se sacrifica e 
outra que recebe o sacrifício. O próprio Pai amou tanto o mundo que nos deu seu Filho 
Unigênito para tivéssemos a vida eterna, mas, para isso, “... o Senhor fez cair sobre ele a 
iniquidade de nós todos...ao Senhor agradou moe-lo, fazendo-o enfermar; quando sua 
alma puser em expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias...”  
(Isaías 53: 6 e 10) 
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“A doutrina da “Trindade”, inteiramente antiescriturística, não é encontrada na era 
apostólica.  
A Bíblia não diz nada de uma primeira, segunda e terceira pessoa...” (DE VOLTA À 
PALAVRA ORIGINAL, página 8) 
Na realidade, é justamente o oposto disso, pois quando as Escrituras dizem que... 

 

 

 

 “TRÊS SÃO  

OS QUE TESTIFICAM NO CÉU...” 
(I JOÃO 5: 7) 

 

 

 

... estão evidenciando, justamente, que se trata de três pessoas distintas, uma vez que 
declara, enfaticamente, que cada uma delas dá um testemunho próprio. Se, 
paralelamente a esta afirmação, a Bíblia também deixou claro que Jesus e o Pai são um, 
a única interpretação harmônica entre estas duas revelações,  é que, mesmo que se trate 
de duas personalidades distintas, essas encontram-se intimamente unidas porque 
compartilham da única e exclusiva divindade que existe no único e verdadeiro Deus vivo.  
De fato, este é um grande mistério...   e sua compreensão somente é possível  às 
pessoas capazes de discernir espiritualmente. Homens carnais que somente pensam 
nas coisas terrestres, apenas discernem segundo a carne, e, por isso,  têm distorcido à 
revelações espirituais como estas, transformado-as, por meio de artifícios de linguagem, 
em heresias materialistas. 
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NNaa  BBííbblliiaa  hháá  vveerrssííccuullooss  qquuee  nnããoo  ddeeiixxaamm  mmaarrggeemm  àà  eessppeeccuullaaççõõeess  ee  
rraacciioonnaalliizzaaççõõeess  ppoorr  mmeeiioo  ddaa  ““ssaabbeeddoorriiaa””  hhuummaannaa,,  ppoorrqquuee  ssããoo  iirrrreeffuuttáávveeiiss,,  
nnããoo  ddeeiixxaamm  mmaarrggeennss  ppaarraa  iinntteerrpprreettaaççõõeess  ppaarrtt iiccuullaarreess,,  aa  nnããoo  sseerr  qquuee  ssee  
aarrgguummeennttee  ddee  ffoorrmmaa  ttoottaallmmeennttee  iinnccooeerreennttee..  AAllgguummaass  ddeessssaass    ppaassssaaggeennss,,  

ccoonnttuuddoo,,    ssããoo  iinnccoommpprreeeennssíívveeiiss  àà  mmeennttee  ccaarrnnaall..  SSããoo  rreeaalliiddaaddeess  aass  qquuaaiiss,,  nnaa  
mmaaiioorriiaa  ddaass  vveezzeess,,  sseerriiaa  mmaaiiss  ssáábbiioo  aappeennaass  ccrrêê  nnoo  qquuee  eessttáá  eessccrriittoo,,    sseemm  
pprrooccuurraarr  eenntteennddeerr  hhuummaannaammeennttee  oo  qquuee  eessttáá  sseennddoo  rreevveellaaddoo,,  ppooiiss  mmiissttéérriiooss  
ccoommoo  eesstteess,,  ssoommeennttee  ppooddeemm  sseerr  ccoommpprreeeennddiiddooss  eessppiirriittuuaallmmeennttee..    
  DDooiiss  ffaattooss  ssããoo  iinneeggáávveeiiss::  

AA  PPaallaavvrraa  aaffiirrmmaa  qquuee  eexxiisstteemm  ttrrêêss  ppeessssooaass  ee  uumm  ssóó  DDeeuuss 

 
 
Este conceito não vem do paganismo, pois está escrito: 

 

 

“A GRAÇA DO SENHOR JESUS CRISTODO SENHOR JESUS CRISTODO SENHOR JESUS CRISTODO SENHOR JESUS CRISTO 
E O AMOR DE DEUS, E A  

COMUNHÃO DO ESPÍRITO SANTO 
SEJAM COM VÓS TODOS.”  
(II CORÍNTIOS 13: 13) 

 

 

 

 

 

Se a doutrina que reafirma a existência de três pessoas em um só Deus fosse 
proveniente do paganismo,  o apóstolo João  seria um pagão e um herege ao reafirmar: 
 
“... três são os que testificam no céu: O Pai, a Palavra e o Espírito Santo; E ESTES 
TRÊS SÃO UM.”(I João 5: 7) 
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“Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo quanto o germe sangüíneo, sendo, Jesus, portanto, 
todo Deus... O GRANDE ARQUITETO construiu para si um corpo” (página 9) 
 
Esta expressão “Grande Arquiteto”, não é cristã, mas é proveniente da maçonaria. Eles a utilizam 
justamente para diferenciar o “deus” deles, que é Lúcifer, do verdadeiro Deus nosso Criador, 
porque um arquiteto não cria a matéria, apenas trabalha com ela, a transforma, a modela. 
Portanto, quando esta doutrina chama o nosso Deus de “grande arquiteto” está blasfemando, pois 
usa um título que se refere a Satanás, para injuriá-lo, e para tirar dele a condição de Criador. Ele 
falou e tudo se fez, mandou e logo toda a matéria surgiu, tanto os elementos como as próprias 
dimensões que formam o espaço onde a matéria existe. Nenhuma “grande arquiteto do 
universo” pode fazer isso faz isso, somente um Criador.  O nosso Deus não é um “grande 
arquiteto”. 
O deus venerado na maçonaria também é chamado de “O Grande Arquiteto do Universo” (GADU),  
mas apesar de alguns alegarem tratar-se do Deus de Abraão, Isaque e Jacó , até mesmo a palavra 
que designa esta entidade, nega esta afirmação, pois sendo ela um “arquiteto”, nunca poderia ser 
o Criador do universo, mas apenas um artífice que trabalha com os materiais criados pelo Deus 
verdadeiro.  
“... os pensadores da maçonaria enfrentam novamente os temas clássicos do esoterismo, cuja 
longa história e persistência através de todas as épocas, constitui um capítulo bastante analisado. 
“A Unidade criadora é um todo universal, macho e fêmea, moreno e loiro, espírito e matéria, que 
não conhecemos nem podemos conhecer, exceto em suas incontáveis manifestações de detalhe, 
onde cada um de nós desempenha a função de ator e espectador.”(J. P. Mazaroz) Temos aí o 
antigo dualismo dos princípios masculino e feminino: O “Pai” universal, de natureza ígnea, que 
fecunda a “mãe” elemento material. ( ambos simbolizados nas duas colunas Jaquim e Boaz). O 
Grande Arquiteto não é um ser superior ao mundo; é a Força que rege a matéria, a Lei do 
Universo, apenas perceptível aos homens através de suas manifestações sensíveis; não se trata 
do Deus criador ... pois o “Grande Arquiteto” organiza uma matéria que não é sua criação, sendo 
até incapaz de criá-la.” ( AS SOCIEDADES SECRETAS, Serge Hutin, Difusão Européia do Livro, 
1957, pág. 91`) 
As explicações como esta, sobre a real natureza deste “Grande Arquiteto” (“G.A.D.U.”), podem 
ser encontradas facilmente ao longo de toda a literatura maçônica, no entanto, somente os níveis 
maçônicos mais avançados, como o Paladium, em que não se procura esconder a natureza 
satanista desta organização, são abertamente instruídos sobre este significado secreto: 
“O Paladismo é um rito necessariamente luciferiano. Sua religião é o neo-gnosticismo 
maniqueísta, o ensino de que a divindade é dupla e que Lúcifer é igual a Adonai, com Lúcifer 
sendo o Deus da luz e da bondade combatendo a favor da humanidade contra Adonai, o deus das 

trevas e do mal. [...] Albert Pike apenas especificou e desvendou os dogmas dos 
graus elevados de todas as outras maçonarias pois, não importa qual seja o 
rito, o Grande Arquiteto do Universo não é o Deus adorado pelos cristãos.” 
(Edith Starr Miller, TEOCRACIA DO OCULTISMO, Christian Book Club of America, 1933, pág. 207)  
 
Em outras palavras, este nome, “o Grande Arquiteto”, mencionado no livreto, “De volta à Palavra 
original”,  se utiliza para designar o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não é o Deus Pai, Criador 
de todas as coisas, mas o “deus” maçônico G.A.D.U, que é uma “divindade dupla”, constituída,  
ao mesmo tempo,  de luz e trevas, bem e mal. Eles o chamam, também, de Lúcifer, e a Bíblia, de 
Satanás. Portanto, quando o Tabernáculo da Fé usa esta expressão para se referir a Deus, está na 
verdade incutindo conceitos maçônicos nas mentes de seus seguidores e blasfemando contra 
o Espírito Santo, por afirmar que ele seria o “príncipe dos demônios”, como fizeram os fariseus. 
Ora, este é o único pecado que não será perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo.  Estas 
idéias são totalmente pagãs e esotéricas, e, apresentadas desta forma, aos poucos estão 
promovendo em muitas igrejas uma espécie “cristianização” da feitiçaria, fazendo com que, 
lentamente, os cristãos possam ir aceitando, sem perceber, as concepções e blasfêmias desta 
“religião” tão abominável ao nosso Deus. 
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“Perguntamos: Espírito é pessoa? A Bíblia diz que não. Em Lucas 24:39, Jesus disse: 
“Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e vede, pois um espírito 
não tem carne e ossos como vedes que eu tenho”. (DE VOLTA À PALAVRA ORIGINAL, 
página 10) 

 
 
Observe que neste único parágrafo, várias inverdades e incoerências são proclamadas, de 
forma pouco perceptível: 
 
 

1) Quando Jesus usa a palavra “espírito”, não está ser referindo a nada que seja 
semelhante ao Espírito Santo. Está mostrando aos seus discípulos que ele não é 
o “espírito de um morto”, que tinha um corpo físico de carne e ossos, para 
tranqüilizar os apóstolos, que, a princípio, pensaram que se tratava de alguma 
espécie de “fantasma”, pois este tipo de superstição era comum entre os judeus. 

 

2) Mesmo se não analisássemos mais profundamente a passagem acima, e, ainda, 
se nem ao menos a situássemos  dentro do contexto em que se insere, o simples 
fato do evangelista ter usado a palavra “espírito” iniciada com letra minúscula,  já 
a diferencia da palavra “Espírito”, que, por iniciar-se com letra maiúscula, refere-
se, obrigatoriamente, ao nome de uma pessoa.  Portanto, o trecho bíblico usado 
para sustentar a argumentação do Tabernáculo, não se encaixa de forma alguma 
na questão do Espírito Santo ser ou não uma pessoa. 

 

3) A palavra “espírito” não foi usada para se referir ao Espirito Santo, mas a um 
espírito fantasmagórico, pois antes da frase em questão o evangelho de Lucas diz 
“Jesus apresentou-se no meio deles e disse: A Paz seja convosco. E eles, 
espantados, pensavam que viam ALGUM espírito.”( Lucas 24: 36 e 37) Jesus 
estava apenas descartando esta possibilidade. Além disso, a argumentação não 
procede porque seria possível um espírito ser uma pessoa mesmo não sendo de 
carne e ossos. Na parábola do rico e do Lázaro, quando este morreu e foi levado 
pelos anjos até o seio de Abraão, continuava sendo a mesma pessoa, mas não 
tinha um corpo de carne e ossos. 
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Portanto, em lugar algum, a Bíblia afirma que o Espírito Santo ou que qualquer espírito não 
seria uma pessoa. A afirmação feita pelo panfleto evangelística não condiz com a realidade. 
A Palavra de Deus, por outro lado, faz revelações sobre diversos sentimentos que o 
Espírito Santo pode experimentar, o que demonstra que ele tem personalidade e é uma 
pessoa: 
 
 
 

1) “... não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados 
para o dia da redenção.” (Efésios 4: 30) 

 
2) “... O Espírito que habita em vós tem ciúmes...”( Tiago 4: 5) 
 
3) “Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo...” 

(Isaías 63:10) 
 
4) “Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor 

mais encargo algum...” (Atos 15: 28) 
 
5) “... a inclinação do Espírito é vida e paz.” (Romanos 8: 6) 
 
6) “... rogo-vos, irmãos, por Nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do 

Espírito, que combatais comigo nas vossas orações...” (Romanos 15: 30) 
 
7) “... onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”(II Coríntios 3: 17) 
 
8) “De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que 

pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espirito da Graça?”( que significa  
9) ofender o Espírito Santo de Deus)(Hebreus 10:   29) 

 
 
 
Como Jesus poderia nos reconciliar com o Pai, se fosse a mesma pessoa que ele?    
A Palavra de Deus nos mostra que isso seria impossível, pois foi necessário o sacrifício de 
alguém muito querido e sublime, para que, esta expiação fosse de natureza eterna: 
 
“... em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto...na 
sua carne desfez a inimizade... para criar em si mesmo um novo homem...e pela cruz 
reconciliar ambos com Deus ... porque por ele,  ambos temos acesso ao Pai em um 
mesmo Espírito.”( Efésios 2: 13 a 17) 
 
 
  
Observando atentamente estas outras passagens fica muito evidente que em nosso 
Deus único, existem três pessoas, inseparavelmente unidas: 
 
Disse Jesus: 
“Aquele que me aborrece, aborrece, também ao meu Pai.” (João 15: 23) 
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“Quando vier o Espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade... Ele me 
glorificará, porque há de receber do que é meu... Tudo quanto o Pai tem é meu, por 
isso vos disse que ele há de receber do que é meu e vos há de anunciar.”( João 13: 14 
e 15 ) 
 
“Tudo quanto o Pai tem é meu.”( João 16: 15) 
 
“Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai.”(João 16: 28) 
 
“E isso ele disse do Espírito, que haviam de receber os que cressem nele, porém, o 
Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.”(João 7: 
39) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
“... como se explicaria então Apocalipse 14: 1, onde se lê: “E eis que em suas testas tinham escrito 
o nome dele e o nome de seu Pai”’?”.  
Observe na Bíblia e veja que Ele nasceu o Cristo, no entanto, qual foi o nome que o anjo 
anunciou? “... e chamará o seu nome Jesus” (Mateus 1: 21) O anjo não disse que ele chamaria 
Jesus Cristo, pois o nome que lhe foi dado entre os homens foi Jesus... 
Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? 

 
SENHOR            JESUS            CRISTO 

                   PAI                    FILHO              ESPÍRITO SANTO” 
(DE VOLTA À PALAVRA ORIGINAL, página 10). 
 
Temos aqui, uma afirmação totalmente descabida, para explicar o que é “inexplicável”: O fato 
incontestável de que existem dois nomes diferentes escritos sobre as testas dos 144000, e, se 
estes nomes se referissem a uma só pessoa, João escreveria apenas um deles, ou diria, apenas, 
que tinham “o nome de Deus em suas testas” 
.Pedimos desculpas, por termos que afirmar algo tão óbvio, mas isso realmente é necessário para 
que seja possível neutralizar este desatino que, tendo sido repetido tantas vezes aos ouvidos dos 
fiéis, acaba sendo tomado como verdade por eles. É por esta razão que estamos sendo obrigados 
a repetir o obvio, tantas vezes. 
A inverdade usada para sustentar essa afirmação incoerente pode ser dividida em duas partes: 

 
 

I) A primeira delas é no tocante à afirmação desta publicação branhamita, de que a 
palavra ”Senhor” seria um termo reservado exclusivamente ao nome de Deus Pai, 
“Jesus” seria o nome do Filho e “Cristo” seria o nome do Espírito Santo, e, por isso, a 
expressão  “Senhor Jesus Cristo” seria referente a eles três simultaneamente. Antes 
de mais nada, devemos nos lembrar que a palavra Cristo quer dizer “Ungido”, 
portanto, não se trata de um nome propriamente dito, mas um título, que por ser 
exclusivo de Jesus acabou se consagrando como uma espécie de sobrenome 
seu. Assim como era o Messias ficou conhecido como “Jesus de Nazaré”, nosso 
Salvador também ficou conhecido como “Jesus Cristo”, conforme a própria Palavra 
declara, logo no início do Novo Testamento:  “Livro da geração de Jesus 
Cristo, Filho de Davi... Jacó gerou José, marido de Maria, da qual 
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nasceu JESUS, que se chama o Cristo.”( Mateus 1: 1 e 16) Foi por esta 
razão, perguntavam a João Batista: “Você é o Cristo?” Mas dizendo que não, ele 
dizia que enquanto ele batizava com água, o Cristo, que é maior do que ele batizaria 
com o Espírito Santo. Portanto, apesar de Cristo e o Espírito Santo estarem 
intimamente relacionados são duas pessoas distintas.  

 
II) A segunda relaciona-se ao fato de que: 

                      O Pai é Senhor, 
                      O Filho é Senhor 
                      E o Espírito Santo também é Senhor 
 
A palavra “Senhor” não pode se referir unicamente ao Pai, mas também a Jesus, pois está escrito: 

 
“A ESTE JESUS QUE VOCÊS CRUCIFICARAM DEUS O FEZ SENHOR E CRISTO.” 

(ATOS 2: 36)  
 

 
 
 
E ainda: 
 

 
“PRINCÍPIO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO, FILHO DE DEUS. COMO ESTÁ ESCRITO NO 
PROFETA ISAÍAS: EIS QUE ENVIO O MEU ANJO ANTE A TUA FACE, O QUAL PREPARARÁ O TEU 
CAMINHO DIANTE DE TI. VOZ QUE CLAMA NO DESERTO: PREPARAI O CAMINHO DO SENHOR...” 

( MARCOS 1: 1 A 3) 
 
 
 
 
Se Deus diz, através do profeta Isaías, que enviaria seu anjo, ou seja, João Batista, com a missão 
de preparar o caminho para a primeira vinda seu Filho, não pode estar se referindo a ele mesmo. 
Se você crê que Deus enviou João batista para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, 
e ele mesmo disse: “Preparai o caminho do Senhor” também deve lembrar que o mesmo Senhor 
Deus esta chamando seu Filho de Senhor e, portanto, deve, também, crer que, tanto o Pai como 
o Filho, são biblicamente conhecidos pelo nome de Senhor, do contrario não haveria sentido 
nas palavras de Davi, no Salmo 110, que proclamam: 
 
 
 

 
“Disse o Senhor AO MEU SENHOR: Assenta-te à minha mão direita até que eu coloque todos os 
seus inimigos por escabelo de seus pés.”  

(Salmo 110: 1) 
 

 
 
e também: 

 

 
“Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.” (Filipenses 2: 11)  
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Se o Pai, que é o Senhor, é glorificado pelo fato de todos reconhecerem que Jesus Cristo é o 
Senhor, é claro que o termo “Senhor” não pode ser uma prerrogativa exclusiva de “Deus Pai”.  
 
 
 
 
Deus, não pode morrer.  Portanto, para Jesus ressuscitar teria que ser uma pessoa diferente do 
Pai, do contrário Deus teria morrido também. Mas apesar de ter morrido, o que o diferenciava do 
Pai, Jesus é conhecido nos evangelhos como “O Senhor”, conforme está escrito: 
 
 

 
“... mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas...”( I Tessalonicenses 3: 15) 

 

 
 
ou... 
 

 
“O Senhor ressuscitou e já apareceu...”( Lucas 24: 34) 

 

 
 
 
Como o Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus, aquele que foi morto, mas 
reviveu, e como ambos recebem o título e o nome de Senhor, o Espirito Santo, também é Senhor, 
conforme vemos nestes trechos e no Apocalipse: 
 
 
 
 

 
“QUEM TEM OUVIDOS OUÇA O QUE OOO   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTOOO   DDDIIIZZZ 

ÀS IGREJAS... ESCREVE: ISTO DIZ O PRIMEIRO E O 

ULTIMO, QUE FOI MORTO E REVIVEU...” 
                                                      (APOCALIPSE 2: 7 E  8) 
 

 
 
 

“DIZ O ESPÍRITO QUE DESCANSEM DE SEUS TRABALHOS, POIS SUAS OBRAS OS SEGUEM...” 
( APOCALIPSE 14: 13) 

 



 15 

 
 
 
Está escrito:  
 

 

 

“EU ROGAREI AO PAI E ELE VOS DARÁ OUTRO CONSOLADOR, 
PARA QUE FIQUE CONVOSCO PARA SEMPRE, O ESPÍRITO DA  

VERDADE...” (JOÃO 14: 16) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

No entanto, o folheto que estamos examinando, rebate esta afirmação categórica das 
Escrituras, respondendo ao questionamento com um argumento nada razoável:  
 
“Bom, contudo eu ainda não posso entender por que Jesus disse em São João 14: 16: “Eu rogarei 
ao Pai e ele vos dará outro Consolador.” 
Não pare a leitura no verso 16, mas prossiga para o 17: “O Espírito da verdade, que o mundo não 
pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós... o conheceis porque habita convosco”. 
Ele estava ali, encarnado em Jesus Cristo, habitando com eles. E o mesmo versículo prossegue 
dizendo: “... e estará em vós”, quer dizer, em Espírito. Veja ainda o verso 18: “Não vos deixarei 
órfãos, voltarei para vós.” ( DE VOLTA À PALAVRA ORIGINAL, página 12) 
 
A explicação apresentada não comprova nada do que a doutrina de Branham afirma: 
 
- Ela não explicou porque as Escrituras dizem “OUTRO” Consolador, se Jesus e o Espírito 

Santo são a mesma pessoa. 
- Ela não explicou porque Jesus tem que pedir a seu Pai, para enviar outro Consolador, se 

eles são a mesma pessoa. 
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- Ela não explicou porque Deus enviará o Espírito Santo, ao invés de ir ele próprio, se ambos 
são a mesma pessoa. 

 
O fato de Jesus dizer que não ficaremos órfãos, porque ele estará em nós, através do seu Espírito, 
apenas prova que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus, mas não consegue 
desmentir o fato de que se trata de TRÊS PESSOAS DISTINTAS..., 
 
PPPOOORRRQQQUUUEEE   NNNÃÃÃOOO   EEEXXXPPPLLLIIICCCAAA   CCCOOOMMMOOO   PPPOOODDDEEE   HHHAAAVVVEEERRR   UUUMMM   DDDIIIÁÁÁLLLOOOGGGOOO   EEE   UUUMMM   IIINNNTTTEEERRRCCCÂÂÂMMMBBBIIIOOO    
EEENNNTTTRRREEE   EEELLLEEESSS...... ...       
   

... ... ...    SSSEEE   EEELLLEEESSS   SSSÃÃÃOOO   UUUMMMAAA   ÚÚÚNNNIIICCCAAA   PPPEEESSSSSSOOOAAA!!!   

 
 
 
O impresso afirma que forneceu uma explicação plausível para esta refutação, mas, na realidade, 
não provou nenhuma de suas alegações, tampouco conseguiu explicar a contradição entre o 
existente entre este versículo e a doutrina branhamita, simplesmente porque a  divergência entre 
ela e a Palavra de Deus, de fato existe:  
  

• O ESPÍRITO SANTO VEM DA PARTE DO PAI, PORTANTO, NÃO É TOTALMENTE 
VINCULADO A ELE. 

 
• QUEM ENVIA O ESPÍRITO SANTO É JESUS, PORTANTO, O ESPÍRITO TAMBÉM NÃO 

É TOTALMENTE VINCULADO A JESUS, APESAR DE SEU O SEU ESPÍRITO, ELE 
PODE, TAMBÉM DISSOCIAR-SE DELE. 

 
 
• O ESPÍRITO SANTO DARÁ TESTEMUNHO DE JESUS, PORTANTO, VAI FALAR DE 

UMA PESSOA DIFERENTE DE SI MESMO. 
 

 
 
 
 
Conforme está escrito: 
 
 
 

 “ ...QUANDO VIER O CONSOLADOR, QUE EU DA PARTE DO 
PAI VOS HEI DE ENVIAR, AQUELE ESPÍRITO DA VERDADE, 

QUE PROCEDE DO PAI, TESTIFICARÁ DE MIM” ( JOÃO 15: 26) 
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A HERESIA MAIS 
GRAVE 

 

 

 

 
“... então poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus. A semente da 
mulher concebida pelo próprio Deus. Deus criou no ventre de Maria tanto o 
óvulo quanto o germe sangüíneo, sendo Jesus, portanto, todo Deus, SEM 
NENHUMA MISTURA HUMANA, e Maria a incubadora que Deus usou.” 
[ênfase acrescentada] 
(DE VOLTA À PALAVRA ORIGINAL, página 9) 

            

  
OO  qquuee  aa  PPaallaavvrraa  ddiizz  ssoobbrree  iissssoo            

““......  JJaaccóó  ggeerroouu  aa  JJoosséé,,  mmaarriiddoo  ddee  MMaarriiaa,,  ddaa  qquuaall  nnaasscceeuu  JJEESSUUSS,,  qquuee  ssee  cchhaammaa  
CCrriissttoo......  oo  nnaasscciimmeennttoo  ddee  JJeessuuss  CCrriissttoo  ffooii  aassssiimm::  EEssttaannddoo  MMaarriiaa,,  ssuuaa  mmããee,,   
ddeessppoossaaddaa  ccoomm  JJoosséé,,  aanntteess  ddee  ssee  aajjuunnttaarreemm,,  aacchhoouu--ssee  tteerr  CCOONNCCEEBBIIDDOO  ddoo  EEssppíírriittoo  
SSaannttoo..””  ((MMaatteeuuss  11::  1155  ee  1188))        

 

Conceber. [do lat. concipere.] v. t.d. 1. Formar [o embrião (1)] pela fecundação 
do óvulo; gerar. ... 8. ser fecundada ...” (Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, página 357) 

 

Uma vez que a palavra “CONCEBER” significa “ser fecundada”,  e o evangelho de Mateus relata 
que MARIA CONCEBEU do Espírito Santo,  fica evidente que Escrituras especificaram, de forma 
inequívoca, que a mãe de Jesus teve seu próprio óvulo fecundado pelo Espírito Santo de 
Deus., e foi exatamente por esta razão que, depois de nascer, o embrião proveniente dessa união 
foi chamado o Filho de Deus. 
 
“Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, E eis que em teu ventre 
CONCEBERÁS, e darás a luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande 
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e será chamado Filho do Altíssimo... Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do 
Altíssimo TE COBRIRÁ com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de 
nascer será chamado Filho de Deus.” (Lucas 1: 30 a 35) 
 
Se as Escrituras afirmam que quem CONCEBEU Jesus, pelo Espírito Santo, FOI MARIA, isso 
significa que  Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, o que mostra que um dos óvulos  
produzidos pelo corpo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo, e desse óvulo, de Maria, 
nasceu Jesus, o Filho de Deus. 
Portanto, a doutrina de Branham, citada  no parágrafo acima, contradiz as Escrituras, sem 
qualquer rodeio, pois afirma que o óvulo, do qual Jesus foi concebido, teria sido criado de forma 
sobrenatural, pelo próprio Deus. Porém, se  isso fosse verdade, nem Lucas, nem Mateus, 
poderiam ter escrito que MARIA CONCEBEU Jesus pelo Espírito Santo, mas, sim, que o Espírito 
Santo concebeu Jesus no ventre de Maria, o que indicaria que Deus não teria sido apenas o Pai 
de Jesus Cristo, mas também sua “mãe” . 
Portanto, para eximir Maria, por completo, de seu papel de mãe,  o impresso “De volta à Palavra 
original” alega que a mesma não teria sido nada mais que uma incubadora “usada” por Deus. Se 
Jesus tivesse, de fato, sido concebido desta forma, Deus seria ao mesmo tempo o pai e a mãe de 
Jesus, pois, na verdade, quem fornece o óvulo para se formar o embrião de uma criança é a mãe 
desta criança. O simples fato de a Bíblia se referir a ela como “mãe de Jesus” já significa que o 
ovulo do qual Jesus nasceu veio de Maria. Contudo, os branhamitas afirmam que a “semente” da 
mulher, que no ventre de Maria formou Jesus, teria sido “concebida” pelo próprio Deus, o que é o 
mesmo de dizer que Maria não foi, na realidade, a mãe de Jesus. Em contrapartida, o anjo que 
anunciou à Maria que o Salvador viria do seu ventre, garantiu que ela seria, verdadeiramente, a 
mãe do Senhor, pois ele disse: “CONCEBERÁS E DARÁS `A LUZ A UM FILHO”. Sua prima 
Isabel, cheia do Espírito Santo, também confirmou esta realidade, pois, dirigindo-se a Maria, 
profetizou, exclamando: “Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto DO TEU VENTRE! 
E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me A MÃE DO MEU SENHOR? “ (Lucas 1: 41 
a 43) 

 
Contudo, não são estes os erros mais graves neste ensinamento. O cerne da heresia e da 
blasfêmia reside na afirmação de que, pelo fato de Jesus ser “todo Deus” ele não teria em si  
mesmo “....NNEENNHHUUMM AA  MMIISSTT UURRAA  HHUUMM AANNAA......””  porque este ensinamento faz parte do 
gnosticismo, e, consequentemente, também da cabala. 

Gnose ou GNOSTICISMO é uma doutrina pleiteia a salvação através do conhecimento (gnose), 
consistindo-se num sistema filosófico oriental que exerce um misticismo de natureza hindu e revela 
conhecimentos ocultos por transmissão oral,  as chamadas “tradições orais” ou por meio de 
interpretações distorcidas Escrituras Sagradas que acabam dissimulando estes conhecimentos nos 
textos bíblicos, ao serem interpretados segundo estas tradições.  

  
OO  GGNNOOSSTTIICCIISSMMOO  ÉÉ  AA  RRAAIIZZ  DDEE  TTOODDAASS  AASS  HHEERREESSIIAASS   

 
Deus é a verdade e da mesma forma que há um só Deus, há uma só verdade. O demônio ataca 
esta fé verdadeira, que consta na Palavra de  Deus, através das mais diversas heresias. Contudo, 
ao estuda-las, veremos que todas elas têm algo em comum, havendo, portanto, até mesmo no erro 
e na Mentira, uma certa unidade subjacente escondida sobre os mitos dos sistemas heréticos. 
Esse substrato comum é a matriz de todos os erros, e nega as mais fundamentais e profundas 
verdades sobre Deus. O substrato comum a todas as heresias é a gnose ou gnosticismo. 
É uma revolta contra Deus, que peleja contra ele enganando a humanidade sobre quem, de fato 
ele é, para fazer com que os homens o confundam com seu inimigo e adorem, por engano, o anjo 
caído:  Satanás. 
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De fato, desde os primeiros tempos há uma conspiração diabólica para perder as almas. O 
judaísmo começou a se engajar nesta conspiração ser dominado pelo Pai da mentira, antes 
mesmo do século V antes de Cristo. A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor comprova que 
Israel já havia se entregado ao demônio. O capítulo oito do livro de Ezequiel revelou uma 
misteriosa idolatria, que os líderes religiosos judaicos praticavam em átrios secretos dentro do 
próprio templo que havia sido construído por Salomão. 
 
“... ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais sobre o meu povo, que está 
em Jerusalém. Porque dissestes: Nós fizemos um concerto com a morte, e fizemos um pacto com 
o inferno... pusemos nossa confiança NA MENTIRA e pela MENTIRA fomos protegidos.”(Isaías 28: 
14 e 15) 
 
Depois da destruição deste templo e de toda a Judá, e o conseqüente exílio de setenta anos na 
Babilônia, as religiões de mistério dos caldeus foram se incorporando ao judaísmo na forma de 
“tradições dos antigos” ou “tradições dos anciãos”, que nada mais eram do que conhecimentos 
secretos que eram divulgados por transmissão oral. Nessa ocasião já estava se formando uma 
espécie de cabala primitiva, pois a palavra cabala, em hebraico, quer dizer “tradição”. 
(Literalmente significa “tradição transmitida ao “pé do ouvido””) Curiosamente, o sinônimo do termo 
cabala, em nossa língua, é conspiração. 
 
 
Mesmo com o retorno para a Judéia e a reconstrução de Jerusalém o povo não se emendou de 
suas transgressões e idolatrias. Pelo contrário, com o aparecimento da seita dos fariseus, as 
“tradições dos anciãos” se institucionalizaram, e para eles, passaram a ter até mais importância 
que os livros do Antigo Testamento, tanto é verdade, que chegaram, até mesmo a repreender 
Jesus por não observa-las. 
Ele bem sabia o quanto, os dirigentes judaicos encontravam-se envolvidos com o satanismo da 
cabala, através das suas “tradições”, que nos primeiros anos de seu ministério, quando fazia 
grandes milagres, ou quando seus discípulos percebiam que ele era, de fato, o Messias que devia 
vir ao mundo, ele orientava e alertava para que não dissesse a ninguém. 
Até mesmo quando sua mãe lhe pediu para resolver a questão da falta de vinho nas bodas de 
Caná da Galiléia, Jesus relutou em fazer o milagre dizendo a ela: A minha hora ainda não chegou, 
pois sabia que quando os líderes religiosos que já praticavam o judaísmo talmúdico cabalístico 
soubessem que ele era o Cristo, iriam mata-lo. 
Jesus disse que os fariseus tinham o diabo como pai, porque queriam matá-lo, e como ele era 
homicida desde o principio, queriam satisfazer os desejos do pai dele.  De fato, através dos 
romanos, eles conseguiram seu intento.   
Mas por terem feito isso, Jerusalém foi mais uma vez destruída, ironicamente, desta vez, pelos 
próprios romanos, no ano setenta da era cristã. 
Revoltados contra Deus, por ter permitido esta destruição, os fariseus (que passavam a ser 
conhecidos como rabinos), engajaram-se definitivamente na conspiração contra o Deus de Israel, 
iniciando a chamada “Revolta Gnóstica”: Uma luta das várias sociedades secretas coordenadas 
pelo judaísmo talmúdico cabalista e pelo próprio diabo, contra Cristo e sua igreja. Sua maior arma 
era a Mentira por excelência: A GNOSE. 
A finalidade desta conspiração está explícita em Jeremias: 
 
“E o Senhor me disse: Uma conspiração se descobriu entre os varões de Judá, e entre os 
moradores de Jerusalém. Tornaram ás antigas maldades de seus pais, que não quiseram ouvir 
minhas palavras; e estes também foram após deuses estranhos para os servir; a casa de Israel e 
de Judá romperam a aliança que eu fiz com seu pais.”(Jeremias 11: 9 e 10) 
 
A gnose (ou gnosticismo) afirma que o homem possui no mais íntimo de seu ser uma partícula 
divina, uma centelha de Deus. Quando todas as “partículas divinas” do universo se unirem a 
divindade voltaria a existir na forma de um homem primordial, que seria o próprio Deus. O 
misterioso livro gnóstico judaico Schiur Komá, descreve o “corpo” de Deus como sendo o de um 
imenso homem que se identifica também com o universo. 
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A cabala, por sua vez, identifica o seu “deus”, o “En sof”, quando manifestado nas sefirots, como 
sendo o homem primordial, o “Adão Kadmom” 
Na verdade a gnose seria uma espécie de cabala, voltada para o cristianismo. Cabala e 
Gnosticismo são duas formas de esoterismo, ou seja, doutrinas secretas, que somente são 
reveladas a um “conclave de eleitos”. A cabala seria o esoterismo judaico e o gnosticismo, o 
esoterismo “cristão”. (não havendo nele, contudo, nada de verdadeiramente cristão), por isso, 
tudo que se diz sobre gnose e gnosticismo aplica-se também á cabala: 
 

� Na cabala se ensina que o deus “En sof” é o “NADA”. O gnosticismo (ou gnose), por sua 
vez, conhece este “deus” como o “vazio” (também chamado no hinduísmo de “maia”) 

 
�  Tanto o gnosticismo como a cabala sustentam que todo o universo surgiu de emanações 

desse “absoluto inexistente” e que este encontra-se num constante processo de evolução 
e expansão.1 

� Tanto a cabala como gnose afirmam que, ao formar a matéria e o universo, esse “deus”, 
que se manifesta através de suas “emanações” ou “esferas”, possui dois princípios 
opostos que se mantêm em igualdade de forcas, a duas polaridades que acreditam ter 
gerado o cosmos e a vida que são o masculino e o feminino, o bem e mal, a luz e as  
trevas, os dois opostos, a partir das quais afirmam ter se formado tudo que existe. E 
como, para eles, tudo é deus e deus é tudo (panteísmo), até mesmo este “deus” 
impessoal que acreditam se encontrar manifesto na forma do infinito universo, teria 
surgido a partir deste dualismo.  

 
 

Indo ao extremo nesses raciocínios sobre a igualdade de contrários, o dualismo gnóstico 
invariavelmente acaba se estendendo até o campo moral, onde, por decorrência, esta filosofia 
identifica, por fim,  o bem com o mal, a virtude com o pecado e Deus com o Diabo! Fica evidente, 
portanto, que o satanismo se originou deste pensamento teosófico, das doutrinas gnósticas ou 
cabalísticas, como quisermos chamá-las. A filosofia do satanismo se explica levando ao extremo o 
conceito panteísta de que Deus seria o “nada” que se tornou “tudo”. Como este “abrange” todo o 
universo, e foi formado por dois princípios opostos,  tanto a luz, como as trevas, tanto o bem como 
o mal, e tanto a virtude como o pecado, seriam vertentes do mesmo “Absoluto Inexistente”, e estas 
duas versões de sua “divindade” deveriam ter seus adoradores. Os da vertente boa, segundo o 
gnosticismo dualista, seriam os cristãos e os da versão má, seriam os satanistas. (maniqueísmo) 
Portanto, qualquer doutrina envolvida com gnosticismo ou cabala, encontra-se ligada ao satanismo 
e trabalhando contra o Senhor Jesus Cristo. 

                                                           
1 [O “evolucionismo”, por sua vez, em sua teoria da evolução alega que todo o universo teria se 
formado a partir de um vácuo absoluto, através do “big bang”, e os seus bilhões de galáxias teriam 
se organizando ao acaso ao longo de bilhões de anos. Ao afirmar que um sistema espacial 
organizado surgiu de uma explosão, que é um sistema desorganizado. Apoiando-se neste 
pensamento ilógico a teoria da evolução e do big bang vai contra as mais fundamentais leis da 
ciência, demonstrando que não é científica, nem moderna. Na verdade, esta idéia se baseia numa 
concepção religiosa e muito antiga, e foi obtida a partir do hinduísmo, pois, há quatro mil anos, esta 
religião já afirmava que o universo se originou do “nada”, por meio de um longo processo de 
expansão e evolução do qual surgiram todas as formas de vida. Mais tarde, esta filosofia oriental 
combinando-se com o misticismo hindu iria se condensar num sistema filosófico que recebeu o 
nome de teosofia. 
A teosofia tornou-se base do esoterismo,  seja ele judaico, (cabala),  ou “cristão” 
(gnosticismo), mas foi a partir dela que Darwin, que era um maçom, desenvolveu a teoria da 
evolução, sendo o evolucionismo, portanto, uma crença religiosa análoga ao gnosticismo e 
à cabala] 
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AANNTTIICCRRIISSTTOOSS  
 

 

 
Uma das mais perversas doutrinas ensinadas pelos gnósticos ficou conhecida como “docetismo” e 
afirma que a humanidade de Cristo era apenas “aparente” e não real. O Verbo não se teria 
feito carne e Cristo, para eles, não foi humano,  e por isso, não sofreu e nem tampouco morreu. 
Jesus, o homem é que seria humano; e, segundo este ensino, ele não era o Cristo. Na concepção 
gnóstica sua humanidade não seria uma realidade, mas apenas uma aparência e ele estaria 
manipulando um corpo que não era seu, não estando de modo algum identificado com o mesmo. 
A Bíblia entretanto, rechaça, de forma totalmente clara o “docetismo” gnóstico, mostrando que, em 
Jesus Cristo, houve a fusão da natureza celestial com a natureza humana, pois o Messias, 
verdadeiramente sofreu e morreu, como homem e como Deus. 
Portanto, a afirmação do Tabernáculo da Fé, de que, sendo Jesus totalmente Deus, não teria 
nenhuma mistura humana, nega a humanidade de Jesus, uma interpretação que é rechaçada 
por uma infinidade de versículos bíblicos, nos quais fica evidente que Cristo se transformou em um 
ser humano semelhante a nós em tudo, pois somente assim poderíamos ser salvos. Assim, 
apesar de continuar sendo verdadeiro Deus, também se tornou um verdadeiro homem, sujeito aos 
mesmos sofrimentos, angústias, tentações e fraquezas que nós, e, exposto, até mesmo, á morte, 
como todo ser humano o é. A diferença, entre ele e nós, contudo, é que, ao se confrontar com a 
morte,  Jesus prevaleceu sobre ela ressuscitando. 
Em outras palavras, EEXXIISSTTIINNDDOO  EEMM  FFOORRMMAA  DDEE  DDEEUUSS,,  CCRRIISSTTOO  EENNCCOONNTTRROOUU--SSEE  
EEXXIISSTTIINNDDOO,,  TTAAMMBBÉÉMM,,  NNAA  FFOORRMMAA  DDEE  HHOOMMEEMM, conforme está escrito: 
 

 
 

  
““......  hhaajjaa  eemm  vvóóss  oo  mmeessmmoo  sseennttiimmeennttoo  qquuee  hhoouuvvee  ttaammbbéémm  eemm  CCrriissttoo  
JJeessuuss,,  qquuee,,  sseennddoo  eemm  ffoorrmmaa  ddee  DDeeuuss,,  nnããoo  tteevvee  ppoorr  uussuurrppaaççããoo  sseerr  
iigguuaall  aa  DDeeuuss..  MMaass  aanniiqquuiilloouu--ssee  aa  ssii  mmeessmmoo,,  ttoommaannddoo  aa  ffoorrmmaa  ddee  
sseerrvvoo,,  ffaazzeennddoo--ssee  sseemmeellhhaannttee  aaooss  hhoommeennss;;  ee,,  aacchhaaddoo  nnaa  ffoorrmmaa  ddee  
hhoomm eemm ,,  hhuummiillhhoouu--ssee  aa  ssii  mmeessmmoo  sseennddoo  oobbeeddiieennttee  aattéé  aa  mmoorrttee......””  
((FFiilliippeennsseess  22::55  aa  88))              

 
 
Jesus Cristo é, portanto, verdadeiro homem, e possuidor de humanidade autêntica e perfeita. 
Essa afirmação é perfeitamente coerente com o plano da salvação, porque, para nos salvar, Deus.. 
 
 

“... não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha 
que, EM TUDO, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel 
sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos 
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pecados do povo. Porque, naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, 
pode socorrer aos que são tentados.”  
                                                                                                     (Hebreus 2:17 e18)  

 
 
Praticamente todo o Novo Testamento frisa essa “humanidade” de Cristo, que, apesar de ser 
Deus, também tinha as fragilidades e dores inerentes a todo ser humano.  
Satanás procura, com todas as forças negar isso e dissuadir os cristãos a continuarem 
acreditando nisso,  pois este é o maior milagre já realizado: O Verbo, pelo qual todas as coisas 
foram feitas, passou a rir ou chorar, como qualquer ser humano, apesar de sua insignificância 
diante da imensidão do universo,  pois está escrito: 
 
 
 
• “... como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim, também a 

nossa consolação também sobeja por meio de Cristo.” (II Coríntios 1: 5) 
 
• “... tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do 

conhecimento de Cristo Jesus... para conhecê-lo, e a virtude da sua 
ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme 
a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à 
ressurreição dos mortos.”(Filipenses 3: 8 a 11) 

 
• “... indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo 

haviam de vir...”(I Pedro 1: 11) 
 
• “... alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para 

que, também, na revelação da sua glória, vos alegreis e vos regozijeis.” (I 
Pedro 4: 13) 

 
• “... para isso fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, 

deixando-nos o exemplo... o qual quando o injuriavam, não injuriava, 
quando padecia, não ameaçava...”(I Pedro 2: 21 a 23) 

 
• “Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos, também 

vós, deste mesmo pensamento: que aquele que padeceu na carne já 
cessou do pecado.”(I Pedro 4: 1) 

 
• “Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 

Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, 
nele, fôssemos feitos justiça de Deus.” (II Coríntios 5: 21)  

 
• “Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 

nossas fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas 
sem pecado.” (Hebreus 4: 15). 
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“““PPPooodddeee---ssseee   iiidddeeennntttiiifff iiicccaaarrr   ooosss   eeessspppííírrriiitttooosss   ”””fffaaalllsssooosss”””   eee   ooosss   “““vvveeerrrdddaaadddeeeiiirrrooosss”””   pppooorrr   aaaqqquuuiiilllooo   
qqquuueee   uuummm   ppprrrooofffeeetttaaa   dddiiizzz   aaa   rrreeessspppeeeiiitttooo   dddeee   CCCrrriiissstttooo...   AAAQQQUUUEEELLLEEE   QQQUUUEEE   NNNEEEGGGAAA   AAA   
HHHUUUMMMAAANNNIIIDDDAAADDDEEE   DDDEEE   CCCRRRIIISSSTTTOOO   (((EEENNNSSSIIINNNAAANNNDDDOOO,,,   AAASSSSSSIIIMMM,,,   OOO   
“““DDDOOOCCCEEETTTIIISSSMMMOOO”””)))   ÉÉÉ   IIINNNSSSPPPIIIRRRAAADDDOOO   PPPOOORRR   UUUMMM   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTOOO   MMMAAALLLIIIGGGNNNOOO...   
AAAqqquuueeellleee   qqquuueee   cccooonnnfffeeessssssaaa   aaa   sssuuuaaa   hhhuuummmaaannniiidddaaadddeee   (((eee,,,   pppooorrrtttaaannntttooo,,,   sssuuuaaa   ooobbbrrraaa   
eeexxxpppiiiaaatttóóórrriiiaaa,,,    eeetttccc)))vvveeemmm   dddooo   EEEssspppííírrriiitttooo   dddeee   DDDeeeuuusss...   AAAQQQUUUEEELLLEEE   QQQUUUEEE   NNNEEEGGGAAA   AAA   
HHHUUUMMMAAANNNIIIDDDAAADDDEEE   VVVEEERRRDDDAAADDDEEEIIIRRRAAA   DDDEEE   CCCRRRIIISSSTTTOOO   ÉÉÉ   UUUMMM   “““AAANNNTTTIIICCCRRRIIISSSTTTOOO”””.........    OOO   
qqquuueee   uuummm   hhhooommmeeemmm   pppeeennnsssaaa   eee   dddiiizzz   sssooobbbrrreee   CCCrrriiissstttooo,,,   llleeevvvaaa---nnnooosss   aaa   pppeeerrrccceeebbbeeerrr   qqquuueee   
eeessspppííírrriiitttooo   eeessstttááá   nnneeellleee... ”””   
(((OOO   NNNOOOVVVOOO   TTTEEESSSTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNNTTTEEEPPPRRREEETTTAAADDDOOO   VVVEEERRRSSSÍÍÍCCCUUULLLOOO   PPPOOORRR   VVVEEERRRSSSÍÍÍCCCUUULLLOOO,,,    
RRRuuusssssseeelll    NNNooorrrmmmaaammm   CCChhhaaammmppplll iiinnn   ---   PPPhhhDDD...,,,    EEEdddiiitttooorrraaa   HHHaaagggnnnooosss,,,   111000ªªª    eeedddiiiçççãããooo,,,   111999999888,,,    
vvvooollluuummmeee   VVVIII,,,   pppááágggiiinnnaaa   222777111)))   

“““.........   eeennntttãããooo   pppooodddeeerrrááá   vvveeerrr   JJJeeesssuuusss   cccooommmooo   aaa   iiimmmaaagggeeemmm   eeexxxppprrreeessssssaaa   
dddeee   DDDeeeuuusss...   AAA   ssseeemmmeeennnttteee   dddaaa   mmmuuulllhhheeerrr   cccooonnnccceeebbbiiidddaaa   pppeeelllooo   ppprrróóóppprrriiiooo   
DDDeeeuuusss...   DDDeeeuuusss   cccrrriiiooouuu   nnnooo   vvveeennntttrrreee   dddeee   MMMaaarrriiiaaa   tttaaannntttooo   ooo   óóóvvvuuulllooo   
qqquuuaaannntttooo   ooo   gggeeerrrmmmeee   sssaaannngggüüüííínnneeeooo,,,   ssseeennndddooo   JJJeeesssuuusss,,,   pppooorrrtttaaannntttooo,,,   
tttooodddooo   DDDeeeuuusss,,,      SSSEEEMMM   NNNEEENNNHHHUUUMMMAAA   MMMIIISSSTTTUUURRRAAA   HHHUUUMMMAAANNNAAA   .........”””   
[[[êêênnnfffaaassseee   aaacccrrreeesssccceeennntttaaadddaaa]]](((DDDEEE   VVVOOOLLLTTTAAA   ÁÁÁ   PPPAAALLLAAAVVVRRRAAA   
OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLL,,,   pppááágggiiinnnaaa   999   

PPrreeppaarraannddoo  eessttee  ffoollhheettoo  ccoomm  aa  hhaabbiilliiddaaddee  ddee  uumm  mmaanniippuullaaddoorr  
mmeennttaall,,  aaoo  ttooccaarr  nneessttee  ppoonnttoo,,  oo  TTaabbeerrnnááccuulloo  ddaa  FFéé  ffiinnaallmmeennttee    
mmoossttrroouu  ssuuaa    ffaacceettaa  vveerrddaaddeeiirraammeennttee  ggnnóóssttiiccaa,,  rreevveellaannddoo  aa  
rreeaall  nnaattuurreezzaa  ddee  ssuuaa  ddoouuttrriinnaa,,    ppoorrqquuee,,  aaoo  aaffiirrmmaarr  qquuee  CCrriissttoo  
ffooii  ccoonncceebbiiddoo  ““SSEEMM  NNEENNHHUUMMAA  MMIISSTTUURRAA  HHUUMMAANNAA””,,  EESSTTAA  
NNEEGGAANNDDOO  QQUUEE  JJEESSUUSS  CCRRIISSTTOO  VVEEIIOO  EEMM  CCAARRNNEE,,  NNEEGGAANNDDOO,,  
TTAAMMBBÉÉMM,,  AAOO  MMEESSMMOO  TTEEMMPPOO,,  AA  HHUUMMAANNIIDDAADDEE  DDOO  SSEENNHHOORR    
JJEESSUUSS,,  EENNQQUUAANNTTOO  QQUUEE  AASS  EESSCCRRIITTUURRAASS  SSAAGGRRAADDAASS  DDEEIIXXAAMM  
BBEEMM  CCLLAARROO  QQUUEE  TTOODDOO  EESSPPIIRRIITTOO  QQUUEE  NNEEGGAA  AA  HHUUMMAANNIIDDAADDEE  
DDEE  JJEESSUUSS  EE  ““......QQUUEE  NNEEGGAA  QQUUEE  JJEESSUUSS  CCRRIISSTTOO  VVEEIIOO  EEMM  CCAARRNNEE  
NNÃÃOO  ÉÉ  DDEE  DDEEUUSS,,  MMAASS  ÉÉ  OO  EESSPPÍÍRRIITTOO  DDOO  AANNTTIICCRRIISSTTOO””::  ttrraattaa--
ssee  ddee  uumm  ddooss  aassppeeccttooss  ddoo  ggnnoossttiicciissmmoo,,  oo  ““DDOOCCEETTIISSMMOO””,,  oo  
qquuaall  éé  aapprreesseennttaaddoo  uummaa  úúnniiccaa  vveezz  nnoo  ffoollhheettoo  ee  ddee  ffoorrmmaa    
ddiissffaarrççaaddaa..  

  EEESSSTTTÁÁÁ   EEESSSCCCRRRIIITTTOOO:::   
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“““AAAmmmaaadddooosss,,,   nnnãããooo   cccrrreeeiiiaaaiiisss   eeemmm   tttooodddooo   eeessspppííírrriiitttooo,,,   mmmaaasss   ppprrrooovvvaaaiii   ssseee   ooosss   eeessspppííírrriiitttooosss   sssãããooo   
dddeee   DDDeeeuuusss,,,   pppooorrrqqquuueee   jjjááá   mmmuuuiiitttooosss   fffaaalllsssooosss   ppprrrooofffeeetttaaasss   ssseee   tttêêêmmm   llleeevvvaaannntttaaadddooo   nnnooo   mmmuuunnndddooo...    
NNNiiissstttooo   cccooonnnhhheeeccceeerrreeeiiisss   ooo   EEEssspppííírrriiitttooo   dddeee   DDDeeeuuusss:::   tttooodddooo   eeessspppííírrriiitttooo   qqquuueee   cccooonnnfffeeessssssaaa   qqquuueee   
JJJeeesssuuusss   CCCrrriiissstttooo   vvveeeiiiooo   eeemmm   cccaaarrrnnneee   ééé   dddeee   DDDeeeuuusss;;;   eee   TTTOOODDDOOO   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTOOO   QQQUUUEEE   NNNÃÃÃOOO   
CCCOOONNNFFFEEESSSSSSAAA   QQQUUUEEE   JJJEEESSSUUUSSS   CCCRRRIIISSSTTTOOO   VVVEEEIIIOOO   EEEMMM   CCCAAARRRNNNEEE   NNNÃÃÃOOO   ÉÉÉ   DDDEEE   DDDEEEUUUSSS;;;   
MMMAAASSS   ÉÉÉ   OOO   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTOOO   DDDOOO   AAANNNTTTIIICCCRRRIIISSSTTTOOO ,,,   dddooo   qqquuuaaalll   jjjááá   ooouuuvvviiisssttteeesss   qqquuueee   hhhááá   dddeee   
vvviiirrr,,,   eee   eeeiiisss   qqquuueee   eeessstttááá   jjjááá   nnnooo   mmmuuunnndddooo...”””   (((III   JJJoooãããooo   444:::   111   aaa   333)))   

MMMAAASSS,,,   AAAOOO   CCCOOONNNTTTRRRÁÁÁRRRIIIOOO   DDDIIISSSSSSOOO,,,   OOO   IIIMMMPPPRRREEESSSSSSOOO   BBBRRRAAANNNHHHAAAMMMIIITTTAAA   DDDIIIZZZ:::   
   

”””PPPAAARRRAAA   CCCOOONNNCCCLLLUUUIIIRRR,,,    LLLEEEMMMBBBRRREEE---SSSEEE   QQQUUUEEE   OOO    PPPAAAIII   ÉÉÉ   SSSEEENNNHHHOOORRR,,,   OOO   FFFIIILLLHHHOOO   ÉÉÉ   JJJEEESSSUUUSSS   
EEE   OOO   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTOOO    SSSAAANNNTTTOOO   ÉÉÉ   CCCRRRIIISSSTTTOOO...”””   (((DDDEEE   VVVOOOLLLTTTAAA   ‘‘‘AAA   PPPAAALLLAAAVVVRRRAAA   OOORRRIIIGGGIIINNNAAALLL,,,    
pppááágggiiinnnaaa   111444)))   

   

 AA  EESSSSAA  AALLTTUURRAA,,  AA  PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  BBRRAANNHHAAMMIITTAA  NNÃÃOO  
CCOONNSSEEGGUUEE  MMAAIISS  EESSCCOONNDDEERR  AA  NNAATTUURREEZZAA  DDOO  
EESSPPÍÍRRIITTOO  QQUUEE  NNEELLAA  AAGGEE,,  PPOOIISS  AAOO  IINNVVÉÉSS  DDEE  
CCOONNFFEESSSSAARR  QQUUEE  JJEESSUUSS  ÉÉ  OO  CCRRIISSTTOO,,  AAFFIIRRMMAA  QQUUEE  OO  
EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  ÉÉ  QQUUEE  ÉÉ  OO  CCRRIISSTTOO,,  EE......  
            

“““QQQUUUEEEMMM   ÉÉÉ   OOO   MMMEEENNNTTTIIIRRROOOSSSOOO,,,   SSSEEENNNÃÃÃOOO   AAAQQQUUUEEELLLEEE   QQQUUUEEE   NNNEEEGGGAAA   QQQUUUEEE   
JJJEEESSSUUUSSS   ÉÉÉ   OOO   CCCRRRIIISSSTTTOOO???   ÉÉÉ   OOO   AAANNNTTTIIICCCRRRIIISSSTTTOOO,,,   EEESSSTTTEEE   MMMEEESSSMMMOOO   QQQUUUEEE   
NNNEEEGGGAAA   OOO   PPPAAAIII   EEE   OOO   FFFIIILLLHHHOOO...   QQQUUUAAALLLQQQUUUEEE   QQQUUUEEE   NNNEEEGGGAAA   OOO   FFFIIILLLHHHOOO   TTTAAAMMMBBBÉÉÉMMM   NNNÃÃÃOOO    
TTTEEEMMM   OOO   PPPAAAIII......... ”””   (((III   JJJoooãããooo   444:::   111   aaa   333)))   

 

 

 

 

 

AALLGGUUNNSS  FFAATTOOSS  SSOOBBRREE  AA  VVIIDDAA  DDEE  
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WWIILLLLIIAAMM  MMAARRRRIIOOMM  
BBRRAANNHHAAMM::  

  
  

    UUMMAA  AANNÁÁLLIISSEE  DDAASS  AALLEEGGAAÇÇÕÕEESS  
  

CCOONNTTIIDDAASS  NNOO  FFOOLLHHEETTOO  
  

““DDEE  VVOOLLTTAA  ÀÀ  PPAALLAAVVRRAA  OORRIIGGIINNAALL””  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
““AAnntteess  ddaa  vviinnddaa  ddee  CCrriissttoo  ppaarraa  oo  aarrrreebbaattaammeennttoo  ddee  SSeeuu  ppoovvoo,,  ttiinnhhaa  qquuee  vviirr  
uumm  mmeennssaaggeeiirroo  ccoomm  oo  EEssppíírriittoo  ee  aa  vviirrttuuddee  ddee  EElliiaass......  EEssttee  pprrooffeettaa  éé  oo  aannjjoo  ddaa  
ssééttiimmaa  ee  úúllttiimmaa  eerraa  ddaa  iiggrreejjaa..  EE  ssuuaa  mmeennssaaggeemm  éé  aa  rreevveellaaççããoo  qquuee  ffaazz  
mmaanniiffeessttooss  ooss  sseeggrreeddooss  ddee  DDeeuuss””  
                                                                                                        ((DDEE  VVOOLLTTAA  ÀÀ  PPAALLAAVVRRAA  OORRIIGGIINNAALL,,  ppáággiinnaa  2222))  
  
 
 
 
 
 
 
Existem somente neste parágrafo nada menos do que TRÊS DECLARAÇÕES FALSAS. Por isso 
estamos diante de uma “verdadeira”...  
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                                AA  TTRRIINNDDAADDEE  DDAA  MMEENNTTIIRRAA:: 
 
 
 
 

1) As profecias predisseram a vinda de um mensageiro no Espírito e na 
virtude de Elias, antes da vinda Messiânica de Jesus, que já aconteceu. 
Não existe qualquer profecia dizendo que um segundo precursor deveria 
vir. A afirmação é falsa, pois Jesus já nos deu a interpretação 
verdadeira, a respeito do significado da frase “Elias vir e restaurar todas 
as coisas”, quando afirmou: “Mas digo-vos que Elias já veio, e não o 
conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram; assim farão padecer 
também o Filho do homem.”( Mateus 17: 12), indicando que “restaurar 
todas as coisas” e “converter o coração dos pais aos filhos” é o mesmo 
que “ aterrar todo o vale” e “rebaixar toda montanha”, que foi o que fez a 
“voz que clama no deserto”, João Batista, que assumiu a “posição 
profética de Elias, chamando o povo à conversão, não excluindo nem 
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AASS  DDEEZZ  SSEEFFIIRROOTT  DDAA  CCAABBAALLAA  EE  AASS  SSEETTEE  DDIISSPPEENNSSAAÇÇÕÕEESS  
   

sequer o rei Herodes, assim como fez Elias, em relação ao rei Acabe. 
Jesus esclareceu que nesta profecia a palavra “restaurar” significa “levar 
à conversão”. Esta previsão já se cumpriu há dois mil anos! 
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2) Não existe na Bíblia qualquer menção sobre a existência de sete eras na 

história da igreja. Este conceito é totalmente ocultista, e foi extraído da 
teoria da “DIVISÃO CABALÍSTICA DAS IDADES”, proveniente da 
cabala judaica, que expandiu suas concepções de numerologia e 
esoterismo, criando a maçonaria, e, através desta sociedade secreta e 
dos seus membros infiltrados nas igrejas, atingiu o cristianismo. A 
doutrina cabalística ensina que o universo foi criado em sete períodos de 
alguns milhares de anos, e que nós estaríamos no sétimo período. 
Alega, ainda, que em cada um desses períodos teria havido uma 
espécie de manifestação específica, de deus impessoal que chamam de 
EN SOF, que se consiste numa forma de “inexistência absoluta”, a 
qual somente viria a ser perceptível quando se manifesta na matéria 
através de dez “esferas”. Segundo a cabala, estas “manifestações” do 
“nada”, que é este “absoluto” “inexistente”, seriam “emanações” 
vindas deste “deus” esotérico, que, á medida que fossem surgindo, 

SSSEEEFFFIIIRRROOOTTTSSS   
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durante um lento processo de evolução (o qual alegam estar ocorrendo 
no universo) iriam, também, refletindo cada um dos seus supostos 
“atributos”. Os rabinos cabalistas (antigos fariseus), usaram o livro de 
Gênesis, e sua narrativa a criação, que descreve Deus criando o 
universo em sete dias, para reivindicar que a divisão cabalística das 
idades, e suas “sete eras”, teriam sido reveladas pelo próprio Moisés, de 
forma “secreta”, através dos sete dias da criação”, mencionados por 
ele no livro de Gênesis. Segundo eles, as três primeiras “esferas” seriam 
imperceptíveis, mas aos outras sete esferas que estariam presentes de 
forma sensível em nosso universo, e representariam os “sete atributos 
de deus” e seriam, também “sete manifestações de deus” e “sete 
emanações” desse mesmo “deus”. (vide esquema á esquerda) Os  
cabalistas usaram a narrativa do livro de Gênesis, sobre os sete dias da 
criação, para sustentar a concepção cabalística da “grande semana”, 
que seria um período de tempo extremamente longo, formado por sete 
“dias” gigantescos que seriam,  de acordo com esta doutrina, seriam as 
“SETE ERAS” nas quais o “Absoluto Inexistente” teria, 
progressivamente e lentamente, se manifestado, produzindo, assim, 
suas “sete emanações” que chamam de SEFIROT. Tudo não passa, 
contudo, de distorções da Palavra de Deus, para apoiar as doutrinas das 
religiões de mistério da Babilônia. Estendendo este ensinamento sobre 
as sefirot para a história de Israel, o judaísmo talmúdico cabalístico 
aplicou-a, também, em relação à história das alianças que Deus fez com 
seu povo e passou a sustentar que cada aliança corresponderia um 
período de mil anos, que também estaria relacionado a um dos “sete 
atributos” (sefirot), ou seja, uma das sete “esferas” emanadas desse 
“vazio”, que chamam de “deus”. (Ver figuras à esquerda e abaixo) A 
cabala sustenta, ainda, que depois dos primeiros seis “dias” desta 
“grande semana” que seria constituída por sete milênios, viria uma 
“NOVA ERA”, um período de mil anos que corresponderia a um “grande 
sábado universal”.  A este período, que acreditam estar prestes a se 
iniciar, também conhecido como “milênio”, corresponderia a última das 
sefirot, ou seja, a décima esfera de emanação do “En Sof”, a qual 
denominam de sefirot do “REINO”. Este período milenar seria uma nova 
era messiânica, onde seria fundado um “REINO” milenar terrestre, cujo 
governante seria um novo líder mundial, ansiosamente esperado pelos 
esotéricos de todas as partes: o novo messias de Israel. (Como se trata 
de um personagem que pretende assumir o lugar de Jesus como “um 
novo Cristo”, este governante do período milenar não será outro senão o 
próprio Anticristo). Esta doutrina herética, compartilhada pela 

3) maçonaria e pelo judaísmo talmúdico cabalístico, infiltrou-se no seio da 
igreja evangélica a partir do século dezenove, através de um advogado 
maçom chamado Darby, o qual, aplicando versículos bíblicos mal 
interpretados, fez uso deles para criar e divulgar uma versão  
“cristianizada” da divisão cabalística das idades,  aquela grande semana, 
com suas “sete eras”. A estes períodos concebidos pelas religiões de 
mistério da Babilônia, com os quais Israel se prostituiu, e, por isso foi 
destruído, Darby acolheu e denominou de “dispensações”. Fazendo 
amplo uso de versículos e de uma terminologia pseudocristã, o 
advogado-teólogo procurou conferir uma aparência “mais bíblica” a esta 
doutrina esotérica, na qual acreditava, fazendo com que ela se tornasse 
mais aceitável para os cristãos. Fez isso relacionando aquelas sete eras 
cabalísticas (ou seja, os sete períodos de mil anos) e, também,  as sete  
“manifestações” do “EN SOF” (ou seja as sete sefirot), com as sete 
alianças que Deus estabeleceu com seu povo! Não perdendo a 
oportunidade, Branham, agiu de forma análoga, correlacionando as sete 
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sefirot e a divisão cabalística em sete eras, com as mensagens 
destinadas aos líderes das sete igrejas da Ásia, para os quais  foram 
endereçadas as sete cartas que se encontram nos primeiros capítulos do 
livro do Apocalipse. O “profeta” alegou que as cartas enviadas àquelas  
igrejas (comunidades que, de fato, existiram no século I  d.C), eram sete 
mensagens destinadas aos membros de SETE DIFERENTES ERAS 
em que a igreja viveria ao longo de sua história. Apesar deste ensino 
não ter qualquer respaldo bíblico, sendo apoiado unicamente no fato da 
profecia conter o número sete, assim como Darby, William Marriot 
Branham também chamou, as tais “eras” cabalísticas da igreja, de 
dispensações, sendo, sua doutrina, portanto, também um tipo de 
“dispensacionalismo”. Biblicamente falando, não existe, portanto, uma 
era de Laodicéia ou de qualquer uma daquelas igrejas que se 
reuniam há dois mil anos no território da atual Turquia.  A carta, 
destinada à comunidade de Laodicéia, dirigia-se, como cada uma das 
outras seis, á igreja que existia naquelas cidades. No entanto, todas elas 
também podem, e devem, ser acolhidas por todas as comunidades, 
em todas as épocas, se estas estiverem vivendo em situações que se 
enquadrem a cada uma daquelas que as igrejas da Ásia Menor estavam 
vivendo. A prova disso é que, em cada uma das cartas existe um 
endereçamento mais amplo, dirigindo-as a todo aquele que tem 
capacidade para acolher os avisos e ordem de Jesus, ao se encontrar 
nas situações que as pessoas daquelas igrejas se encontravam. 
Justamente por serem destinadas aos cristãos de todas as eras e de 
todos os lugares, que estivessem passando por experiências 
semelhantes está escrito: “Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito 
diz ÁS IGREJAS.”( Apocalipse 2: 29) É imprescindível observar que 
Jesus diz para as pessoas de todos os tempos que deveriam ouvir o que 
o Espírito diz “ÀS IGREJAS”, e não à igreja correspondente a uma das 
“eras” em que, conforme o dispensacionalismo afirma, as pessoas 
estariam vivendo. Se cada mensagem fosse destinada ao povo de Deus 
que iria viver em uma época, não estaria escrito para ouvirmos o que o 
Espírito diz “às igrejas”: Em cada uma das cartas haveria o aviso para se 
ouvir o que o Espírito diz “à  sua igreja”, se é que a cada uma 
correspondesse uma era. Mesmo na carta a LAODICÉIA está escrito 
que devemos ouvir o que o Espírito Santo diz a todas as sete igrejas, e 
não apenas à de Laodicéia. Portanto, mesmo hoje, deve-se “ter ouvidos” 
para se ouvir o que o que o Espírito Santo está dizendo a todas as 
igrejas, e não somente á de Laodicéia. Esta é a ordem de Jesus dirigida 
a todos os que venham a ler o livro do Apocalipse, portanto, não há 
qualquer justificativa para associar estas mensagens à divisão 
cabalística das idades. Em outras palavras, elas não se referem a 
nenhuma era específica, e, portanto, não são, de modo algum, 
revelações sobre uma divisão da história da igreja em sete fases, 
correspondentes às sete igrejas de Apocalipse. Não existe, nem ao 
menos uma insinuação, sequer, a este respeito, em nenhum ponto das 
Escrituras. O método de interpretação usado por tanto por Darby, quanto 
por Branham, foi baseado na cabala, tradição que reivindica existir 
infinitas formas de interpretação em cada uma das passagens das 
Sagradas Escrituras, e interpreta os textos bíblicos de forma a confirmar 
os ensinamentos ocultistas e satânicos das religiões de mistério que 
Israel importou da Babilônia em seus períodos de exílio. (método de 
interpretação cabalístico) Estes ensinos, antigamente transmitidos 
unicamente por via oral, (tradições dos antigos) encontram-se 
registrados, em nossos dias, nos livros cabalísticos e no Talmude, que, 
atualmente, é a escritura mais sagrada do judaísmo, estando para ele, 
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bem acima dos livros do Antigo Testamento. Portanto, a doutrina das 
eras não é cristã e não é bíblica: É pura cabala judaica! William Marrion 
Branham acreditava que as escrituras da cabala e do Talmude eram 
sagradas, e que Moisés e Elias eram manifestações de Deus. Também 
chegou a ensinar a doutrina de Lilith, que segundo as tradições 
cabalistas, teria sido uma das esposas de Adão, que teria se tornado a 
“mãe” abortos, homossexualismo e dos crimes contra a natureza. Por 
outro lado, também pregou sobre a doutrina da “SEMENTE da 
serpente”, que não é uma revelação de Deus, mas uma  interpretação 
corrompida, da narrativa da queda de Adão encontrada no Antigo 
Testamento. Este ensinamento criado pelas  religiões de Baal afirma que 
os homens de raça branca seriam originários da semente de Adão e os 
da raça negra, seriam fruto da semente da serpente, também teria tido 
relações sexuais com Eva. A doutrina vem do gnosticismo babilônico 
e da adaptação judaica sobre a reinterpretação sexual da queda de 
Adão, a qual, posteriormente, seria escrita no seu Talmude e na Cabala. 
Esta doutrina é a base do gnosticismo judaico que se encontra 
incorporado a todas as formas de judaísmo, as quais rejeitam Jesus 
como o Messias. É uma doutrina completamente falsa e maligna.  
Branham alegou, também, que Deus lhe teria dado a visão de uma 
pirâmide truncada, através dela, teria revelado alguns dos mistérios 
sobre os últimos dias. Ocorre que esta figura é muito semelhante à 
pirâmide hierárquica da maçonaria, um símbolo esotérico da Torre de 
Babel, que apresenta, flutuando sobre sua face superior, nada menos 
que o olho de Hórus (que representa Lúcifer). Esta forma geométrica tem 
sido usada há muitos anos pela  Nova Ordem Mundial para representar 
sua conspiração em favor de um governo mundial cujo ditador será o 
Anticristo. Usando este emblema, Branham  afirmou que sua visão 
revelava, em cada um dos degraus da pirâmide truncada, aquelas sete 
eras cabalísticas que supostamente a igreja teria percorrido, e que, em 
sua face superior,  haveria uma “plataforma do arrebatamento”, para os 

4) que saíssem, através de suas revelações, da última era. A TORRE DE 
BABEL, que assemelha-se à parte inferior deste esquema da pirâmide 
de Branham, foi a famosa construção feita por Nimrod que se propunha 
a chegar até o céu, ou seja, foi uma tentativa de dar aos homens o poder 
de se tornarem “deuses”. O olho dentro do triângulo, que se mostra 
“pairando” no topo da pirâmide maçônica para representar  Lúcifer, 
corresponde, na “visão” de Branham, a uma pequeno ápice do esquema 
branhamita, que representaria uma nova era, posterior ao 
arrebatamento, onde haveriam outras “sub-eras”, às quais batizou com 
outra palavras provenientes  esoterismo, tais  como “era da ÁGUIA” 
(uma animal que é o símbolo da maçonaria e dos rosacruzes para o 
Pássaro Fênix, que representa Lúcifer), “era messiânica” e a “era de 
ouro” (que são nomes dados à esperança do judaísmo talmúdico 
cabalístico, que é dominar o mundo através de um governo teocrático) e, 
até mesmo “era do OLHO”, que, como o nome e a posição no topo da 
pirâmide, já indicam,  trata-se, também, de uma alusão  ao olho de 
Hórus, (o “deus da trindade egípcia Osiris-Ísis-Hórus), que representa 
Lúcifer. Tanto este símbolo como a águia, são tão importantes para a 
Nova Ordem Mundial que se encontram até mesmo nas notas de um 
dólar.  Até mesmo o nome “Tabernáculo da Fé”,  tem conexão com o 
ideal maçônico do “construtivismo”, que é criar no mundo uma 
sociedade baseada nos princípios esotéricos: “O objetivo da 
Maçonaria: o “Construtivismo”: - O “Construtivismo” é a 
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finalidade da Franco-maçonaria (O. Wirth). Trata-se da 
“reconstrução simbólica do Templo de Jerusalém”, ou melhor, “a 
edificação de uma sociedade, segundo  princípios racionais, de 
forma a assegurar à humanidade seu perfeito desenvolvimento” 
(Gr. Encycl.) ... “A Franco Maçonaria, escreve Wuillermoz, em 
essência, não possui outro fim senão o conhecimento do homem 
e da natureza; baseado no Templo de Salomão, não pode se 
alhear à ciência do homem, pois desde a sua fundação todos os 
sábios reconheceram que o famoso Templo só existiu no universo 
como o protótipo universal do homem...nos seus estados 
passados, presentes e futuros...” (AS SOCIEDADES SECRETAS, 
Serge Hutin, Difusão Européia do Livro, página 88) Como o 
tabernáculo do Antigo Testamento, era uma tenda que funcionou como 
a precursora do templo de Salomão, e pela similaridade dos símbolos 
desta denominação com os da maçonaria, podemos dizer que a 
expressão “Tabernáculo da Fé”, faz parte do simbolismo que envolve o 
ideal maçônico da reconstrução do Templo de Salomão. Como este 
Santuário que veio em substituição ao primitivo “tabernáculo”, parece 
que o  nome escolhido para a igreja indica tratar-se de uma das 
instituições engajadas na implantação da Nova Ordem Mundial, o 
objetivo maçônico de criar um governo mundial dirigido pelo falso 
messias de Israel. Assim como o tabernáculo antecedeu o Templo de 
Salomão, o nome “tabernáculo da fé”,  seria uma indicação de que esta 
denominação se encontra na posição de “precursora” na conspiração 
maçônica para reconstruir este “Templo” simbólico de Salomão, um 
reinado messiânico governado por um ditador global que seria o próprio 
Anticristo.  

 
 
 
COMPREENDA MELHOR 

  
  
  

AA  CCOONNEEXXÃÃOO  EENNTTRREE  AA  

CCAABBAALLAA  

 
FÊNIX: Ave fabulosa egípcia, ligada ao culto do deus Ra. 
Semelhante à ÁGUIA, com asas douradas e vermelhas, vivia mais 
de mil anos. Ao sentir a morte, deixava-se consumir pelo Sol, para 
em seguida renascer das próprias cinzas. 
 
Fênix (MITOLOGIA) Barsa Consultoria Editorial Ltda. 
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EE  AA  FFAALLSSAA  DDOOUUTTRRIINNAA   

DDAASS  SSEETTEE  EERRAASS  DDAA  
IIGGRREEJJAA,,  EENNTTEENNDDEENNDDOO  AA  
““ÁÁRRVVOORREE””  DDAASS  SSEEFFIIRROOTT  
   
   

““““......  EEiiss  oo  pprriinnccííppiioo  bbáássiiccoo  ddaa  ccaabbaallaa,,  sseegguunnddoo  oo  eennuunncciiaaddoo  ddee  
JJ..  BBoouucchheerr::  

“““DDDeeeuuusss   pppooodddeee   ssseeerrr   cccooonnnsssiiidddeeerrraaadddooo   eeemmm   sssiii   ooouuu   nnnaaasss   

sssuuuaaasss   mmmaaannniiifffeeessstttaaaçççõõõeeesss”””...   EEEmmm   sssiii,,,   aaannnttteeesss   dddeee   

qqquuuaaalllqqquuueeerrr   rrreeevvveeelllaaaçççãããooo,,,   DDDeeeuuusss   ééé   uuummm   ssseeerrr   

iiinnndddeeefffiiinnniiidddooo,,,   vvvaaagggooo,,,   iiinnnvvviiisssííívvveeelll,,,   ssseeemmm   aaatttrrriiibbbuuutttooosss   
ppprrreeeccciiisssooosss.........   AAAbbbsssooollluuutttaaammmeeennnttteee   iiinnncccooogggnnniiicccííívvveeelll   eee,,,   

pppooorrrtttaaannntttooo,,,   iiirrrrrreeeppprrreeessseeennntttááávvveeelll.........   AAA   sssuuuaaa   

dddeeesssiiigggnnnaaaçççãããooo   mmmeeennnooosss   iiimmmpppeeerrrfffeeeiiitttaaa   ééé:::   ooo   SSSeeemmm   

FFFiiimmm,,,   ooo   IIInnnfffiiinnniiiooottt   ooouuu   EEENNN   SSSOOOFFF,,,   ssseeemmm   llliiimmmiiittteee,,,   ooouuu   

AAAIIIIIINNN,,,   ooo   NNNãããooo   EEExxxiiisssttteeennnttteee,,,   ooo   NNNãããooo   SSSeeerrr...   

MMaass,,  ddeessddee  qquuee  ssee  mmaanniiffeessttaa  ttoorrnnaa--ssee  
ccooggnniiccíívveell,,  ddeennoommiinnáávveell  ee  oo  nnoommee  qquuee  

llhhee  ccoonnffeerreemm,,  aapplliiccaa--ssee  aa  ccaaddaa  uummaa  ddaass  rreevveellaaççõõeess  oouu  
eexxtteerriioorriizzaaççõõeess  ddoo  sseeuu  sseerr..    OO  EEnn  SSooff,,  AAiiiinn,,  eevviiddeenncciiaa--
ssee  ddee  ddeezz  mmaanneeiirraass,,  nnaass  oouu  ppeellaass  SSeeffiirroott..  CCaaddaa  uummaa  
ddeessssaass  ffoorrmmaass,,  aa  CCoorrooaa,,  aa  SSaabbeeddoorriiaa,,  aa  IInntteelliiggêênncciiaa,,  aa  
GGrraaççaa,,  aa  FFoorrccaa,,  aa  BBeelleezzaa,,  aa  VViittóórriiaa,,  aa  GGllóórriiaa,,  oo  
FFuunnddaammeennttoo  ee  aa  RReeaalleezzaa  rreepprreesseennttaamm  uummaa  eessppeecciiaall  
rreevveellaaççããoo  ee  nnoottiiffiiccaaççããoo  ddoo  EEnn  SSooff,,  ee  ppeerrmmiitteemm  nnoommeeáá--
lloo..””””  
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““CCaaddaa  ccíírrccuulloo,,  lliimmiittaaççããoo  oouu  ddeetteerrmmiinnaaççããoo  ddoo  EENN  SSOOFF,,  éé  uummaa  
sseeffiirroott......  ““AA  ccaabbaallaa  ccoonnssiiddeerraa  DDeeuuss  ssoobb  aa  ffoorrmmaa  ddee  AAddããoo  
cceelleessttee,,  oo  AAddaamm  KKaaddmmoomm,,  ee  llooccaalliizzaa  aass  SSeeffiirroott  eemm  ccaaddaa  uumm  ddooss  
sseeuuss  mmeemmbbrrooss,,  aapplliiccaannddoo--llhhee  aa  lleeii  ddooss  ccoonnttrráárriiooss  ee  aa  lleeii  
sseexxuuaall””..  DDaaíí  rreessuullttaa  oo  ddiiaaggrraammaa  ccoonnhheecciiddoo  ccoommoo  aa  áárrvvoorree  ddaass  
SSeeffiirroott..  ””((SSeerrggee  HHuuttiinn,,  ““AAss  ssoocciieeddaaddeess  sseeccrreettaass””,,  DDiiffuussããoo  
EEuurrooppééiiaa  ddoo  LLiivvrroo,,  11995577,,  ppáággss..  5533  aa  5555)))   
  
   

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

   

   

   
                                                                     
                                                                                                      

      
                                                                                    

   
   
   

CCCooorrroooaaa   

IIInnnttteee lll iii---   

gggêêênnnccc iiiaaa   SSSaaabbbeeedddooorrriiiaaa   
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FFFuuunnndddaaa---

mmmeeennntttooo   

BBBeee llleeezzzaaa   

GGGlllóóórrriiiaaa   VVViii tttóóórrr iiiaaa   

FFFooorrrçççaaa   GGGrrraaaçççaaa   

   RRREEEIIINNNOOO   

NNoottaa::  SSeegguunnddoo  aa  
ccaabbaallaa,,  aa  sseeffiirroott  ddaa  
““BBeelleezzaa””  rreepprreesseennttaa  aa  
TToorraa  EEssccrriittaa 

NNoottaa::  SSeegguunnddoo  aa  
ccaabbaallaa,,  aa  sseeffiirroott  
““FFuunnddaammeennttoo””  éé  aa  
oorriiggeemm  ddoo  pprriinnccííppiioo  
mmaassccuulliinnoo--ffeemmiinniinnoo..  

((DDuuaalliissmmoo)) 

  
NNoottaa::  EEssttaa  eessffeerraa,,  aassssiimm  cchhaammaaddaa  sseeffiirroott  ddoo  ““RReeiinnoo””,,  ssiiggnniiffiiccaarriiaa  aa  
ccoonnccrreettiizzaaççããoo  ddoo  rreeiinnaaddoo  mmííssttiiccoo  ddee  IIssrraaeell  nnaa  mmaattéérriiaa,,  oouu  sseejjaa,,  oo  
ccoonnttrroovveerrssoo  RREEIINNAADDOO  MMIILLEENNAARR  TTEERRRREESSTTRREE  DDEE  ““CCRRIISSTTOO””,,  uumm  
ddoommíínniioo  ppoollííttiiccoo--eessppiirriittuuaall  qquuee  ssee  eenntteennddeerriiaa  ppoorr  ttooddoo  ppllaanneettaa,,  
nnuummaa  nnoovvaa  ee  eessoottéérriiccaa  rreeaalliiddaaddee  eexxiisstteenncciiaall,,  qquuee,,  eessttaannddoo  pprreesstteess  
aa  sseerr  iimmppllaannttaarr,,  mmeeddiiaannttee  oo  qquuee  ccoonnssiiddeerraamm  sseerr  aa  vviinnddaa  ddoo  sseeuu  
““mmeessssiiaass””,,  sseerriiaa  nnaa  vveerrddaaddee,,  aa  mmaanniiffeessttaaççããoo  ddoo  pprróópprriioo  AAnnttiiccrriissttoo..  
MMaass,,  ppaarraa  eelleess,,  eessttaa  sseeffiirroott,,  ttaammbbéémm  ssee  ccoonnssiissttee  nnoo  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  
FFEEMMIINNIINNOO,,  oouu  SSHHEEKKIINNAAHH,,  oo  pprriinnccííppiioo  sseexxuuaall  ppaassssiivvoo,,  ddeessttee  
““DDEEUUSS””  DDUUAALLÍÍSSTTIICCOO  EE  BBIISSSSEEXXUUAALL,,  qquuee,,  aappóóss  ssuuaa  ssuuppoossttaa  
sseeppaarraaççããoo  ddoo  sseeuu  llaaddoo  ooppoossttoo,,  oo  pprriinnccííppiioo  mmaassccuulliinnoo,,  ssee  
eennccoonnttrraarriiaa,,  nnoo  pprreesseennttee  mmoommeennttoo,,  nnuummaa  lloonnggaa  ccaammiinnhhaaddaa  eemm  
bbuussccaa  ddaa  ssuuaa  rreeuunniiffiiccaaççããoo  ccoomm  eessttaa  ssuuaa  ““ppoollaarriiddaaddee  mmaassccuulliinnaa””,,  
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NNoottaa::  SSeegguunnddoo  aa  ddoouuttrriinnaa  ccaabbaallííssttiiccaa,,  ppaarraa  qquuee  
oo  UUnniivveerrssoo  ffoossssee  ffoorrmmaaddoo,,  eessttee  ““ddeeuuss””  tteerriiaa  

ssaaííddoo  ddeeuu  ssuuaa  ccoonnddiiççããoo  ooccuullttaa  ee  ssee  mmaanniiffeessttaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  
mmaatteerriiaall,,  eexxtteerriioorriizzaannddoo--ssee  aattrraavvééss  ddee  ssuuaass  ppoottêênncciiaass,,  qquuee  
sseerriiaamm  aass  ddeezz  sseeffiirroott..    
  SSuuaa  mmaanniiffeessttaaççããoo  iinniicciiaall,,  aa  pprriimmeeiirraa  sseeffiirroott,,  aa  ddaa  ““CCoorrooaa””,,  ffooii  
ddeessccrriittaa  ccoommoo  uummaa  cchhaammaa  oobbssccuurraa  qquuee  ssuurrggee  nnoo  ““vvaazziioo  
iinnffiinniittoo””  ccoommoo  aa  mmaaiiss  eelleevvaaddaa  ddaass  eessffeerraass  ddaa  eemmaannaaççããoo  
““ddiivviinnaa””,,  ppoorr  iissssoo,,  éé,,  ttaammbbéémm,,  ccoonnhheecciiddaa  ccoommoo  ““aa  rraaiizz  ddaass  
rraaíízzeess””..    
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EEssttaa  sseeffiirroott  eennttrraarriiaa,,  eennttããoo,,  eemm  uumm  pprroocceessssoo  ddee  eexxppaannssããoo,,  ee  aa  
ppaarrttiirr  ddooss  sseeuuss  lliimmiitteess  mmaaiiss  pprrooffuunnddooss  rreessppllaannddeecceerriiaa,,  nnoo  
““vvaazziioo””,,  uumm  ppoonnttoo  ooccuullttoo,,  qquuee  sseerriiaa  aa  sseegguunnddaa  sseeffiirroott,,  aa  ddaa  
““SSaabbeeddoorriiaa””,,  qquuee  sseerriiaa  uummaa  eessppéécciiee  ddee  ““sseemmeennttee  uunniivveerrssaall””..  
EEssttaa  sseemmeennttee,,  ppoorr  ssuuaa  vveezz,,  ssee  ddeerriivvaarriiaa  nnuummaa  tteerrcceeiirraa  sseeffiirroott,,  
aa  ddaa  ““IInntteelliiggêênncciiaa””  ((BBnnaaii))  qquuee  sseerriiaa  uummaa  eessppéécciiee  ddee  ““mmããee  
ssuupprreemmaa””,,  eemm  ccuujjoo  úútteerroo  pprriimmiittiivvoo  sseerriiaa  ““ppllaannttaaddaa””  aa  sseemmeennttee  
pprriimmoorrddiiaall  ((sseegguunnddaa  sseeffiirroott))  aa  qquuaall,,  nnããoo  ssoommeennttee  ssee   ddeerriivvaarriiaa  
ffoorrmmaannddoo  aa  tteerrcceeiirraa,,  mmaass  ttaammbbéémm  aa  ffeeccuunnddaarriiaa  ppaarraa  qquuee  
ggeerraassssee  aass  oouuttrraass  sseettee  sseeffiirroott..    
  
  
””......  aaoo  rreecceebbeerr  aa  ffeerrttiilliiddaaddee,,  ggeerraa  ddee  ssii  mmeessmmaa,,  aass  oouuttrraass  sseettee  
ppoottêênncciiaass,,  qquuee  nnããoo  ssoommeennttee  ssããoo  iinntteerrpprreettaaddaass  
mmiinnuucciioossaammeennttee  ppeellooss  ccaabbaalliissttaass  ccoommoo  ooss  aauuttêênnttiiccooss  
aarrqquuééttiippooss  ddee  ttooddaa  aa  ccrriiaaççããoo,,  mmaass  ttaammbbéémm  ccoomm  ooss  sseettee  ””ddiiaass  
pprriimmiittiivvooss””,,  oouu  eessttaaddooss  pprriimmiittiivvooss  ddoo  rreennaasscciimmeennttoo  
iinnttrraaddiivviinnoo..  ((GGêênneessiiss  11))  
AA  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  ccaaddaa  uummaa  ddeessssaass  sseettee  ppoottêênncciiaass  
oouu  ddiiaass  pprriimmiittiivvooss  éé  rreepprreesseennttaaddaa  ccoomm  iimmaaggeennss  ddee  nnaattuurreezzaa  
eelleemmeennttaall,,  mmaass  ttaammbbéémm,,  ccoomm  iimmaaggeennss  ddaa  vviiddaa  hhuummaannaa..    
OO  ccoonntteeúúddoo  mmííttiiccoo  ddeesssseess  ssíímmbboollooss  éé  iinnffiinniittaammeennttee  rriiccoo;;  mmaass  
eemm  nnaaddaa  ssee  mmaanniiffeessttaa  mmaaiiss  ccllaarraammeennttee  qquuee  nnaa  ssiimmbboollooggiiaa  
sseegguunnddoo  aa  qquuaall  eessttee  DDeeuuss,,  qquuee  ssee  rreevveellaa  nnoo  mmuunnddoo  ddaass  sseeffiirroott,,  
éé  pprreecciissaammeennttee  oo  hhoommeemm  eemm  ssuuaa  ffoorrmmaaççããoo  mmaaiiss  ppuurraa,,  AAddããoo  
KKaaddmmoomm  ((AAddããoo  CCeelleessttee)),,  oo  hhoommeemm  pprroottoottííppiiccoo..  OO  DDeeuuss  qquuee  
ppooddee  sseerr  ccoonntteemmppllaaddoo  ppoorr  eessttee  hhoommeemm  rreepprreesseennttaa--ssee  aa  ssii  
mmeessmmoo,,  pprreecciissaammeennttee  ccoommoo  oo  hhoommeemm  pprroottoottííppiiccoo..””((GGeerrsshhoonn  
SScchhoolleemm,,  ““AA  ccaabbaallaa  ee  sseeuu  ssiimmbboolliissmmoo””,,  SSiigglloo  VVeennttiiuunnoo  
EEddiittoorreess,,  1100ªª  EEddiiççããoo,,  ppáággss..111133  ee  111144))  
  
  EEmm  oouuttrraass  ppaallaavvrraass,,  eessttaass  sseettee  eessffeerraass  ggeerraaddaass  aa  ppaarrttiirr  ddaa  
tteerrcceeiirraa  sseeffiirroott,,  ssããoo  iinntteerrpprreettaaddaass  ppeellaa  ccaabbaallaa  ccoommoo  
vveerrddaaddeeiirrooss  aarrqquuééttiippooss  ((oouu  sseejjaa,,  pprroottóóttiippooss))  ddee  ttooddaa  aa  ccrriiaaççããoo..      
PPoorrttaannttoo,,  ttooddooss  eesstteess  sseettee  pprroottóóttiippooss  uunniivveerrssaaiiss,,  sseerriiaamm  
ggeerraaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  uummaa  ““eessffeerraa  ffeemmiinniinnaa””  ((aa  tteerrcceeiirraa  sseeffiirroott))  
qquuee  ppoorr  eessttaa  rraazzããoo  éé  ccoonnhheecciiddaa  ccoommoo  ““aa  mmããee  ssuupprreemmaa””,,  eemm  
ccuujjoo  ““úútteerroo””  pprriimmiittiivvoo  ooss  ccaabbaalliissttaass  aaccrreeddiittaamm  qquuee  tteennhhaa  ssiiddoo  
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sseemmeeaaddaa  uummaa  eessffeerraa  mmaassccuulliinnaa,,  aa  ““sseemmeennttee  uunniivveerrssaall””  
((sseegguunnddaa  sseeffiirroott))  
EEssttaass  sseettee  eessffeerraass  ggeerraaddaass  aa  ppaarrttiirr  ddaa  tteerrcceeiirraa  sseeffiirroott,,  nnããoo  
ssoommeennttee  ssããoo  iinntteerrpprreettaaddaass  ppeellaa  ccaabbaallaa  ccoommoo  ooss  pprroottóóttiippooss  ddee  
ttooddaa  aa  ccrriiaaççããoo,,  mmaass,,  ttaammbbéémm  ssããoo  eexxpprreessssaammeennttee  ccoonnssiiddeerraaddaass  
ppoorr  eellaa  ccoommoo  ooss  ““sseettee  ddiiaass  pprriimmiittiivvooss””,,  sseettee  lloonnggooss  ppeerrííooddooss  ddee    
““sseettee  ddiiaass  ddaa  ggrraannddee  sseemmaannaa  ddaa  ccrriiaaççããoo””    iiddeeaalliizzaaddaa  aa  ppaarrttiirr  
ddaa  nnaarrrraattiivvaa  ddaa  ccrriiaaççããoo  ddoo  mmuunnddoo  ccoonnttiiddaa  nnoo  ccaappííttuulloo  11  ddoo  
lliivvrroo  ddee  GGêênneessiiss..  
qquuee  aappaarreecceemm  nnoo  lliivvrroo  ddee  GGêênneesseess  ccoommoo  oo  tteemmppoo  qquuee  DDeeuuss  
uussoouu  ppaarraa  ccrriiaarr  oo  uunniivveerrssoo..        
PPoorrttaannttoo,,  aa  ddoouuttrriinnaa  ccaabbaallííssttiiccaa  ssuusstteennttaa  qquuee  ddeennttrree  aass  ddeezz  
eessffeerraass  sseeffiirroott,,  ttrrêêss  eessttaarrããoo  sseeppaarraaddaass  ddaa  ccrriiaaççããoo  ddoo  uunniivveerrssoo,,  
ppooiiss  nnããoo  ppaarrttiicciippaarrããoo  ddiirreettaammeennttee  ddeellaa,,  mmaass  aappeennaass  ggeerraarrããoo,,  
ppoorr  pprroocceessssooss  ddee  aauuttooddiivviissããoo  ee  ffeeccuunnddaaççããoo,,  aass  sseettee  eessffeerraass  
sseegguuiinntteess,,  qquuee  sseerrããoo  aass  vveerrddaaddeeiirraass  ““sseemmeenntteess””  ddoo  ccoossmmooss,,  oouu  
sseejjaa,,  ooss  pprroottóóttiippooss  ddee  ttooddaa  aa  ccrriiaaççããoo..  ((aarrqquuééttiippooss  ddoo  uunniivveerrssoo))  
EEssttaass  ppoottêênncciiaass  ssee  eexxtteerriioorriizzaamm  nnooss  rraammooss  ee  nnooss  ttrroonnccooss  ddaa  
““AArrvvoorree  ddaass  SSeeffiirroott””,,  qquuee  ssee  eennccoonnttrraamm  nnoo  ddiiaaggrraammaa  ddaa  ffiigguurraa  
aanntteerriioorr..  DDeennttrree  aaqquueellaass  ddeezz  eessffeerraass  sseeffiirróóttiiccaass,,  aass  sseettee  qquuee  
ffoorraamm  eexxppoossttaass  nnoo  iinntteerriioorr  ddoo  qquuaaddrroo  mmaarrrroomm  ssããoo  ooss  sseettee  
aarrqquuééttiippooss  ddoo  uunniivveerrssoo,,  qquuee  ssããoo  ccoonnssiiddeerraaddooss  ppeellooss  ccaabbaalliissttaass  
ccoommoo  ooss  ““sseettee  ddiiaass  ddaa  ggrraannddee  sseemmaannaa  ddaa  ccrriiaaççããoo””    iiddeeaalliizzaaddaa  aa  
ppaarrttiirr  ddaa  nnaarrrraattiivvaa  ddaa  ccrriiaaççããoo  ddoo  mmuunnddoo  ccoonnttiiddaa  nnoo  ccaappííttuulloo  11  
ddoo  lliivvrroo  ddee  GGêênneessiiss..  
   
   
   

      
   

QQQUUUAAATTTRRROOO   DDDIIIFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS   SSSIIIMMMBBBOOOLLLIIISSSMMMOOOSSS   CCCAAABBBAAALLLÍÍÍSSSTTTIIICCCOOOSSS   
PPPEEELLLOOOSSS   QQQUUUAAAIIISSS   “““DDDEEEUUUSSS”””   SSSEEE   RRREEEVVVEEELLLAAARRRIIIAAA,,,   SSSEEEGGGUUUNNNDDDOOO   AAA   CCCAAABBBAAALLLAAA   

   NNNOOO   “““MMMUUUNNNDDDOOO   DDDAAASSS   SSSEEEFFFIIIRRROOOTTT”””  
   
   
   
         
 
 
   

AAASSS   
SSSEEETTT EEE         

SSSEEEFFFIIIRRROOOTTT  

SSeettee  aarrqquuééttiippooss  ddaa  ccrriiaaççããoo  
((OOss  sseettee  eessttaaddooss  pprriimmiittiivvooss  ddaa  ccrriiaaççããoo  ddoo  uunniivveerrssoo)) 

OOss  sseettee  ddiiaass    
pprriimmiittiivvooss  

((AAss  sseettee  ffaasseess  
ddaa  ccrriiaaççããoo  ddaa  tteerrrraa)) 

 

AAss  sseettee    
““ffoorrmmaass  ssaaggrraaddaass””    

ddee  ““ddeeuuss””::  
((AAddããoo  cceelleessttiiaall)) 
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5) O “Tabernáculo da Fé” faz afirmações antibíblicas ao ensinar que a 
mensagem do anjo correspondente a Igreja de Laodicéia, que supõe ser 
a “sétima era”  da igreja, seria a voz do sétimo anjo, que profetiza o 
capítulo dez de Apocalipse, nos dias da qual se cumpriria “o mistério de 
Deus, que ele anunciou aos seus profetas”, pois, além dessa “sétima 
era” não existir, pois não existe na Bíblia qualquer menção a ela,  a voz 
do sétimo anjo, não tem qualquer conexão com as sete igrejas da Asia. 
Trata-se de assuntos completamente diferentes: As cartas às sete 
igrejas são palavras consoladoras e de exortação aos seguidores de 
Jesus de todas as épocas, enquanto que a voz do sétimo anjo, de 
Apocalipse 10, dizem respeito ao toque da sétima trombeta, que 
desencadeará a ressurreição dos mortos, o fim do mundo e o juízo final. 
Além dessas contradições, alega-se que a divulgação da mensagem 
deste anjo seriam as revelações feitas pelo Sr. William Branham: “Este 
profeta do fim é o anjo da sétima e última era da igreja. E sua 
mensagem é a revelação que faz manifestos os segredos de Deus. 
“Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta,  
se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus 
servos.” ( Apocalipse 10: 7) Esta é uma profecia cumprida, pois os 
mistérios de Deus tem sido consumados através do ministério do 
irmão William Branham...” (DE VOLTA À PALAVRA ORIGINAL, página 

AAASSS   SSSEEETTTEEE   DDDIIISSSPPPEEENNNSSSAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   
((OOss  sseettee  ppeerrííooddooss  ddee  mmiill  aannooss  rreellaattiivvooss  ààss  sseettee  aalliiaannççaass  eennttrree  DDeeuuss  ee  oo  hhoommeemm))  

  

AAA   GGG RRRAAANNNDDDEEE   SSSEEEMMM AAANNNAAA   
((OOss  sseettee  ppeerrííooddooss  ddee  mmiill  aannooss  ddaa  hhiissttóórriiaa  hhuummaannaa))  

DDDIIISSSPPPEEENNNSSSAAACCCIIIOOONNNAAALLL IIISSSMMMOOO 

   

AAASSS   “““SSSEEETTTEEE   EEERRRAAASSS”””   DDDAAA   IIIGGGRRREEEJJJAAA    

((OOSS  SSEETTEE  PPEERRÍÍOODDOOSS  PPEELLOOSS  QQUUAAIISS  AA  IIGGRREEJJAA  TTEERRIIAA  PPAASSSSAADDOO,,  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  
ÀÀSS  MMEENNSSAAGGEENNSS  DDOO  LLIIVVRROO  DDEE  AAPPOOCCAALLIIPPSSEE  ÀÀSS  SSEETTEE  IIGGRREEJJAASS  DDAA  AASSIIAA  MMEENNOORR))  

  



 40 

22) O próprio livro do Apocalipse desmente esta interpretação absurda 
ao revelar: “E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes 
vozes que diziam: Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor 
e do seu Cristo...iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos 
mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos 
profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o seu nome, a 
pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destróem a terra. E 
abriu-se o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu 
templo; e houve vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva.”( 
Apocalipse 11: 15 a 19)  Ou seja, nos dias da voz do sétimo anjo as 
nações ficarão iradas envolvendo-se na batalha de Armagedon que será 
acompanhada por uma queda de meteoros sem precedentes, quando os 
céus abertos e vinda de Jesus farão com que  se cumpra a ressurreição 
dos mortos acompanhada pela chegada da ira de Deus,  o juízo final e o 
fim do mundo. Se a sétima trombeta inclui todos estes eventos, é 
impossível que o ministério do Sr. Branham indique a chegada dos “dias 
da voz do sétimo anjo”,  nem que sua mensagem seja o toque dessa   
trombeta pois antes disso acontecer e se cumprir o segredo de Deus 
anunciado aos seus profetas, que é a manifestação dos filhos de Deus 
(a ressurreição dos mortos e o arrebatamento) o sol escurecerá e a lua 
não dará sua claridade e haverão relâmpagos por todo o céu, vozes, 
trovões , terremotos e uma gigantesca queda de meteoros, a grande 
saraiva, conforme está escrito: “Eis aqui vos digo um mistério: Na 
verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, 
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta ; 
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós 
sermos transformados.”( I Coríntios 15: 54) Além disso, antes da sétima 
trombeta soar,  ou pelo menos juntamente com ela, deverá estar sendo 
tocada a sexta trombeta. Eis o que acontecerá quando o anjo soar esta 
trombeta: 

       “E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz 
que vinha das quatro pontas do altar de ouro que 
estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, 
que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que 
estão presos junto ao grande rio Eufrates... saía 
fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi 
morta a terça parte dos homens, isto é pelo fogo 
pela fumaça e pelo enxofre...” (Apocalipse 9: 13 a 
18) 

 
 

       Na historia da humanidade não existem registros de que qualquer guerra 
tenha ocasionado a morte de um terço da população mundial. Se isso 
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ocorresse hoje, pelo menos dois bilhões de pessoas iriam morrer. 
Portanto, se William Branham fosse de fato o sétimo anjo, e se sua 
trombeta já tivesse sido tocada, toda esta mortandade já teria acontecido. 
A interpretação está totalmente distorcida e é extremamente presunçosa, 
pois o anjo que desencadeará tais eventos é extremamente poderoso.   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
EE  AAGGOORRAA..  ..  ..    
VVAAMMOOSS  ÀÀSS  ““PPÉÉRROOLLAASS””::  
   

        ““““““““QQQQQQQQuuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        oooooooossssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooossssssss        ffffffffoooooooorrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm        aaaaaaaabbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrttttttttoooooooossssssss         eeeeeeeelllllllleeeeeeeessssssss         mmmmmmmmoooooooossssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm        JJJJJJJJeeeeeeeessssssssuuuuuuuussssssss         ddddddddoooooooo        llllllllaaaaaaaaddddddddoooooooo        ddddddddeeeeeeee        ffffffffoooooooorrrrrrrraaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaa        
iiiiiiiiggggggggrrrrrrrreeeeeeeejjjjjjjjaaaaaaaa        tttttttteeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        eeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrr........................ ””””””””        

((((((((AAAAAAAA        ffffffffeeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaa        ddddddddoooooooossssssss        TTTTTTTTrrrrrrrroooooooommmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaassssssss::::::::        ppppppppáááááááággggggggiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        222222220000000044444444))))))))  
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SSee  ttooddooss  ooss  sseellooss  jjáá  ttiivveesssseemm  ssiiddoo  aabbeerrttooss,,  oo  ssooll  jjáá  
tteerriiaa  ssee  eessccuurreecciiddoo  nnoo  mmuunnddoo  ttooddoo,,  aa  lluuaa  jjáá  tteerriiaa  ffiiccaaddoo  
vveerrmmeellhhaa  ccoommoo  ssaanngguuee  ee  aass  eessttrreellaass  jjáá  tteerriiaamm  ccaaííddoo  ddoo  
ccééuu  ssoobbrree  aa  tteerrrraa,,  ccoommoo  ooss  ffrruuttooss  ddee  uummaa  ffiigguueeiirraa  qquuee  
ccaaeemm  nnoo  cchhããoo  qquuaannddoo  eellaa  éé  bbaallaannççaaddaa  ppoorr  uumm  vveennttoo  
ffoorrttee..  EEssttee  éé  oo  sseexxttoo  sseelloo  ee  cceerrttaammeennttee  aaiinnddaa  nnããoo  ffooii  
aabbeerrttoo....  JJeessuuss  nnããoo  eessttáá  ddoo  llaaddoo  ddee  ffoorraa  ddaa  IIggrreejjaa  
tteennttaannddoo  eennttrraarr,,  mmaass  nnaa  ccaarrttaa  àà  LLaaooddiiccééiiaa  ssee  
aapprreesseennttaa  ccoommoo  aallgguuéémm  qquuee  qquueerr  eennttrraarr  nnooss  ccoorraaççõõeess  
““mmoorrnnooss””  ddooss  ccrreenntteess  ddee  LLaaooddiiccééiiaa,,  qquuee  ssee  oo  oouuvviisssseemm,,  
eellee  eennttrraarriiaa  eemm  sseeuuss  ccoorraaççõõeess  ee  eelleess  sseerriiaamm  ssaallvvooss..     
   
   

““““““““........................         eeeeeeee        aaaaaaaaggggggggoooooooorrrrrrrraaaaaaaa        oooooooo        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooo        ddddddddaaaaaaaa        cccccccchhhhhhhhaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa,,,,,,,,         qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        tttttttteeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        aaaaaaaa        EEEEEEEErrrrrrrraaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        LLLLLLLLaaaaaaaaooooooooddddddddiiiiiiiiccccccccééééééééiiiiiiiiaaaaaaaa,,,,,,,,         ddddddddeeeeeeee        
aaaaaaaaccccccccoooooooorrrrrrrrddddddddoooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmm        AAAAAAAAppppppppooooooooccccccccaaaaaaaalllllllliiiiiiiippppppppsssssssseeeeeeee        1111111100000000,,,,,,,,         oooooooo        mmmmmmmmiiiiiiiissssssssttttttttéééééééérrrrrrrriiiiiiiioooooooo        ddddddddeeeeeeee        ttttttttooooooooddddddddaaaaaaaa        aaaaaaaa        BBBBBBBBííííííííbbbbbbbblllllllliiiiiiiiaaaaaaaa        sssssssseeeeeeeerrrrrrrráááááááá        ccccccccoooooooonnnnnnnnhhhhhhhheeeeeeeecccccccciiiiiiiiddddddddoooooooo        ppppppppeeeeeeeellllllllaaaaaaaa        
NNNNNNNNooooooooiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaa........””””””””        ((((((((        AAAAAAAA        ffffffffeeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaassssssss        TTTTTTTTrrrrrrrroooooooommmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaassssssss::::::::                ppppppppáááááááággggggggiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        222222220000000066666666))))))))        

   

NNaass  EEssccrriittuurraass  nnããoo  eexxiissttee  qquuaallqquueerr  mmeennççããoo  aa  
eessssaa  ttaall  ““EErraa  ddee  LLaaooddiiccééiiaa””..  OO  qquuee  ssee  ppooddee  
ccoonnssttaattaarr,,  ppeelloo  AAppooccaalliippssee,,  éé,,  ssoommeennttee,,  qquuee  
hhoouuvvee  uummaa  ccoommuunniiddaaddee  nnaa  ÁÁssiiaa  mmeennoorr,,  
llooccaalliizzaaddaa  nnaa  cciiddaaddee  ddee  LLaaooddiiccééiiaa,,  qquuee  ssee  
eennccoonnttrraavvaa  eemm  ppééssssiimmaass  ccoonnddiiççõõeess  eessppiirriittuuaaiiss..          
AAppeessaarr  ddiissssoo,,  ttaannttoo  eessttaa  ccaarrttaa..,,  ((qquuee  hhaavviiaa  ssiiddoo  
eennddeerreeççaaddaa  eessppeecciiffiiccaammeennttee  ààqquueellaa  iiggrreejjaa))  
ccoommoo  qquuaallqquueerr  oouuttrraa  ddaass  sseettee  mmeennssaaggeennss  ddoo  
AAppooccaalliippssee  ààss  sseettee  iiggrreejjaass  ddaa  ÁÁssiiaa  MMeennoorr,,  ppooddeemm  
sseerr  aapplliiccaaddaass  aa  qquuaallqquueerr  iiggrreejjaa  ddee  hhoojjee  oouu  ddee  
qquuaallqquueerr  ééppooccaa,,  ddeessddee  qquuee  aa  mmeessmmaa  eesstteejjaa  
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vviivveenncciiaannddoo  uummaa  ssiittuuaaççããoo  sseemmeellhhaannttee  ààqquueellaass  
qquuee  vviivviiaamm  ccaaddaa  uummaa  ddaass  iiggrreejjaass  qquuee  oo  AAppóóssttoolloo  
JJooããoo  ppaassttoorreeaavvaa..  AA  ddiivviissããoo  ddaa  hhiissttóórriiaa  eemm  
ssuubbccoonnjjuunnttooss  ddee  sseettee  eerraass,,  sseejjaa  nnoo  ttooccaannttee  àà  
ccrriiaaççããoo  ddoo  uunniivveerrssoo,,  sseejjaa  eemm  rreellaaççããoo  àà  hhiissttóórriiaa  
ddoo  ppoovvoo  ddee  DDeeuuss,,  oouu,,  aappeennaass,,  nnoo  qquuee  ddiizz  rreessppeeiittoo  
àà  hhiissttóórriiaa  ddaa  iiggrreejjaa,,  nnããoo  eennccoonnttrraa  nneennhhuumm  
rreessppaallddoo  bbííbblliiccoo,,  ee,,  tteennddoo  ssiiddoo  oobbttiiddaa  aa  ppaarrttiirr  ddaass  
ttrraaddiiççõõeess  oorraaiiss  jjuuddaaiiccaass  éé  uummaa  ddoouuttrriinnaa  
ccaabbaallííssttiiccaa,,  oo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  
EENNSSIINNAAMMEENNTTOOSS  DDAA  BBRRUUXXAARRIIAA  !!    

““““““““SSSSSSSSeeeeeeee        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhoooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmm        aaaaaaaa        MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnssssssssaaaaaaaaggggggggeeeeeeeemmmmmmmm        ppppppppeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeeccccccccoooooooossssssssttttttttaaaaaaaallllllll        eeeeeeeeuuuuuuuu        eeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaarrrrrrrr iiiiiiiiaaaaaaaa        nnnnnnnnaaaaaaaa        EEEEEEEErrrrrrrraaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        LLLLLLLLaaaaaaaaooooooooddddddddiiiiiiiiccccccccééééééééiiiiiiiiaaaaaaaa,,,,,,,,         eeeeeeee        iiiiiiiissssssssttttttttoooooooo        
nnnnnnnnããããããããoooooooo        eeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        cccccccceeeeeeeerrrrrrrrttttttttoooooooo........ ””””””””        

((((((((AAAAAAAA        ffffffffeeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaa        ddddddddaaaaaaaassssssss        TTTTTTTTrrrrrrrroooooooommmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaassssssss::::::::        ppppppppáááááááággggggggiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        5555555544444444))))))))             

         
   
   
PPaarraa  ppooddeerr  iimmppeeddiirr  qquuee  ooss  mmeemmbbrrooss  ddoo  TTaabbeerrnnááccuulloo  ddaa  FFéé  
ppuuddeesssseemm  ffaazzeerr  oo  uussoo  pplleennoo  ddooss  ddoonnss  eessppiirriittuuaaiiss,,  BBrraannhhaamm,,  
ttaammbbéémm  aaffiirrmmoouu  qquuee  oo  ddoomm  ddoo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo  nnããoo  sseerriiaa  aallggoo  
ppeerrtteenncceennttee  àà  eerraa  ddaaqquueelleess  qquuee  rreecceebbeerraamm  ssuuaa  rreevveellaaççããoo,,  qquuee  
pprreessuunnççoossaammeennttee  cchhaammaa  ““vvoozz  ddoo  ssééttiimmoo  aannjjoo””..  CCeerrttaammeennttee  
sseerriiaa  ppeerriiggoossoo  oo  uussoo  ddee  ddoonnss  ccoommoo  oorraaççããoo  eemm  llíínngguuaass,,  pprrooffeecciiaa  
ee  ddiisscceerrnniimmeennttoo  ddooss  eessppíírriittooss,,  ppooiiss  ppooddeerriiaa  rreevveellaarr  qquueemm  
rreeaallmmeennttee  eellee  eerraa,,  ee  iissssoo  sseerriiaa  mmuuiittoo  ppeerriiggoossoo  ppaarraa  eellee..  
CCoonnttuuddoo,,  éé  aaiinnddaa  mmaaiiss  ggrraavvee  iinnvveennttaarr  nnoovvaass  eerraass  aalléémm  
ddaaqquueellaass  sseettee,,  qquuee  aassssoocciioouu  ààss  sseettee  iiggrreejjaass  ddaa  ÁÁssiiaa  mmeennoorr,,  ee  
ccoonnffeerriirr--llhhee  nnoommee  eessoottéérriiccooss  ttaaiiss  ccoommoo::  
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EERRAA  DDAA  ÁÁGGUUIIAA  ((pprroovveenniieennttee  ddaa  ddoouuttrriinnaa  RRoossaaccrruuzz,,  mmaaççôônniiccaa  ee  
ccaabbaallííssttiiccaa,,  rreepprreesseennttaa  oo  ppáássssaarroo  ‘‘FFEENNIIXX””,,    qquuee  ssiimmbboolliizzaa  
LLúúcciiffeerr))  
  
   
   
   

   
   
   
      

                                                                                                            

EEERRRAAA   DDDOOO   OOOLLLHHHOOO   (((ooo   ooolllhhhooo   dddeee   HHHóóórrruuusss,,,   ooolllhhhooo   dddeee   LLLúúúccciiifffeeerrr ,,,   ooouuu   “““ooo   ooolllhhhooo   qqquuueee   
tttuuudddooo   vvvêêê”””,,,   qqquuueee   tttaaammmbbbééémmm   ééé   uuummm   dddooosss   sssííímmmbbbooolllooosss   dddaaa   NNNooovvvaaa   OOOrrrdddeeemmm   
MMMuuunnndddiiiaaalll)))   
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EEERRRAAA   MMMEEESSSSSSIIIÂÂÂNNNIIICCCAAA   EEE   EEERRRAAA   DDDOOO   RRREEEIIINNNOOO   (((pppeeerrríííooodddooo   mmmiiillleeennnaaarrr   
ppprrrooovvveeennniiieeennnttteee   dddaaa   cccaaabbbaaalllaaa,,,   cccooorrrrrreeessspppooonnndddeeennnttteee   ààà   ssseeefffiiirrrooottt   
MMMAAALLLKKKUUUDDD   ooouuu   SSSEEEFFFIIIRRROOOTTT   DDDOOO   RRREEEIIINNNOOO,,,   tttaaammmbbbééémmm   cccooonnnhhheeeccciiidddaaa   
nnnooo   eeesssooottteeerrriiisssmmmooo   jjjuuudddaaaiiicccooo   cccooommmooo   “““SSSHHHEEEKKKIIINNNAAAHHH   “““...)))   
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AAA   EEERRRAAA   DDDEEE   OOOUUURRROOO   OOOUUU   EEERRRAAA   MMMEEESSSSSSIIIÂÂÂNNNIIICCCAAA   ééé   ooo,,,   aaassssssiiimmm   ccchhhaaammmaaadddooo,,,   
pppeeerrr íííooodddooo   mmmiiillleeennnaaarrr   dddooo   mmmeeessssssiiiaaannniiisssmmmooo   jjjuuudddaaaiiicccooo,,,   qqquuueee,,,   aaapppeeesssaaarrr   dddeee   ssseeerrr    
ppprrrooovvveeennniiieeennnttteee   dddooo   jjjuuudddaaaííísssmmmooo   tttaaalllmmmúúúdddiiicccooo   cccaaabbbaaalllíííssstttiiicccooo,,,   iiinnnvvvaaadddiiiuuu   aaa   
ttteeeooolllooogggiiiaaa   dddeee   mmmuuuiiitttaaasss   dddeeennnooommmiiinnnaaaçççõõõeeesss   eeevvvaaannngggééélll iiicccaaasss,,,   sssooobbb   aaa   dddooouuutttrrriiinnnaaa   
hhheeerrrééétttiiicccaaa   dddooo   mmmiiillleeennnaaarrriiisssmmmooo,,,   aaa   eeessspppeeerrraaannnçççaaa   nnnuuummm   fffuuutttuuurrrooo   “““rrreeeiiinnnaaadddooo   
mmmiiillleeennnaaarrr   ttteeerrrrrreeessstttrrreee   dddeee   “““CCCrrriiissstttooo””””””...    

   
 

SSSEEEFFFIIIRRROOOTTT   

DDDOOO   

RRREEEIIINNNOOO   
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   
 
Como pudemos observar os ensinamentos transmitidos por William Marriom 
Branham a respeito das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem 
somente uma, é antibíblica e leva a uma grande limitação da natureza de Deus, para 
os que crêem dessa forma. Acreditar numa teoria tão ilógica, conforme os 
versículos demonstraram, ocasiona um funcionamento mental igualmente ilógico, 
impedindo os seguidores do Tabernáculo da Fé de pensarem de forma coerente 
bem como de empreender uma análise lógica sobre qualquer assunto. É uma forma 
de repressão de pensamento. 
A forma como o ensino é disposto, através do uso repetitivo de certas “frases-
chavão” como: “esta é uma profecia cumprida”; “profeta enviado por Deus para 
esta era”, “Elias deve vir primeiro e restaurar todas as coisas”; e de “palavras- 
chave” como: “arrebatamento”,  “era”, “Laodicéia”, “profeta”, “revelação” ou 
“segredo” são sinais da utilização de técnicas de lavagem cerebral por quem 
preparou os ensinos. 
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A técnica chamada “confusão programada”, é amplamente usada, quando abordam 
o tema das três pessoas da trindade, fazendo um jogo de palavras entre o conceito 
de diferentes ofícios e as diferenças de personalidade e posição hierárquica que 
existem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.  A criação desta  confusão é 
programada, e faz com que a mente esteja “limpa”,  pronta para fixar de forma 
profunda o tema seguinte, que é o do profeta reivindicar a posição de “anjo da 
sétima trombeta”, ou “anjo da era de Laodicéia”. 
Este tipo de técnica tem sido largamente utilizada por vários ocultistas 
carismáticos. Na política podemos citar Hitler, Stalin e Lenin. Na religião, muitos 
gurus do hinduísmo e pregadores de seitas heréticas utilizam-se largamente desse 
subterfúgio para atrair e manter seus seguidores. 
Quanto à pessoa do Sr. Branham,  citamos, no início deste estudo, declaração dele 
próprio dizendo que não há qualquer problema em ser um maçom e um cristão ao 
mesmo tempo. É verdade que existem pastores com uma postura bem liberal neste 
sentido, induzida pelo ecumenismo. No entanto, William Branham é justamente o 
oposto disso, atacando de forma radical qualquer erro das outras doutrinas.  
 Levanta sérias suspeitas o fato deste pregador não dizer nada contra uma 
organização que, além de ser uma sociedade secreta de iniciação, foi considerada 
pelo sr. William Schnoebelem, um ex-maçom, grau 32, em seu livro “Maçonaria do 
outro lado da luz”, como “OO  MMAAIIOORR  CCOOVVIILL  DDEE  BBRRUUXXOOSS  DDOO  MMUUNNDDOO”  
Se não bastasse esta atitude de omissão, Branham também elogia, de forma 
exagerada, os adeptos maçonaria, porque alguns deles deram a ele e à sua família, 
o auxílio financeiro de que necessitaram, quando, em sua infância, ele, Branham, 
precisou de cuidados médicos. 
Esta postura contraditória torna-se ainda mais alarmante quando sabemos que 
Branham foi recebido, mediante um aperto de mão misterioso, por muitos maçons 
de elevados cargos no governo dos Estados Unidos e do mundo dos negócios, que 
eram envolvidos com a Wicca (feitiçaria) e com o satanismo.  

Como se isso não fosse o bastante, Branhan também alegava, que a participação 
de cristãos em sociedades secretas onde se fazia juramento com sangue era algo 
plenamente aceitável. 
Estas evidências confirmam as afirmações de muitas pessoas, de que BRANHAM 
TERIA SIDO UM MAÇOM, paralelamente à opinião de alguns que acreditam no seu 
envolvimento na Wicca, doutrina pela qual teria sido intensamente influenciado. 
Finalmente, é preciso lembrar de que Branhan fez uma previsão sobre a data do 
arrebatamento, afirmando que o mesmo iria ocorrer antes grande da tribulação 
durante o ano de 1977.  
Analisando esta falsa profecia juntamente com tudo que anteriormente citamos, 
estamos autorizados a afirmar que este líder religioso foi, na verdade, um FALSO 
PROFETA, e que seus seguidores estão correndo um sério risco de serem 
enganados por Satanás, em relação ao Anticristo e sua marca e de serem 
prejudicados sobremaneira, tanto espiritualmente como materialmente.  
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““AAQQUUEELLEESS  DDEENNTTRREE  VVOOCCÊÊSS  QQUUEE  SSÃÃOO  
BBRRAANNHHAAMMIITTAASS  EE  QQUUEE  AACCRREEDDIITTAAMM  QQUUEE  
NNÃÃOO  SSEEJJAA  UUMMAA  AATTIITTUUDDEE  SSAANNTTAA  EE  PPIIEEDDOOSSAA  
SSEERR  UUMM  MMEEMMBBRROO  DDEE  UUMMAA  SSEEIITTAA  OOUU  DDEE  
UUMMAA  LLOOJJAA  MMAAÇÇÔÔNNIICCAA,,  TTAAMMBBÉÉMM  DDEEVVEEMM  
AACCRREEDDIITTAARR  QQUUEE  BBRRAANNHHAAMM  FFOOII  UUMM  FFAALLSSOO  
PPRROOFFEETTAA..””  
((““AAPPRREENNDDEENNDDOO  MMAAIISS  SSOOBBRREE  OO  EENNGGAANNOO  
DDEE  BBRRAANNHHAAMM””,,  PPAASSTTOORR  CCOOHHEENN  GG..  
RREECCKKAARRDDTT))  

 ““AACCAAUUTTEELLAAII--VVOOSS,,  PPOORRÉÉMM,,  DDOOSS  FFAALLSSOOSS  
PPRROOFFEETTAASS,,  QQUUEE  VVÊÊMM  AATTÉÉ  VVÓÓSS  VVEESSTTIIDDOOSS  
CCOOMMOO  OOVVEELLHHAASS,,  MMAASS  IINNTTEERRIIOORRMMEENNTTEE  SSÃÃOO  
LLOOBBOOSS  DDEEVVOORRAADDOORREESS..””  ((MMAATTEEUUSS  77::  1155))  
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““SSAAII  DDEELLAA,,  PPOOVVOO  MMEEUU,,  PPAARRAA  QQUUEE  NNÃÃOO  
SSEEJJAAIISS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  DDOOSS  SSEEUUSS  
PPEECCAADDOOSS  EE  PPAARRAA  QQUUEE  NNÃÃOO  IINNCCOORRRRAASS  
NNAASS  SSUUAASS  PPRRAAGGAASS..  PPOORRQQUUEE  JJÁÁ  OOSS  
SSEEUUSS  PPEECCAADDOOSS  SSEE  AACCUUMMUULLAARRAAMM  AATTÉÉ  OO  
CCÉÉUU..””  

((AAPPOOCCAALLIIPPSSEE  1188::  44  EE  55))   

 

 

  
  
  
  
  
  
RReeddiiggiiddoo  ppoorr::  
  
                                            RROODDRRIIGGOO  PPIIRREESS  DDEE  OOLLIIVVEEIIRRAA 


