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Apocalipse 3:14-22
E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem
quente; quem dera foras frio ou quente! Assim, porque és morno, e não és frio nem
quente, vomitar-te-ei da Minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de
nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu;
aconselho-te que de Mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e
roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas
os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo;
sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a Minha
voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele Comigo. Ao que vencer
lhe concederei que se assente Comigo no Meu trono; assim como Eu venci, e Me
assentei com Meu Pai no Seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas.
Uma questão que alguns irmãos nos fazem regularmente é se a era de Laodicéia
terminou ou não. Essa dúvida persiste desde os dias do irmão Branham, quando às vezes
ele falava algo que dava a entender isso.
Laodicéia Acaba Quando a Noiva For Arrebatada
Certa vez alguém perguntou ao irmão Branham se a era de Laodicéia já havia terminado.
Provavelmente essa pessoa deve ter ouvido o irmão Branham dizer algo que levasse para
essa interpretação. Vejamos como ele respondeu:
Perguntas e Respostas 4 (30/08/1964) § 74
17ª. Irmão Branham, recentemente você tem feito comentários concernente a que
terminou a Era da Igreja, Laodicéia?
Não, nunca disse que terminou. Se o disse, me entendeste mal, eu o disse mal. (“Se
eu disse algo que fez você entender isso então eu não me expressei corretamente porque
você entendeu errado”.) É – esta é a última era da Igreja, é o final das eras da igreja,
Laodicéia. Não terminou, a igreja se tem ido quando terminar. Assim sendo enquanto
a Igreja estiver aqui, não tem terminado.
Observe que essa dúvida surgia devido a algo que o irmão Branham admitia que parecia
ter sido dito por ele, mas que na verdade seria um erro de interpretação de suas palavras.
Laodicéia não acabou. No entanto, ao final daquele mesmo ano, o irmão Branham dirá
em outro sermão que Laodicéia havia terminado.
Quem Dizeis Ser Este? (27/12/1964) § 120
Ele disse o que esta era da igreja de Laodicéia seria. Tenho um livro especial saindo
sobre isto, muito em breve, o Senhor permitindo, vejam, desta Laodicéia, para mostrar
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que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Nunca
disse que Ele voltou a entrar novamente, sabe. Assim a encontramos hoje, colocando a
Palavra para fora, exatamente como sempre foi.
Mas afinal de contas, Laodicéia terminou ou não terminou? Observe que o irmão
Branham disse que Laodicéia terminou ao mesmo tempo em que ele afirmou, meses
antes, que ela só terminaria quando a Igreja fosse arrebatada. Portanto, para não
interpretarmos que houve aqui um erro ou mesmo uma contradição, é necessário
entendermos o que ele estava dizendo.
Laodicéia Como Era Pentecostal e Gentílica
O irmão Branham disse que a era de Laodicéia é a era pentecostal.
Demonologia - Estado Religioso (09/06/1953) § 227
A igreja está toda poluída, e a era pentecostal é a era de Laodicéia, que fica morna, e é
vomitada da boca de Deus. E para fora de todo o grupo Deus chama o Seu
remanescente, leva-A para o Lar, é exatamente isso, é exatamente através da
ressurreição.
Contagem Regressiva (09/09/1962) § 75
Agora já vivemos na era Pentecostal. A era pentecostal, como eu tenho provado ali, vai
para a era de Laodicéia.
Deus Escondendo-se em Simplicidade (12/04/1963) § 313
Creio que a era de Laodicéia é a era pentecostal, onde ela chega ao ponto de morna, e
Deus a vomita de Sua boca. É daí onde ela veio agora. O movimento pentecostal chegou
a esse ponto, morno, nem quente, nem frio. Você não é frio e formal, nem está quente.
Você está no estágio de ser vomitada e você irá.
Deus usou os pentecostais no princípio dessa era por meio da manifestação de dons,
mas a partir do momento em que eles se organizaram, seu avivamento morreu. Portanto
quando o irmão Branham dizia que Laodicéia havia terminado era porque Deus não
poderia mais usar o povo dessa era com os seus credos, dogmas e estatutos. Então
embora a era de Laodicéia não tenha se encerrado ainda, ela já está selada para o juízo
por causa da sua apostasia e rejeição. Então veja que quando o irmão Branham falava
que Laodicéia terminou, ele estava se referindo ao seu avivamento. No dia em que os
pentecostais se organizaram, bem ali eles morreram, e a Coluna de Fogo seguiu o Seu
próprio rumo tirando uma Noiva dessa era. Mas a era em si continua em vigência, pois é
exatamente dela que Deus está chamando para fora um remanescente para o Lar.
Nós já tratamos sobre essa questão em outros estudos, onde ao examinarmos tudo o que
o irmão Branham disse, pudemos nos inteirar das várias situações que deveriam ocorrer
concomitantemente ao fim definitivo dessa era, e a principal delas é a volta de Cristo.
Esta era atual de Laodicéia não terminará sem que Cristo venha primeiro para arrebatar a
Sua Igreja, que ocorrerá quando o último eleito tiver entrado no corpo de Cristo. O irmão
Branham também disse que Laodicéia não terminará até que primeiro as últimas visões
dadas a ele em 1933 se cumpram. Não devemos nos esquecer também que Laodicéia é
a última era da igreja gentílica. Portanto quando ela se findar, será a ocasião em que
Deus Se voltará para o povo judeu a fim de selar os 144 mil, visto que o tempo dos
gentios já terá acabado. Sendo assim, podemos por antecipação dizer que
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(potencialmente) essa era pentecostal já está acabada e julgada, embora ao mesmo
tempo Laodicéia como a última era gentílica da igreja ainda aguarda pelo seu término.
A Completa Apostasia de Laodicéia
Então quem interpretar de outra maneira aquela sua declaração de que Laodicéia
terminou é porque também entendeu mal. E se existe uma coisa que é muito mal
compreendida por alguns grupos da Mensagem é a respeito da predição que ele fez para
o ano de 1977, onde o irmão Branham declarou que a partir daquele ano Laodicéia
entraria em apostasia.
A Era da Igreja de Laodicéia (11/12/1960) § 43 [Sem tradução]
Nós cremos que a igreja de Laodicéia começou em 1906 d.C. Eu predigo... Agora,
lembre-se, ―predigo‖, especialmente você que ouve à fita. Eu não digo que vai ser, (ou
seja, ele não está profetizando e nem dando um “Assim Diz o Senhor”) mas eu predigo
que isso terminará em 1977, (Isso o quê? A era de Laodicéia. Então para ele, o término
de Laodicéia seria para 1977. Agora, aqui está outra declaração que alguns tem
entendido mal:) que a igreja irá completamente à apostasia e ela será expulsa da boca
de Deus. E a Segunda Vinda, ou o Arrebatamento de Cristo, pode vir a qualquer
momento.
Então ele está dizendo que segundo uma projeção pessoal sua, a Era de Laodicéia
deveria terminar em 1977. Porém ao mesmo tempo em que isso acontecesse, ocorreria a
apostasia da igreja e o Arrebatamento da Noiva com a vinda de Cristo. Portanto, quanto à
era gentílica, ele cria que ela pudesse acabar em 1977. Porém alguns estão usando essa
declaração que o irmão Branham fez para espiritualizá-la e dizer que tudo isso se cumpriu
realmente naquele ano, ao dizer que o irmão Branham não estaria na verdade tratando da
possível vinda de Cristo, mas do início de uma apostasia da igreja que começaria
somente a partir daquele ano. Porém, a que tipo de apostasia o irmão Branham estaria se
referindo? Porque na verdade Laodicéia já estava em apostasia bem antes de 1977.
A completa apostasia a que o irmão Branham se referia era de quando o anticristo
estivesse governando sobre a terra; porém, para o irmão Branham, a Igreja é arrebatada
antes que a apostasia comece, que é quando o anticristo assumirá o pleno controle.
Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, págs. 341-342
Porém antes que o anticristo (em pessoa) assuma o comando completo deste sistema
mundial de igrejas, (Antes que a apostasia aconteça) a verdadeira Igreja será tirada
deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará Sua Noiva para a grande Ceia
das Bodas do Cordeiro.
Essa seria a completa apostasia, mas que como podemos ver, ainda não aconteceu, o
que significa que a previsão do irmão Branham acabou não se confirmando, pois se o tipo
de apostasia que ele previu já tivesse de fato começado em 1977 com o anticristo
reinando, a Noiva já teria sido arrebatada. Mas nada disso poderá acontecer sem que
antes todas as visões que ele obteve em 1933 se cumpram.
A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 46 [Sem tradução]
E em 1906 começa a Era da Igreja de Laodicéia, e eu não sei quando ela terminará,
(Porém ele vai dar agora uma sugestão de quando Laodicéia poderia acabar) porém eu
predigo que isso será feito perto de 1977. Eu predigo, o Senhor não me disse, porém
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eu predigo isto de acordo com uma visão que me foi mostrada alguns anos atrás, que,
cinco (de sete) daquelas coisas já tem acontecido.
Veja que na previsão do irmão Branham Laodicéia terminaria em 1977 ao mesmo tempo
em que todas as sete visões dadas a ele em 1933 estariam plenamente cumpridas. Após
isso, o anticristo entraria em cena, o que segundo ele, essa era entraria em apostasia.
Mas como dissemos, essa palavra “apostasia” tem sido mal entendido, visto que de
acordo com o irmão Branham, essa era na verdade já havia apostatado muito antes
mesmo daquele ano. Portanto a apostasia prevista por ele para 1977 era da
manifestação do anticristo.
Na verdade essa era já havia aberto as portas para ele, bastando apenas agora que se
manifeste. Portanto, muito antes de 1977 a era de Laodicéia já estava em apostasia.
Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, pág. 322
Não é este o resultado ou o fim lógico se a Palavra é posta de lado em troca de credos, o
Espírito Santo deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc., e o
Salvador desprezado em troca de um programa de obras, ou de filiação à igreja, ou de
algum tipo de conformismo a um sistema eclesiástico? O que mais pode ser feito contra
Ele? Isto é a apostasia!
Então o que é apostasia para o irmão Branham? 1) Colocar a Palavra de lado e substituíLa por aquilo que os líderes ensinam; 2) Filiar-se à uma igreja ou denominação; 3) Viver
conforme um sistema religioso. Veja então que para o irmão Branham Laodicéia já estava
em apostasia naquele mesmo momento em que ele havia escrito o seu livro. Portanto não
era então uma coisa ainda para o futuro. O que ele imaginava era de que a partir daquele
ano de 1977 o anticristo seria revelado, visto que Laodicéia já lhe havia aberto as portas.
Sendo assim, a vinda do anticristo seria a “completa apostasia” que ainda estaria faltando
para essa era.
...Isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta para o anticristo, pois se Um veio em
Nome de Seu Pai (Jesus) e não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio
nome (mentiroso, um embusteiro) e a esse aceitarão, João 5:43. O homem do pecado, o
filho da perdição, assumirá o comando.
Então é preciso entender que o tipo de apostasia que o irmão Branham estava prevendo
para aquele ano de 1977 era uma outra, a qual deveria ocorrer ao mesmo tempo em que
a Noiva fosse tirada de cena.
Existem alguns pregadores tentam defender o irmão Branham dizendo que ele realmente
não fez uma profecia para 1977, mas ao mesmo tempo eles querem defender a falsa
ideia de que a sua previsão aconteceu, quando de fato não aconteceu. Portanto se para
esses a predição sobre 1977 se cumpriu, então o que seria isso? Uma profecia acidental?
Aqueles que aceitam que o profeta apenas previu e não profetizou, deveriam então pelo
menos parar de tentar fazer disso ao mesmo tempo uma profecia. Entender mal a William
Branham é até compreensível, porém criar uma falsa doutrina com isso faz parte da
própria apostasia laodiceiana que rejeitaria a sã doutrina deste dia.
A Rejeição da Sã Doutrina
O apóstolo Paulo disse que viria um tempo em que alguns que antes se diziam crer
acabariam não suportando a sã doutrina, porque ela mostra onde está o erro, e para
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alguns é mais fácil permanecer no erro do que querer corrigir-se, para não ter que admitir
que estava errado.
2 Timóteo 4:3-4
Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos
ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências...
Ou seja, eles vão procurar ministros que preguem para eles aquilo que eles querem ouvir.
Se eles querem alguém que lhes revele um novo nome, eles vão procurar alguém que
faça isso para eles; se estiverem à procura de um deus unicista, eles buscarão por
mestres especializados nisso; se eles quiserem descrer na Mensagem e chamar William
Branham de falso profeta, eles buscarão por aqueles que lhes auxiliem nessa sua nova
“fé”.
...E desviarão os ouvidos da verdade, (O que é isso? Apostasia) voltando às fábulas.
Essa palavra “fábula” vem do grego ―muthos‖, que quer dizer “estória”, “ficção”,
“invenção”, “falsidade”. E se Paulo disse que eles estariam “voltando às fábulas”, é porque
antes já estavam ouvindo fábulas, falsidades e invenções. Quando alguém volta para
aquilo que é falso eles não estão realmente voltando, porque na verdade eles nunca
abandonaram isso; estavam apenas enganando a si mesmos pensando que poderiam
crer na verdade, mas como não havia nada neles que lhes firmassem na Palavra de
Deus, só o que lhes restou foi continuar na mesma incredulidade em que eles sempre
estiveram, mas que tentaram disfarçar, porém como eu já tenho dito algumas vezes,
ninguém agüenta fingir a vida toda. Há um momento em que a sua verdadeira natureza
tem que ser manifestada, porque ela não pode ser mudada. Se alguém nasceu para ser
um renegado ou incrédulo ele será por toda a sua vida, tanto neste mundo como também
no outro.
A Apostasia na Primeira Era
E os renegados ou apóstatas sempre existiram em todas as eras. Todas as eras
históricas da igreja tiveram o seu início de apostasia com o ingresso de um sistema, e
desde então, Deus separava uma Noiva dentre aqueles que apostatavam.
Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, pág. 66, 75
―Não podes sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e
tu os achaste mentirosos.‖ Estes efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo.
De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do
fermento do pecado. Mais do que evidentemente a apostasia já começara. O pecado
tinha entrado na igreja. Mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse
para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado. Eles tinham saído do
mundo, e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não
suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura
de linguagem: era um modo de vida. (E mais adiante o irmão Branham irá falar a respeito
daqueles da era de Éfeso que aceitaram o sistema no lugar da Palavra...) Depois eles
quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e
esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou, e ficará
gradativamente pior, até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus
precise destruir o povo.
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Quando os crentes de Éfeso se organizaram eles entraram em apostasia e o avivamento
morreu. Neste instante poderíamos dizer que Éfeso também terminou, mas a era
continuava em vigor. E assim foi nas eras subseqüentes. E uma coisa que também
podemos observar é que em cada era da igreja, o grupo apóstata era sempre muito maior
em número do que aqueles que permaneciam fiéis. Os verdadeiros crentes eram sempre
uma minoria.
A Apostasia da Última Era
Um erro nunca vem só. Para aqueles da Mensagem que pensam que Laodicéia acabou
em 1977 é necessário crer também que já estão no Milênio, porque seria exatamente isso
que aconteceria quando a completa apostasia começasse naquele ano.
Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, pág. 290
Eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da Palavra, juntamente
com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o
Milênio.
Então nós não estamos no Milênio simplesmente porque Laodicéia ainda não acabou,
mas Aquele que irá nos introduzir para o Milênio já está aqui em nosso meio.
Perguntas e Respostas Sobre a Deidade Nº. 1 § 26 (7/10/2000) Lee Vayle
Se você quer a plenitude do Espírito Santo, nós O temos agora mesmo, Deus mesmo,
porque o batismo com o Espírito Santo abriu caminho para o próprio Espírito Santo, e isso
é Deus. Ele está aqui agora mesmo, pronto para guiar a Igreja para o Milênio. (Ainda
não estamos no Milênio, mas Aquele que nos levará até lá já está entre nós) É para isto
que Ele está aqui, e é isso que Ele irá fazer.
Portanto se há falsos ministros nesta Mensagem ensinando que já estamos no Milênio,
isso apenas mostra que essa é a era da apostasia.
Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, pág. 345
Lutero tinha o Espírito de Deus, porém sua era não foi a era da plena restauração através
de outra efusão como no princípio. Foi o mesmo com Wesley, Booth, Knox, Whitefield,
Brainard, Jonathan Edwards, Meuller, etc. Seguramente eles eram cheios do Espírito
Santo. Sim, eles certamente eram. Porém a era em que cada um viveu não foi a era da
restauração, nem foi alguma outra era senão esta última era, a era de completo
escurecimento na apostasia. Esta é a era da apostasia, (Mas entenda que toda a era
de Laodicéia deveria ser uma era apóstata, e não somente quando ela terminasse em
1977) e esta é a era da restauração, é a era do ciclo concluído. Com isto, tudo está
acabado.
Lembra que ele disse que escreveria um livro para dizer que Laodicéia havia acabado?
Pois aqui está. Porém veja que ele está se referindo à sua apostasia e rejeição da
Palavra. Quando alguém rejeita a Palavra já está tudo acabado para ele, pois isso já o
julga. Então o que o irmão Branham quis dizer em algumas ocasiões de que Laodicéia
acabou, o qual fez com que alguns lhe entendessem mal, era de que não restava mais
nada a ser feito nessa era para que ela fosse condenada e julgada, pois a apostasia
frutificou plenamente, aguardando agora apenas pelo seu momento de colheita e queima.
Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, pág. 326
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Esta era é a última das sete eras da igreja. O que começou na primeira era, ou Era de
Éfeso, deve e irá chegar à plena frutificação e colheita na última era, ou Era de
Laodicéia. As duas vinhas produzirão seu fruto final. Os dois espíritos terminarão sua
manifestação em cada um de seus destinos finais. A semeadura, a irrigação, o
crescimento, tudo está acabado. O verão terminou. (Laodicéia já produziu o que tinha que
produzir. Isso já está terminado) A foice é agora lançada na seara.
Ou seja, ela já está em processo de julgamento.
O irmão Lee Vayle afirmou em seu livro que em razão dessa era ter deixado a Palavra de
lado ela se torna sem Cristo, e é exatamente por isso que ela está terminada.
O Profeta do Século XX – Lee Vayle
A última igreja da última era é a mais deplorável de todas as eras, e sua vergonha e
confusão culminam em completa apostasia porque Apoc. 3:20 diz: ―Eis que estou à porta
e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa.‖ Este não é
nenhum outro senão Cristo posto para fora de Sua própria igreja, e Ele está agora do lado
de fora tentando tornar a obter permissão para entrar. Esta não é uma interpretação
implausível, mas a verdade desolada, porque o versículo 22 diz: ―Quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito está dizendo.‖ Este versículo vinte tem sido usado por tanto tempo para
pecadores por obreiros pessoais bem-intencionados, mas de crença errada, que falhamos
em ver que o Espírito de Deus está predizendo a exata condição da Igreja da Era de
Laodicéia. Ela finalmente se torna sem Cristo.
O irmão Lee Vayle também confirma as palavras do irmão Branham ao declarar que essa
era já estava em apostasia na ocasião em que ele também escreveu o seu livro. Portanto
isso não era algo ainda por acontecer.
O Profeta do Século XX – Lee Vayle
Esta igreja hoje é rica. Ela tem vastas propriedades em bens imóveis e ações e apólices.
Seus pastores têm fundos de aposentadoria de multiplicados milhões. Ela é rica em bens
mundanos, mas muito pobre no espiritual. Ela está espiritualmente tão longe de Deus que
Deus a chama desgraçada, cega, e nua, e ela nem mesmo o sabe. Apesar de toda a sua
apostasia, ela diz que fala por Deus. Deus diz: ―Tu não podes falar por Mim. Tu és
morna. Tu te recusas a tomar uma posição justa ainda que alegues crer nas verdades
maiores da Palavra. Deste modo, tu já não és Minha porta-voz – vomito-te da Minha
boca.‖
A Era da Noiva
É por isso que Deus está separando um povo dessa era e colocando em uma outra era, a
qual o irmão Branham chamou de “a era da Noiva”, de modo que quem estiver fora da
Noiva então ainda estará em Laodicéia e suas obras mortas.
Eventos Modernos São Esclarecidos Por Profecias (6/12/1965) § 56
Não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era.
(Porém veja que muitos tomam isso e dizem: “A era de Laodicéia terminou”) Veja, não
estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo
aqui em cima para a era da Noiva, o chamado da Igreja para fora (A Noiva é chamada
para sair de Laodicéia) e reunindo-A para o Arrebatamento. Essa é a era em que estamos
vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a Verdade.
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Mas entenda que esta era da Noiva agora não é outra coisa senão um retorno à mesma
era de Éfeso antes de sua completa apostasia.
A Era da Noiva é Um “Outro Éfeso” Dentro da Era de Laodicéia
O irmão Branham disse que foi prometido nos últimos dias dar à igreja remanescente o
mesmo espírito pentecostal dos cristãos primitivos com a restauração da Palavra original.
Portanto o que fez a Noiva do tempo do fim voltar à doutrina apostólica, foi de a
mensagem que veio a ser pregada para ela nessa última era ter sido a mesma mensagem
pregada na primeira era. Alfa se torna Ômega e agora Ômega se torna Alfa outra vez. A
mensagem desta última era tem que ser a mesma da primeira era, o que significa que em
Laodicéia, a Noiva voltaria a ser efesiana, e assim, a Igreja do tempo do fim voltaria ao
seu fundamento original.
Um Paradoxo (17/01/1965) §§ 90, 143
E nos foi prometido outro, outro Efésios. Está previsto aqui na Escritura, portanto eu creio
que estamos vivendo em Éfeso novamente. (...) E quanto mais Ele prometeu, quanto
mais está deixando na Bíblia, até esta mesma era em que estamos vivendo, os Efésios
novamente, das eras da igreja. Temos sete eras da igreja, e nos foi prometido que na
Era da Igreja de Laodicéia haveria outro Éfeso. Isso mesmo. E estamos aqui.
Quando o Chamado Para Fora For Concluído
Existe um texto que vem sendo usado por pregadores incautos para tentar provar que a
era de Laodicéia acabou.
A Festa das Trombetas (19/07/1964) §§ 244-245
Houve três etapas disto, como eu disse. Os mártires, a era dos mártires, para isto; e
depois a etapa dos reformadores; e agora o tempo do chamado para fora. Quando
concluído, na Era de Laodicéia, (O que seria concluído? Não Laodicéia, mas essa terceira
etapa que o irmão Branham fala que é o tempo em que os filhos de Deus são chamados
para fora da denominação, e isso seria por meio da Mensagem restauradora, o Alarido do
tempo do fim que não era para ocorrer no tempo dos mártires ou reformadores, mas
quando viesse o Elias para os gentios. Quando esse mensageiro saísse de cena era
porque a sua missão de chamar uma Noiva para fora do sistema estava terminado, e os
eleitos são chamados para saírem da era laodiceiana) de acordo com Apocalipse 10, o
mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer à Noiva. Está certo?
Então a Noiva é chamada para fora pelos mistérios revelados, ou seja, pela Palavra do
dia. Quando o ministério desse mensageiro estivesse concluído todo o mistério da Bíblia
necessário para chamar a Noiva para fora já teria sido entregue.
Noiva, chamada para fora pela Palavra; Cristo Ele Mesmo chamando a Noiva para
fora... isto será entre o Sexto e o Sétimo Selo, e a Sexta e a Sétima Trombeta.
Veja que é Cristo mesmo Quem chama a Noiva para fora, portanto mesmo com a
ausência do mensageiro da era de Laodicéia, Cristo ainda está aqui chamando a Sua
Noiva por meio da Mensagem que Ele entregou através do Seu mensageiro, e esse
chamado para fora ainda não acabou. Ele só termina quando Laodicéia se encerrar.
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O irmão Branham disse que o tempo que nos separa do desfecho final desta era
laodiceiana e da vinda de Cristo para tomar a Sua Noiva é realmente muito curto.
A Septuagésima Semana de Daniel (06/08/1961) § 194
Não há nem sequer uma largura de uma lâmina de faca entre o final desta era e a
vinda de Cristo. Tudo... Não resta mais nada. Está Israel em sua terra natal? Nós
sabemos disso. Estamos na era de Laodicéia?
Na sequência de seu sermão “A Festa das Trombetas”, o irmão Branham diz que quando
se conclui o chamado para fora, encerra-se então a “festa do pentecostes”, ou seja,
Laodicéia definitivamente acaba, e inicia-se logo em seguida a festa da expiação, que é o
mesmo chamado para fora feito agora para os judeus. Então dizer que Laodicéia já teria
acabado em 1977, seria o mesmo que dizer que os 144 mil judeus já estariam sendo
chamados e selados agora mesmo, mas como já vimos, isso foi apenas uma previsão do
irmão Branham que não se confirmou.
Então quando a era de Laodicéia terminar definitivamente, é porque toda aquela operação
do Espírito Santo que até então lhe acompanhava terá acabado primeiro. Cristo Ele
mesmo não estará mais chamando ninguém para fora; Ele não estará mais intercedendo,
e sendo assim, não haverá mais propiciação, misericórdia e graça para essa geração.
Observe que no mês seguinte ao sermão “A Festa das Trombetas”, o irmão Branham
deixa isso ainda mais claro, de que essa era da igreja somente acaba quando toda a
Noiva for chamada para fora.
Perguntas e Respostas 4 (30/08/1964) § 75
A Noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessará. (Mas entenda que a
Noiva só será tirada da igreja quando o arrebatamento acontecer) Laodicéia entra em
caos; (isso porque acaba a festa do pentecostes e agora as denominações são deixadas
a sós enquanto a Noiva parte. O irmão Branham lista a seguir o que acontece no dia em
que a era de Laodicéia acabar) a Noiva vai para a glória; e o período da tribulação chega
encima da virgem adormecida por três anos e meio, enquanto Israel está recebendo a sua
profecia; (Ou seja, começa a festa da expiação) então a tribulação chega a Israel; e
depois vem a batalha do Armagedom que destrói todas as coisas. E então a Noiva
retorna com o Noivo por mil anos, no reinado do Milênio; (Se tem que haver uma batalha
entre as nações antes do Milênio, como ficam aqueles pregadores que dizem que o
Milênio já começou?) depois vem o julgamento do trono branco; depois disso vêm os
novos céus e a nova terra e a nova cidade descendo de Deus do céu. Eternidade e tempo
se misturam.
Porém eu quero chamar a atenção para a curiosidade de que quando os tais pregadores
incautos usam aquela declaração de “A Festa das Trombetas” para provar que Laodicéia
acabou, eles preferem usar uma outra tradução que mais lhes convêm, feita pela Palavra
Original.
A Festa das Trombetas (19/07/1964) § 206 [Palavra Original]
Houve três estágios disto como eu disse: os mártires, a era dos mártires por isto, e então
o estágio dos reformadores, e agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de
Laodicéia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela
Noiva.
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Então eles usam essa tradução para dizer que foi quando William Branham pregou a
abertura da Palavra em 1963 que Laodicéia acabou, quando na verdade o que ele disse
foi que na era de Laodicéia seria concluída a etapa que chamaria para fora uma Noiva
para o arrebatamento.
Laodicéia Já Estava Rejeitada Antes de William Branham Entrar em Cena
Mas é preciso entender que Laodicéia acabou antes mesmo que o mensageiro
aparecesse em cena com sua mensagem lá nos anos 30 e 40. Deus começou a usar o
Seu mensageiro porque Laodicéia já havia acabado antes disso. O avivamento
pentecostal já havia acabado quando o irmão Branham apareceu, e isso porque Deus não
estava mais usando aqueles grupos a partir do momento em que eles se organizaram. Na
verdade essa era pentecostal morreu juntamente com muitos de seus expoentes
pioneiros, como Charles Prince, Smith Wigglesworth e Aimeé Semple McPherson. Então
a Coluna de Fogo saiu dos pentecostais e veio a um servo escolhido e vindicado para
chamar uma Noiva para fora. Portanto quando o irmão Branham recebeu a sua comissão
foi porque Laodicéia já havia sido rejeitada por Deus; ela já estava acabada. Deus usou
os pentecostais por algum tempo, trazendo a mensagem da unicidade da Divindade, mas
quando esses também se organizaram, deixaram a Palavra de lado e Deus então
vindicou e separou o Seu mensageiro.
Os Filhos de Israel (23/11/1947) § 50 [Sem tradução]
Estamos em nossa terceira e última etapa. (É a etapa do batismo com o Espírito Santo
da era pentecostal) E lembre-se, a era pentecostal é uma era rejeitada. (Não disse que
algum dia seria rejeitada, mas ela já estava rejeitada por Deus) Eu odeio dizer isso, pois
nunca encontrei fé em nenhuma igreja como na igreja pentecostal. Mas ela está
rejeitada, (Isso porque ela se apostatou. Portanto com uma declaração tão firme e clara
como essa, como é possível que alguém nessa Mensagem pudesse ainda sustentar que
a rejeição dessa era só começaria a partir de 1977?) porque é a última era da igreja de
Laodicéia, morna. Será retirada da boca de Cristo. Mas Deus tirará de dentro dela o
Seu povo, daquela era pentecostal. (Para mim isso é uma verdade, porque assim como
aconteceu a outros, eu também vim de uma organização pentecostal, embora o meu
primeiro companheirismo com a Mensagem foi com um grupo organizado dela.) Você diz:
―Bem, eu estou procurando por uma ótima era‖. Eu sei, muitos de vocês... Há um ensino,
as escolas dos profetas. E todos eles diriam que uma grande era da igreja está se
aproximando. (Benny Hinn e vários outros continuam dizendo isso ainda hoje) Não creia
nisso. (A Noiva é chamada para fora das igrejas, portanto embora eles possam entrar no
que o irmão Branham chamava de “a era da Noiva”, tudo isso ainda ocorre dentro dessa
etapa do batismo com o Espírito Santo) A próxima coisa a vir é Cristo para a Sua
Igreja. Isso mesmo. Para... Então lembre-se, a última era da igreja é a era da igreja de
Laodicéia, uma morna que é vomitada da boca de Deus. É verdade. E você sabe disso.
Mas veja que apesar de Laodicéia já estar rejeitada por Deus, essa era ainda está em
vigor.
O Arrebatamento (4/12/1965) § 76
Todos sabemos que estamos vivendo na Era de Laodicéia. Nunca haverá outra Era
além. Não pode haver. Assim, estamos vivendo na Era de Laodicéia.
A Estatura do Varão Perfeito (14/10/1962) §§ 372-373
Veja onde estamos vivendo agora, em Laodicéia, (Mas os grupos da terceira etapa
negam que estamos vivendo em Laodicéia. Embora o irmão Branham dissesse que ela já
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fosse uma era rejeitada por Deus essa era ainda continua em vigor. O irmão Branham
disse que a era de Laodicéia só acaba com o arrebatamento da Igreja eleita. Embora a
Noiva possa não ser mais laodiceiana, os próximos eleitos que ainda estão entrando Nela
estão saindo de Laodicéia. Não há como fugir disso.) onde a igreja foi a pior era da igreja
que eles já tiveram. Na Bíblia, descobrimos que era a única era da igreja que Deus estava
do lado de fora da igreja, batendo, tentando voltar para o Seu próprio edifício. Os credos e
denominações O haviam tirado de Sua própria igreja. (Pensa você que é só para as
denominações que Jesus está batendo na porta? Há muitos tabernáculos que também já
O deixaram do lado de fora, e em algumas dessas portas Ele nem sequer está mais
batendo) ―Eis que estou à porta e bato, se alguém tem sede e abrir a porta, Eu entrarei
com ele‖. Vê? Aqui está, nesta era da igreja. Eles O expulsaram gradualmente, até que
aqui O derrubaram completamente. Eles não querem nada com isso. Agora veja hoje para
onde estamos indo. Mesmo quando o fim da Era da Igreja de Laodicéia se tornou tão
formal, (Qual foi o problema com os efesianos? Estavam se tornando formais, razão pela
qual estavam perdendo o seu primeiro amor, portanto os crentes desta última era
estariam voltando aos mesmos problemas da primeira era. O irmão Branham disse que
aquilo que Satanás tentou fazer com as outras noivas no passado, voltará a fazer
novamente. Ele “tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar
através de credos, ou simplesmente desviando-se da Palavra para qualquer sinal que a
satisfaça”. Foi exatamente assim que os crentes de Éfeso perderam o seu primeiro amor)
até que o catolicismo, que a quebrou aqui, está se unindo e se unindo como uma grande
igreja. Com uma federação de igrejas, é o mesmo que o catolicismo.
Uma Exposição das Sete Eras da Igreja, pág. 340
E assim chegamos à última era: a Era de Laodicéia. Essa é a nossa era. (Ele disse que
“é”, e não que “foi”. Então ela ainda não acabou) Sabemos que é a última porque os
judeus estão de volta à Palestina. Não importa como chegaram lá; eles estão lá. E este é
o tempo de colheita. Mas antes que possa haver uma colheita tem que haver um
sazonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. A Era Luterana foi a
primavera. A Era Wesleyana foi o verão de crescimento. A Era de Laodicéia é o tempo de
colheita e ajuntamento do joio para que seja atado e queimado; e o recolhimento do trigo
ao celeiro para o Senhor. Tempo de colheita. Você já notou que no tempo da colheita,
embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há uma conseqüente
desaceleração no crescimento até não haver mais crescimento? (Embora a plenitude
da Palavra tenha chegado até nós nestes dias para amadurecer uma Noiva, Ela não está
crescendo em números. Foi por isso que o irmão Brian me disse: “Irmão Diógenes, não
tente fazer nada para atrair mais membros para a igreja. Deixe que Deus traga aqueles
que são Dele”.) Não é exatamente isso que estamos vendo agora? A falsa vinha está
perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crenças. Seus
números não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre
as pessoas não é o que costumava ser, e em tantos casos o ir à igreja é apenas uma
exibição. E a verdadeira vinha? O que dizer dela? Ela está crescendo? (Bem, se a falsa
vinha não está crescendo tanto quanto poderia, quanto menos a vinha verdadeira?) Onde
estão esses vastos números que continuam vindo aos avivamentos e respondem às
chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados
em sua aproximação, ou desejosos de algo físico em vez de desejarem o que é
verdadeiramente espiritual? (Creio que é exatamente isso. Muitos ficam por um tempo só
por causa de alguma emoção, até que um dia ela acabe) Será que esta era não é como o
dia em que Noé entrou na arca, e a porta foi fechada, contudo Deus tardou o juízo sete
dias? Nem um só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. E todavia é
o tempo da colheita. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo
e o joio à maturidade. O joio já está amadurecendo muito rapidamente sob a
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orientação de mestres corruptos que afastam o povo da Palavra. (Ou seja, eles
podem crescer, mas não amadurecer) Porém o trigo também tem de amadurecer. E
para ele, Deus está enviando o Mensageiro-Profeta com o ministério vindicado para que
seja aceito pelos eleitos. Eles o ouvirão assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e
amadurecerão na Palavra até tornarem-se uma Noiva Palavra. (Que é a Era da Noiva
efesiana) Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a Palavra
pura e a fé.
Potencialmente tudo isso já é nosso, mas estamos ainda nos encaminhando para isso.
Uma Noiva ainda está sendo preparada; o Alarido ainda está tirando outros eleitos de
Laodicéia para fora. Cristo ainda está fazendo o chamado e isso não se encerrou.
A Noiva é Uma Minoria em Cada Era
A Noiva é formada por eleitos que Deus tem apanhado em cada era, e nessa última, Deus
tem tirado eleitos da era pentecostal. Os eleitos de cada era sempre tem sido uma
minoria, mas é assim que a Noiva de Cristo tem se formado.
Nomes Blasfemos (04/11/1962) § 83
Muitos dos nossos irmãos, até no meio do nosso Evangelho Completo, eles não crêem
que os batistas, e metodistas, e os luteranos, e esses, têm chance. Mas eu... Agora, eles
podem estar certos, mas não concordo com isso. Creio que a era aqui, da Era Luterana, e
esta era aqui que foi chamada, creio eu, de Era de Sardes, e então a Era de Filadélfia
para os metodistas, e então a Pentecostal, Era de Laodicéia... Creio que essas são eras,
e Deus em cada uma dessas eras pegou um povo eleito. E nisso, como—Hebreus 11
diz que esses sem nós não são aperfeiçoados. Estão vendo? Mas agora, a Igreja veio
disto, vindo em minoria o tempo todo, até entrar na Era Pentecostal.
Assim como as demais eras, a de Laodicéia acabou no momento em que ela se tornou
grande e importante.O Fim
A Escritura na Parede (02/09/1956) § 31
Isso é o que aconteceu com as igrejas. Nós ficamos inchados, somos grandes
denominações. Isso é o que aconteceu com os presbiterianos, metodistas, batistas,
pentecostais e todos os demais. Você está inchado, você é alguma coisa grande. É
exatamente nessa hora que Deus deixa você quando você faz isso. Você se torna
uma organização poderosa. Mas eu prefiro ser – eu preferiria ser um humilde servo do
Senhor, do que todas as organizações que existem no mundo (Sim.), ou ir para a maior
igreja ou pertencer à – à maioria. Eu prefiro estar na minoria, de qualquer forma, e
estar certo com Deus, sim, em qualquer momento.
Guiado Pelo Espírito de Deus (23/07/1953) § 56
Não importa o quanto você esteja em minoria, desde que você seja guiado pelo Espírito
Santo, está em maioria.
Deus Guarda a Sua Palavra (20/01/1957) § 108
A Igreja de Deus sempre foi a minoria, até que Jesus venha. ―Não tenhais medo, pequeno
rebanho, pois é da boa vontade do vosso Pai dar-vos o Reino‖. Isso mesmo. Estamos na
minoria. Mas está tudo bem. Enquanto Deus estiver aí, ainda é maioria para mim, e eu sei
que é para você. Pois, se Deus está com você, quem pode estar contra você?
Deus Guarda a Sua Palavra 2 (07/03/1957) § 26
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Deus nem sempre está na maioria. Ele às vezes está na minoria, mas Ele sempre está
certo. Deus está certo.
O Que Ouviste Elias? (09/06/1959) § 3 [Sem tradução]
E eu estava no centro da cidade, e minha esposa me disse: ―Por que você fala com essas
pessoas? Elas não falam com você. Algumas delas parecem que poderiam atacar você‖.
―Bem‖, eu disse, ―sabe, o povo de Deus está em uma minoria‖. Eu disse: ―Talvez seja talvez dez por cento‖. Mas eu disse: ―Eu... Se eu falar com todos, então eu – eu sei que
vou atingir esses dez por cento em algum lugar‖.
Esteja Certo de Deus (08/07/1959) § 10
Sabe, o povo de Deus sempre esteve em minoria, nem sempre na maioria. E falo sobre o
escolhido e eleito, o povo eleito de Deus.
Desde o Princípio Não Foi Assim (25/11/1959) § 23
Ao longo das eras, tivemos credos e denominações, e tudo mais, mas a igreja do Deus
vivo se move da mesma maneira. Ela está na minoria; eu sei disso. Mas algum dia ela
estará na maioria, quando os redimidos de todas as eras surgirem para seguir com ela de
encontro a Jesus. Ela é a igreja do Deus vivo.
Crês Tu Isto? (02/04/1960) § 34 [Sem tradução]
Ele sabe exatamente o que Ele está preparando para fazer. Ele vai levantar um povo, tão
certo como eu estou de pé neste púlpito. Ele levantará as pessoas por amor de Seu nome
da geração dos gentios. (E quando isso acontecer Laodicéia acaba) Ele vai fazer isso. O
tempo dos judeus está bem perto agora, e dos – dos gentios está terminando, (Ainda
não terminou) porque eles simplesmente saíram. Eles estão rejeitando Cristo; eles estão
rejeitando os Seus sinais; eles estão rejeitando tudo o que é chamado de piedoso e
marcam como um tipo de telepatia ou poder do demônio e fazem... Eles estão
blasfemando do Espírito Santo e selando a si mesmos para longe de Deus. E Deus
tomará aquela minoria, depois de um tempo, e a levantará em uma igreja poderosa, e
depois voltará o Espírito aos judeus e levará a igreja dos gentios para casa. Exatamente
certo. Ela está em formação agora. Oh, como estamos no tempo do fim, quase.
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