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A IGREJA e A NOIVA 
 

Leitura Bíblica: São João 20 : 15 ao 17 
                            
15  Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? 
Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o 
levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. 
16 Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, 
(que quer dizer, Mestre). 
17 Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi 
para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu 
subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 
 

A DIFERENÇA ENTRE JESUS e CRISTO 
E 

A DIFERENÇA ENTRE A IGREJA E A NOIVA 
 
AS TRÊS NOIVAS CAÍDAS E UMA PREDESTINADA PARA NÃO CAIR. 

 
 Obs.: Vamos observar, que há uma diferença entre a IGREJA e 
a Noiva, a Igreja é a Árvore, a Noiva é a Semente, nota-se que a 
semente passa pela árvore desde a raiz. 
 
A NOIVA sai da IGREJA, e enquanto estiver uma semente na 
árvore, aquela árvore está de pé. 
 
A igreja e a Noiva é tal como Cristo e Jesus. 
 
Um é Deus em unção, outro é Deus em físico.  
 
Cristo gerou Jesus; e o corpo de Cristo gera a Noiva de Jesus, 
Por isso a Noiva não é filha de Jesus, Ela é irmã Dele.  
 
Ele mesmo disse: “eu subo para meu Pai e vosso Pai.”  
(S. João 20:17)  
 
O mesmo que gerou Jesus pela Palavra, gera a Noiva pela 
Palavra.     
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PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 14 
William M. Branham - 15 de outubro de 1961 
 
200 Agora, o Corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus, pois somos 
espírito, carne e ossos Dele. Vêem? Porque nascemos em Seu Corpo. E 
porque este corpo aqui pertence a ele, embora nascido em pecado, Ele o 
redimiu. “Deus o levantará nos últimos dias, e eu viverei nele 
eternamente.” Vêem? É isto. Correto. 
 
OBS.: O corpo de Cristo gera a Noiva de Jesus, nesse corpo.  
Isto não quer dizer que um virou o outro, isto quer dizer que um foi tirado 
do outro. 

 
APOCALIPSE, CAPÍTULO CINCO -  2ª PARTE 
William M. Branham - 18 de junho de 1961 
 
138 Agora, observe. Redenção... Depois, imediatamente depois que Sua 
intercessão foi feita pela igreja, então Ele revela a Si mesmo como 
Parente Redentor. Você compreende isso agora? E agora Ele vai revelar 
à igreja como Ele o fez. E então se esta revelação já começou, então isso 
prova que estamos no fim do caminho. Amém. Agora, você apenas veja 
se isto é -- se isto está correto ou não, enquanto seguimos através da 
Escritura aqui. 
 
139 E descobrimos o que foi revelado. Qual é a revelação da redenção? 
Como nós somos redimidos? Apenas olhe aqui o que aconteceu nestes 
últimos poucos anos: a revelação do Nome de Jesus no batismo da água, 
a revelação que o inferno não é eterno, nunca foi conhecido antes (pense 
nos seus amados que estariam ali eternamente). Vêem? 

 
Obs.: que parente Redentor não é a pessoa física de Jesus. 
A pessoa física de Jesus é parente de Davi de Judá, por isso é Leão. 
O parente redentor é o CORDEIRO que é Cristo que foi criado antes da 
fundação do mundo. 

 
APOCALIPSE 13:8 - E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, 
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que 
foi morto desde a fundação do mundo. 
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 A PALAVRA FALADA E SEMENTE ORIGINAL – 2ª Parte 
18 de março de 1962 (Noite) 
 
34 Agora, observe, o que aconteceu com os filhos de Eva? O primeiro que 
nasceu... Agora se Deus disse, disse: “Multiplicai (para sua noiva, para a 
noiva de Adão) e enchei - multiplicai e enchei a terra”, esta era a comissão 
de Deus; e se ela tivesse feito isto, e eles cruzassem entre si... Mas o que 
aconteceu? Quando Adão se preparou para chegar a ela, ela já era uma 
mãe. Vêem o que eu quero dizer? Agora, a mesma coisa aconteceu com 
a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Agora, nós voltaremos além disso 
mais que um minuto. Observe, nesta noiva, o que ela fez então? Seu 
primeiro filho nasceu; era um filho bastardo, e ele estava cheio de morte 
e causou morte. E tudo desde então é morte. Agora, veja você que isto 
teve que ser pelo sexo. Por que você morreria se não fosse sexo? Quando 
Deus dá uma comissão ora, essa comissão não pode perecer... Deus é a 
Palavra eterna. Ela não pode falhar. Quando ele disse: “Multiplicai e 
enchei a terra”, aquele era o propósito eterno de Deus. Você não pode 
morrer ao levar isto adiante, porque é Sua Palavra, você tem que viver. E 
se aquela criança tivesse vindo de forma correta, não haveria nenhuma 
morte; mas ela não pôde esperar. 

 
Obs.: Isto foi o que aconteceu com a primeira esposa de Adão – a Eva. 
 
66 Agora, agora, observe: Deus confirmou Sua Palavra através de Seu 
corpo. É isto correto? Então ela saiu para se prostituir como a esposa de 
Adão fez no Éden e a esposa de Jeová fez nos dias de Samuel. Tomou 
um rei, se divorciou de Deus, seu Marido desposado e Sua Palavra e Seu 
profeta (sua saída para Sua Palavra) e saiu para se prostituir como o 
restante das nações; e Deus Se divorciou dela. O mesmo que Ele tem 
feito hoje: o mesmo ato.  
 
Obs.: Esta é a esposa de Jeová. 

 
67 Filhos da noiva cometem adultério (vêem?) com a - a noiva. Filho de 
Deus... Sua noiva do Pentecostes, virgem com a Palavra, saiu para se 
prostituir e cometeu adultério exatamente como fez a esposa de Adão, 
exatamente como fez a esposa de Jeová; e aqui está a esposa do Filho, 
ela sai para se prostituir, cometendo adultério com os deuses romanos 
(plural), deuses, pelo amor de seus amantes, os deuses romanos, tentou 
levar seu próprio esposo e dividi-Lo em três para agradar a seus amantes. 
Deus tenha misericórdia deles. Claro. Eles têm centenas de deuses, oh 
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com certeza; Astarte o deus do sol, Baalim o deus sol, e a rainha do céu, 
e todas aquelas coisas ali. Então a noiva, para agradar seus amantes de 
má fama... Não disse Deus ali nos cânticos de Salomão como sua esposa 
não era nada a não ser uma prostituta e assentada, disponível o tempo 
todo e pegando cada amante que passava? Estou falando claramente, 
mas isto é o que a Bíblia diz. Cada homem que queria sair com ela, podia 
sair com ela. Essa é a mesma coisa que a noiva de Cristo tem feito: ela 
ficou aberta a cada coisa imunda, hábitos imundos de cada organização 
que já tiveram, fazendo a mesma coisa.  
 
Obs.: Esta é a Noiva de Cristo que nasceu no Pentecostes. 

 
101 A noiva de Cristo fez o mesmo: misturou sua semente 
denominacional e colocou Cristo, seu Marido desposado para longe. E 
vocês, grupo de pentecostais amarrotados; qual o problema com vocês? 
Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, encontramos na profecia, Jesus 
Cristo fora da Sua própria igreja, nesta Era de Laodicéia, batendo na porta 
[O irmão Branham bate no púlpito - Ed] tentando voltar, o quadro mais 
patético da Bíblia. O que ela fez? Ela tomou a prostituição. Quando Jesus 
vem, para que Ele está batendo? Jesus volta para receber Sua Noiva; e 
quando Ele bate [O irmão Branham bate no púlpito - Ed.] Na porta, Ele 
estava aferrolhado do lado de fora. 

 

Obs.: Quando o noivo vem, Ele está do lado de fora. 

 
CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO 
William M. Branham - 28 de Julho de 1963 
 
184 “Predestinou!” Aí está o mistério. Ele, antes mesmo que Cristo ou 
qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você o Seu grande 
mistério, que Ele escolheu a Noiva. Sabendo que Eva cairia, por descrer 
da Palavra, sabendo que ela cairia; mas Ele escolheria uma Noiva que 
não cairia, que se manteria firme nesta Palavra independente do que todo 
o resto do mundo tivesse a dizer sobre Ela. Eles se manteriam firmes 
nesta Palavra! Eles são predestinados para permanecerem ali, “filhos de 
adoção por Cristo Jesus,” predestinou a Igreja para essa grande e 
gloriosa posição! 

 
Obs.: Vamos notar que há uma diferença entre a Igreja e a Noiva. A 
IGREJA que é chamada pelo profeta, de noiva de Cristo, corpo de Cristo, 
ou Igreja. 
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A VOZ DO SINAL 
William M. Branham - 13 de março de 1964 
 
7 E agora o tempo estava à mão... Deus havia feito uma promessa a 
Abraão, quatrocentos anos antes desse tempo, que sua semente 
peregrinaria em uma terra estrangeira, e eles seriam trazidos para fora. 
Depois de quarenta anos eles seriam trazidos para fora com uma forte 
mão. Ele libertaria seu povo por uma forte mão. E quando o tempo da 
promessa se aproximou, foi quando Deus colocou Moisés em cena. 
Moisés, em sua absoluta falha, tinha ido para o deserto. Agora, o tipo 
aqui... há um belo tipo que nós seguramente não queremos perder. 
Vêem? Tipo. Deus estava trazendo Israel, Seu povo, para fora, uma 
nação -- uma nação para fora de uma nação. Uma nação para fora de 
uma nação, um bonito tipo de hoje, que Deus está chamando Sua Noiva 
para fora de uma igreja – a Noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Uma 
Igreja Noiva para fora de uma igreja, a qual é citada na Bíblia, 
mencionada... Tenho algumas notas e Escrituras anotadas aqui sobre 
esta lição, nesta noite. Ela é chamada algumas vezes, “a Escolhida, a 
Eleita, ou o Remanescente da semente da mulher”. Foi chamada “a 
Noiva”, o que Deus, por Seu pré-conhecimento, ordenou ser. Isto é, a 
Noiva sai para fora da igreja. Veja, a coisa toda é uma igreja, mas Deus 
tira um povo para fora dessa igreja, como uma Noiva. Ele disse que o 
faria. E Ele o fez, observe, ou Ele o fará. Observe, veja como Ele o fez, e 
a maneira e como Ele o fez.  
 
Obs.: Temos que entender que este Processo ainda está em AÇÃO. 
 
Vamos notar que há uma diferença entre a Igreja e a Noiva. 
 
A IGREJA que é chamada pelo profeta de noiva de Cristo, corpo de 
Cristo, ou Igreja. 
 
A NOIVA DE JESUS CRISTO, não é o corpo de Cristo, Ela é tirada do 
corpo de Cristo. 

 
O DESVELAR DE DEUS  
William M. Branham - 14 de Junho de 1964 
 
69 Então depois que o Espírito Santo veio, Ele era então o Filho de Deus. 
Deus é um Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu 
através das eras da igreja como Filho de Deus. 
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70 Agora, no Milênio, Ele será o Filho de Davi, assentado sobre o Trono 
do Seu pai, Davi. Ele é o Filho de Davi. 
 
71 Agora, você recorda, entre o Filho de Deus... na era da igreja de 
Laodicéia, eles O colocaram para fora. E em Lucas, Ele disse que Ele 
seria revelado outra vez como Filho do homem, o profeta, cumprindo o 
resto disto. Vêem? As Escrituras se enquadram perfeitamente. Filho do 
homem, Filho de Deus, Filho de Davi. O que era isto? É o mesmo Deus 
todo o tempo, simplesmente mudando a Sua forma, en morphe. Ele 
simplesmente modifica isto. É um grande drama para Ele, Ele o está 
apresentando. Ele veio como Filho do homem, o Profeta. Fazendo 
exatamente... Mesmo aquela mulherzinha em todo o seu pecado, lá no 
poço, ela O reconheceu. Ela disse, “Sabemos que o Messias virá, o qual 
será chamado de Cristo, é isto que Ele fará”. Vêem, ela reconheceu 
porque ela era uma semente predestinada. E então ela... Onde, o restante 
deles não reconheceu Isto, eles não tinham nada para reconhecer. Para 
começar eles estavam em pecado. 
 
73 Pois... pois os Seus atos, Ele muda as Suas formas. Então Ele veio na 
forma de Filho do homem. Pois na era dos reformadores, Wesley, Lutero 
e todos através do... e então nós descobrimos que eles estavam com isto 
tão empacotados, exatamente como os israelitas estavam, até ao ponto 
que quando Ele apareceu nos últimos dias na era Pentecostal, como o 
Espírito Santo, eles O rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel 
fez. E o que faz Ele agora? Retorna como Filho do homem. E então, 
daquilo, Filho de Davi. Vêem, o quão perto estamos? Filho do homem, 
Filho de Davi, Filho de Deus. Ele está revelado nos últimos dias como 
Filho do homem de acordo com Malaquias 4, todo o restante das profecias 
pertencem a esta hora. Não mais tratou com a igreja depois que eles O 
colocaram para fora; do lado de fora, batendo na porta. Algumas 
Sementes predestinadas ainda estão lá, Ele deve alcançá-las.  

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 3 
William M. Branham - 30 de agosto de 1964 

 
24. Irmão Branham, alguns dizem que a misericórdia terminou e ninguém 
pode ser salvo. Agora, é isto verdade? (Estou contente por esta aqui.) Nós 
observamos e oramos... Nós observamos as filas de oração. E parece 
que alguns ainda continuam encontrando misericórdia. 
 Agora, esta é a primeira pergunta, nós temos duas. 
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199 “A misericórdia terminou?” Nunca pense nisto! Vêem? Somente 
permaneça certo fazendo tudo que você pode até que você seja tomado. 
Vê? 
 
200 “Nós observamos na fila de oração que alguns encontram 
misericórdia”. Certamente! A misericórdia - as portas estão abertas. 
Vêem? Eu acho que onde você vai, isto - este pensamento deve estar 
entre... Vêem, eu não tenho tempo para dar cada uma destas Escrituras 
e seus lugares corretos (Vê você?), cada uma destas coisas em seus 
lugares certos. Elas... Na fila de oração você encontra misericórdia, 
certamente. 
 
201 Se eu soubesse que Jesus viria nesta tarde, eu estaria fazendo 
simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento agora (Vêem?), 
simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta. Vêem? 
 
202 E agora, onde eu penso que vocês apanharam isto, é acerca do fim 
das Sete Eras da Igreja e dos Sete Selos, ele manifesta o que acontece - 
o que tem acontecido. A Sétima Era da Igreja - estamos no fim da Sétima 
Era da Igreja. Quando eu digo no fim, isto não significa que é nesta hora, 
neste minuto. Vocês recordam, a Bíblia diz, lá atrás, nos tempos de - do 
Senhor Jesus, Paulo disse: “Pois o tempo está à mão”. Você imagina 
quanto tempo isto foi no tempo de Deus? Aquilo foi ontem. Meu tempo 
tem passado dois mil anos. Vêem? O tempo está à mão. Vêem? O que 
Deus chama de, à mão, não é o que chamamos de, à mão. Vê? 
 
203 Então somente continue crendo, continue orando, continue - a 
misericórdia de Deus ainda permanece; simplesmente continue fluindo 
nisto o mais depressa que você puder. Deus fará a parada quando for 
tempo para parar. Vêem? 

 
Obs.: Temos que entender que este processo ainda está em ação. 
 
Vamos notar que há uma diferença entre a Igreja e a Noiva. 
 
A IGREJA que é chamada pelo profeta de noiva de Cristo, corpo de 
Cristo, ou Igreja. 
 
A NOIVA DE JESUS CRISTO, não é o corpo de Cristo,  
Ela é tirada do corpo de Cristo. 
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CRISTO É REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA 
William M. Branham - 22 de agosto de 1965 
 
142 Agora, a coisa seguinte acontece, é quando isto tudo é ajuntado 
naquela Pessoa, Jesus Cristo, Corpo e Noiva na volta física do Senhor 
Jesus, fazendo as Suas três vezes quando Ele foi trazido a terra, morto, 
crucificado, ressuscitado, manifestou-se na forma de Seu corpo, o qual é 
a Sua Noiva, a Mulher. Entendeu? Ela é parte de Seu corpo. E a mulher 
e o homem estão simplesmente tão perto, até que são quase - são o 
mesmo - eles têm que ser de qualquer maneira. Aí está. Vêem? Eles 
manifestam exatamente da mesma maneira. Ela é uma parte Dele, 
porque Ela foi tirada Dele. E a Noiva hoje é tirada do corpo de Cristo, que 
está agindo e fazendo exatamente como Ele disse que Isto faria neste dia, 
a Noiva, a Rainha, Rei e Rainha. Está certo. Está ficando tarde agora 
então teremos que nos apressar e terminarmos. Está bem. 

 
Obs.: a noiva é parte do seu corpo, ela não é o corpo do Senhor Jesus 
Cristo.  
A Eva era carne da carne de Adão ela não era a carne de Adão.  
O Corpo de Cristo foi tirado do Corpo de Jesus. 
Isto não quer dizer que um virou o outro, isto quer dizer que um foi tirado 
do outro. 
 
Obs. Cristo gerou Jesus (a Palavra, gerou Jesus). 
O Corpo de Cristo, gera a Noiva (Palavra gera a noiva) somos irmãos  
de JESUS e filhos de Cristo. 
 
Obs. Notem aí, O corpo de cristo é tirado do corpo de Jesus, e a noiva 
de Jesus é tirada do corpo de Cristo. 

 
DORES DE PARTO 
William M. Branham - 24 de janeiro de 1965 

 
136 Observem. Vêem, sempre tem sido isto. Esta é a razão pela qual ela 
está sentindo dores de parto, porque há uma briga nela! Há um Esaú - 
justamente um homem do mundo, muito religioso; e oh, ele tem razão - 
mas ele não sabe nada acerca daquele direito de primogenitura! Ele 
nasceu desse modo; foi moldado dessa maneira. E Jacó, não importa o 
que ele seja, ele quer aquela primogenitura! Ele é o espiritual! Então os 
dois hoje estão no ventre da igreja. 
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Obs.: Essa briga está no ventre da Igreja, ela não está no ventre da 
noiva. 
Obs.: Nós temos que entender isto primeiro, para depois entendermos 
sobre a intercessão e a redenção parcial da noiva, que ainda não é a 
plena redenção. A plena Redenção é o corpo glorioso, que é a herança, 
esta é a Redenção, é como a saída do Egito.  

 
DORES DE PARTO 
William M. Branham - 24 de janeiro de 1965 

 
137 Há um grande e poderoso sistema tentando ser formado, chamado 
Concilio Mundial de Igrejas. E do ventre da igreja estão vindo dois filhos. 
Você somente observe minhas palavras! O mundo - o mundo - a Palavra 
deve resgatar a Palavra da Igreja Noiva. A igreja tem que ser resgatada 
dela uma Noiva para Cristo. Aqueles que dormiram em todas as eras 
completarão aquela Noiva que vem da Palavra da qual eles saíram. Como 
de seus pés vindo à sua cabeça. Ela somente se torna maior, e mais do 
que você possa ter, e assim sucessivamente. Como um corpo cresce, 
assim cresce o Corpo de Cristo. Então finalmente a Cabeça virá a isto - a 
Cabeça crescerá. Obs.: (A cabeça que é CRISTO) 

 
Obs.: Que dentro do corpo de Cristo esta as duas filhas: a louca e a 
prudente. A noiva de Jesus Cristo e o sistema mundial de igreja. 
Esta noiva de Cristo que nasceu no pentecostes e caiu em Niceia adquiriu 
um filho antes de Cristo chegar nela. Ela concebeu dois filhos tal como 
fez a Eva. Agora ela não teve que morrer. Quem teve que morrer foi o 
marido dela, para unir se com Cristo. União Invisível da Noiva de Cristo.  
ENTENDAM ISSO: Ele Chama Ela para fora. Resgata, Restaura Ela, 
Malaquias 4, Redimi a noiva de Jesus Cristo, tira da igreja, QUE é a 
Esposa de Cristo. “Sai dela povo meu.” Porque redimir e trazer de volta, 
veja o que Ele nos fez, trouxe de volta para a Palavra, Cristo, O Cordeiro. 
Para através da Palavra, Redimir os corpos dos que dormem e 
transformar os que estão vivos. Esta é a posse que Ele, O CORDEIRO 
que é CRISTO em nós, está Fazendo a OBRA DE PARENTE 
REDENTOR. 
 
Vemos duas uniões: uma invisível e outra visível.  
 
A união invisível da Noiva de Cristo e a União visível, será da noiva de 
Jesus Cristo nos ares. 

 



10 
 

 
 
PRIMEIRO SELO 
17 a 24 de março de 1963 

 
283 E Jesus, Seu Nome na terra era “Redentor,” Jesus. Quando Ele 
estava na terra, Ele era o Redentor, isto é verdade. Mas quando Ele 
conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, Ele recebeu 
um novo Nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o 
fazem e não obtêm nada.  

 
284 Isto será revelado nos trovões. Vêem? Observe, o mistério. Ele está 
vindo, cavalgando... Tem que haver Algo para mudar esta Igreja. Você 
sabe disto. Tem que haver algo. Observe, “Ninguém conhecia a não ser 
Ele mesmo.”  Agora, observe, ninguém conhecia a não ser Ele mesmo.  
 E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo 
qual se chama é a Palavra de Deus. 
 (Oh, observem.) 
 E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos 
de linho fino, branco e puro. 
 E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as 
nações; e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o 
lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo Poderoso.  
 E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: REI DOS REIS 
E SENHOR DOS SENHORES. 
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285 Aí veio o Messias. Aí está Ele; não aquele sujeito naquele cavalo 
aqui atrás. Observe a diferença. Aqui Ele se coloca com o Livro em Sua 
mão, aqui, a obra redentora está... Ele não tomou o Seu lugar ainda. 
Então, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo.  

 
286 Não discordando com aqueles grandes homens. Não, senhor, eu 
não faço isto. Eu não gostaria de fazer isto, mas esta é a minha revelação 
disto. Vêem? Se você tem algo diferente, bem, tudo bem, mas para mim 
isto não está certo. Veja, eu -- eu creio desta maneira. Veja, agora, você 
sabe  o que. Vêem?  
 
287 E observem, Cristo não é visto mais, veja, desde aquele  tempo lá. 
Mas Ele está sobre um cavalo branco. Então se este sujeito está 
cavalgando em um cavalo branco, ele é apenas um personificador de 
Cristo. Vêem? Entenderam isto? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.]  
 
288 Observem, o cavaleiro no cavalo branco não tem nenhum nome. Ele 
pode ter usado dois ou três títulos, vejam, mas ele não tem nenhum nome. 
 
289 Mas Cristo tem um Nome! Qual é ele? A Palavra de Deus. É isto o 
que é. “No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo 
era Deus. E o verbo se fez carne.” Vêem? O cavaleiro não tem nome, mas 
Cristo é chamado de “A Palavra de Deus.” É isto o que Ele é. Ele é 
chamado assim. Agora, Ele tem um Nome que homem algum conhece; 
mas Ele é chamado de “A Palavra de Deus.” 
 Este sujeito não é chamado de nada, veja, mas ele está no cavalo 
branco.  

 
Obs.: Jesus agora não é nada para eles, porque Jesus Agora é a 
Palavra. 
 
Estes são os da Igreja, porque a redenção passou para a noiva, se eles 
quiserem ser redimidos, seus corpos terão que virem para a Palavra, 
que está na Noiva, ele disse lá “sai dela povo meu.”  
Quer dizer: saí da igreja. 

 
 
 


