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1 Esta manhã eu gostaria de continuar o nosso estudo do irmão Branham do sermão 
“Cristo é o Mistério de Deus Revelado”, e vamos novamente nos concentrar no parágrafo 2 
onde o irmão Branham abre em oração dizendo: “Bondoso Pai celestial, estamos nos 
aproximando de Ti novamente esta manhã pela misericórdia e pela orientação do Espírito 
Santo, hoje...”.  

2 Observe que o seu pedido de oração é por misericórdia em primeiro lugar, sempre por 
misericórdia em primeiro lugar, porque se temos a misericórdia de Deus, então tudo mais irá 
operar para estar bem. Na verdade misericórdia é definida como “ 1. Tratamento compassivo, 
e clemência. 2. A disposição para ser gentil e tolerante”.  

3 Esse é um belo pensamento, orando sempre para que Deus seja compassivo em Seu 
tratamento para conosco, e para nos mostrar clemência, o que significa perdão. Portanto, não 
podemos expressar a misericórdia sem expressar perdão. E note que isso é a disposição que 
são as ações que resultam de uma atitude de ser gentil e tolerante pelos quais o irmão 
Branham está buscando de Deus.  

4 Então, na sua oração, nós o encontramos pedindo a Deus para ser amoroso, perdoador 
e amável para conosco, e para nos ajudar a chegarmos ao ponto onde podemos começar a 
entender sobre como devemos conduzir as nossas vidas nesta hora em que vivemos. A 
misericórdia de Deus em Romanos 8 nos diz que “todas as coisas contribuem juntamente para 
o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito”.  

5 E ele diz que nesta estrutura de amor e perdão, estamos pedindo a Deus para nos 
ensinar pelo Espírito Santo através da Sua Palavra “ para que possamos saber como viver o 
dia de hoje”.  

6 Ele disse que, como temos entendido que deveríamos nos reunir esta manhã e ensinar 
a Tua Palavra, e para que (ou para o propósito) possamos saber como viver no presente dia, 
e qual é a hora do dia em que estamos vivendo. Nós pedimos a Tua santa direção para os 
nossos pensamentos, para os nossos corações hoje, de modo que Tu nos dirijas em cada 
palavra que nos for necessário conhecer; que Tu abras as nossas bocas livremente, e os 
nossos corações também, para recebermos o que Tu nos falarias, e feches as nossas bocas 
para as coisas que não estão bem, sabendo que somente Tu podes revelar a Palavra de 
Deus.  

7 Então nós estamos vendo algo aqui esta manhã sobre o ensino da Palavra de Deus, o 
qual sabemos que “ensino” é “doutrina”, assim, portanto, estamos obtendo uma inclinação 
diferente sobre a doutrina esta manhã que vimos tanto que é: ele está falando de ensino 
através da Palavra, que é doutrina, que é ensinar, e mesmo assim, o ensino não é para que 
possamos ter um conhecimento mental, mas pelo contrário, para que através do ensino 
possamos saber a melhor forma de nos prepararmos para viver o tipo certo de vida neste dia, 
sabendo que tempo realmente é este no grande esquema de tempo do plano divino de Deus.  

8 Agora, isso pode ser muito, mas o que estamos vendo aqui nesta abertura de oração é 
que o irmão Branham está nos deixando saber que a doutrina, ou seja, o ensino da Palavra, é 
produzir uma vida em nós que seja compatível com a própria Palavra.  
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9 Oh, sim!! Muitos de vocês pensaram que doutrina é apenas um certo conhecimento de 
um determinado assunto, como se o próprio conhecimento fosse o objetivo em si, mas não 
é. Que bom é a doutrina ou ensino se não produzir a imagem de Cristo em nós?  

10 E é aí que eu estou lutando em minha alma, e gemendo e labutando em meu espírito 
quando eu vejo as pessoas que têm o ensino certo, mas os resultados errados.  

11 “Explique o que você quer dizer, pregador, com ‘ensino certo e resultados errados’. 
Como você pode ter resultados errados de um ensino certo?”. Bem, se o foco de nossa 
doutrina é fazer um homem ser maior que o outro homem, ou fazer um grupo ser maior que 
outro grupo, então o nosso foco está totalmente errado. Se o foco de nossa doutrina é 
simplesmente saber mais sobre o assunto do que o outro sujeito, então estamos totalmente 
errados em nosso foco.  

12 O irmão Branham disse em seu sermão Entrando no Espírito (28/04/1961) § 47 Eu 
não me importo se o homem estiver errado. Se ele estiver errado e sincero no seu coração e 
você estiver certo em sua fé e estiver errado ao agir da maneira que você está agindo, eu 
preferiria estar no lugar dele do que no seu. Isso mesmo. Eu preferiria estar errado na minha 
doutrina e certo em meu coração. Deus irá considerar mais isso. Então, se um homem está 
errado, e daí? Ajude-o. Ele precisa de ajuda. Ame-o. Se você não pode amar o seu inimigo da 
mesma forma como você ama aqueles que te amam, você não é melhor do que os publicanos. 
Isso mesmo. Isso é o que a Igreja tem falhado em obter. Eu espero que você obtenha isso esta 
noite. Eu espero que você entenda sobre o que eu estou falando.  

13 E mais uma vez em seu sermão A Divindade Explicada (25/04/1961) §§ 103-104 
“...enquanto vocês discutem, ambos estão errados. Está vendo? Porque, eu preferiria estar 
errado em minha doutrina, e correto em meu coração, do que estar certo em minha doutrina, 
e errado em meu coração”. Está vendo? Eu disse: “Afinal de contas, é a condição do seu 
coração”. E eu fiz disso uma prática, sabendo isto: que se um homem, não importa o que ele 
faça e o quanto ele difere, e o que diga sobre mim, se em meu coração, não apenas por dever, 
porém do meu coração eu não posso amar esse homem tanto quanto eu amaria alguma outra 
pessoa, então eu sei que há algo errado aqui dentro, veja. Isso mesmo...  

14 E o meu coração está muito sobrecarregado para com os filhos de Deus, não só com os 
daqui da América, mas em todo o mundo, porque embora muitos estejam vindo para o correto 
entendimento da doutrina de Cristo, mesmo assim eles estão confusos com tudo do que se 
trata, porque eles concentraram toda a sua atenção sobre os detalhes do ensino doutrinário e 
perderam o Espírito por trás da própria doutrina.  

15 O apóstolo Paulo disse em Romanos 16:17 E rogo-vos, irmãos, que noteis os que 
promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles.  

16 Veja, Cristo é a doutrina, não foi isso que Paulo ensinou? Cristo é a doutrina de que 
Paulo está falando aqui, e ele ainda está nos dizendo que há aqueles que causariam divisões e 
escândalos contra a doutrina que é ensinada. Repare que ele nos diz no versículo 18: “Porque 
os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre; e com suaves palavras e 
lisonjas enganam os corações dos simples”. Então o que ele está dizendo aqui é que, embora 
eles possam ensinar a doutrina, seus motivos e objetivos estão errados. Há um propósito de 
servirem a si mesmos e de conquistar pelo engano os corações dos simples.  

17 Agora, eu posso não entender muito, mas o que eu ouvi Paulo nos dizer aqui é que 
você pode ensinar a doutrina certa e você pode ensiná-la errado, mas isso se trata do seu 
coração e da sua motivação para o ensino da doutrina.  

18 Veja, a doutrina é Cristo! A doutrina, o ensino, a doutrina de Cristo é Cristo. É Dele 
que estamos falando, e se as pessoas estão sendo direcionadas para Cristo, então os seus 



Doutrina da Mensagem 

4 
 

corações serão conforme o Seu coração, assim como a sua mente será conforme a mente 
Dele.  

19 Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo 
sentimento que houve também em Cristo Jesus, a tradução da NVI de 1984 disse: Sua atitude 
deve ser a mesma de Cristo Jesus. Então nós estamos olhando não para a mente, como se isso 
tem a ver com o intelecto, mas tem mais a ver com a mesma atitude ou mentalidade.  

20 E, na verdade, a Nova Versão Internacional (NVI), da tradução de Filipenses 2:5-
8 diz: Em seus relacionamentos com os outros, você deve ter a mesma mentalidade que Jesus 
Cristo, que, sendo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo para ser 
usado em Seu próprio benefício; ao contrário, Ele Se fez nada, tomando a natureza de servo, 
fazendo-Se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-Se, tornando-
Se obediente até à morte, e morte de cruz!  

21 E a tradução chamada “A Mensagem”  5-8 coloca desta forma: Pense de si mesmo 
como Cristo Jesus pensava de Si mesmo. Ele tinha um estado de igualdade com Deus, mas 
não pensou tanto de Si mesmo que Ele tivesse que agarrar-Se às vantagens desse estado não 
importa qual fosse. De modo nenhum. Quando chegou a hora, Ele deixou de lado os 
privilégios da Divindade e assumiu a condição de servo, tornou-Se humano! Tendo-Se 
tornado humano, Ele ficou humano. Foi um processo extremamente humilhante. Ele não 
reivindicou privilégios especiais. Em vez disso, Ele viveu uma vida obediente e altruísta e 
então morreu uma morte altruísta e obediente, o pior tipo de morte para isso – uma 
crucificação. 

22 Portanto, quando ensinamos a doutrina de Cristo mostrando que Cristo é a doutrina, se 
a nossa abordagem for trazer os mesmos resultados em sua vida, que foram os resultados na 
própria vida de Cristo, então nosso foco não é ensinar a respeito de Cristo, mas levar você a 
Cristo.  

23 Espero que eu esteja conseguindo deixar isso claro. Minha preocupação é que o 
ministério está ensinando a respeito de Cristo, olhando para trás para uma figura histórica, ao 
invés de levar as pessoas para Cristo, para a mesma unção que estava Nele. Porque Paulo 
disse que se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, Ele 
vivificará também os vossos corpos mortais. Isso fará com que os vossos corpos mortais 
ganhem vida pelo Seu Espírito que em vós habita. Mas eu estou com muito medo de estarem 
ensinando a respeito de Cristo, mas sem levarem as pessoas para Cristo.  

24 Oh, eu estou lutando aqui pelas palavras certas para dizer, mas vamos colocar desta 
maneira: há uma diferença entre saber a respeito de Cristo e conhecê-Lo pessoalmente. Você 
pode saber tudo sobre um homem, mas sem conhecer esse homem. E você pode conhecer a 
doutrina de Cristo sem nunca conhecê-Lo. E que bem isso fará a você a menos que você O 
conheça? Ele disse: “Eu sou a ressurreição e a vida”. E que bem faz a você saber sobre Ele, se 
você não conhecê-Lo no poder da Sua ressurreição? 

25 O irmão Branham disse em seu sermão Ao Nascer do Sol (18/04/1965) § 31 Agora, a 
própria essência da Mensagem que foi envida foi esta: “Ele tem ressuscitado dentre os 
mortos”. E nós, como Seus beneficiários, nós os que temos compartilhado de Sua 
ressurreição, estamos recebendo os benefícios dessa benção, ao provar ao mundo que Ele 
está vivo. Não o podemos fazer com palavras somente; não o podemos fazer por meio de uma 
tradição de homem; nós somente refletimos aquilo mesmo que estamos anunciando. Temo 
que muitos de nós não estejam levando as pessoas a Cristo hoje em dia. Estamos levando-as 
a alguma igreja ou a alguma teoria; mas temos que guiá-las a Cristo. Ele é o único, e Ele é o 
único que tem a Vida. “Aquele que tem o Filho, tem a Vida”. E se a vida de um homem que 
está morto se projetou em você, então você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de 
um homem foi de um certo tipo, e você tirou o sangue de um homem e mudou o sangue de um 
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homem para outro, ele absolutamente seria desse tipo de sangue. E se o espírito que vive em 
você está morto, e você é ungido com a Vida que estava em Cristo e tal Vida se encontra em 
você... Romanos 8:11 nos diz: “Se o Espírito Daquele que ressuscitou a Jesus dentre os 
mortos habita em vós, Ele também vivifica vossos corpos mortais”, essa mesma Vida, com os 
mesmos poderes, os mesmos beneficiários de Deus que Ele teve aqui na terra. Ele te redimiu, 
uma semente que foi conhecida previamente por Deus, cujos nomes foram postos no Livro da 
Vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E aquela Luz do Evangelho da 
Ressurreição é a confirmação da Palavra... Como soubemos que Ele era Cristo? Porque Ele 
provou o que Ele falou. Como conhecerei a Mensagem da hora? Deus prova o que Ele 
prometeu e Ele fala sobre isso.  

26 É por isso que eu tenho percorrido o mundo pelos últimos 5 anos dizendo aos irmãos 
que nós temos dobrado a esquina e eu tenho medo de que muitos não retornaram. Muitos 
estão ensinando sobre Cristo (a doutrina de Cristo), mas eles não estão manifestando Cristo 
para o mundo. E a menos que as pessoas possam ver essa vida por si mesmos, eles não têm 
ideia do que você está falando.  

27 Lembre-se, há algumas semanas eu disse que a revelação não é uma lâmpada mental 
acendendo em seu cérebro. “Apocalipse” significa uma revelação, é um conhecimento 
baseado em uma experiência, e um conhecimento que vem por essa experiência. Eu receio 
que muitos estejam substituindo a experiência que traz a revelação por um conhecimento ou 
um ensino que eles chamam de revelação. O novo nascimento é mais do que apenas um 
reconhecimento mental da doutrina. É mais do que uma concepção intelectual. É uma 
concepção da própria vida de Deus no crente.  

28 Batalhando Pela Fé (23/01/1955) § 28 Paulo estava aqui no reino natural com seu 
Ph.D. Vê? Ele não sabia... Ele tinha uma fé intelectual, mas ele não tinha uma fé divina. Há 
uma grande diferença em eu ter uma fé intelectual do que uma fé divina. Aí é onde vocês, 
meus amigos batistas, não conseguem ir em frente. Vocês ficam com a fé intelectual por isso, 
mas deve ser uma revelação divina de Jesus Cristo para você que simplesmente sai do 
coração. A fé intelectual não é suficiente. Tudo bem, mas isso somente leva você para o 
Espírito Santo. O Espírito Santo é uma experiência pessoal do nascimento, o novo 
nascimento, da regeneração, fazendo uma nova criatura em Cristo. Observe, Paulo saltou 
sobre seu cavalo, e para Damasco com algumas cartas do sumo sacerdote, e disse: “Eu vou 
prender todos aqueles heréticos. Vou trazê-los de volta”. Olhe como o Evangelho tinha se 
espalhado. Isso não havia ainda se estabelecido como está hoje. Irmão, quando eles viram 
aquelas obras de Deus sendo realizadas por aqueles apóstolos, lá estavam eles. Eles estavam 
realmente em chamas. Eles estavam fazendo alguma coisa.  

29 Cristo é o Mistério (28/07/1963) § 120 Olhe, Cristo em você torna Ele o centro da 
Vida da revelação. Vê? A Vida de Cristo em você torna Ele o centro da revelação. Cristo, na 
Bíblia, torna a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você torna você a revelação 
completa da coisa toda. Veja, o que Deus está tentando fazer? O que é o novo nascimento 
então? Você diz: “Bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento?”. É a revelação de 
Jesus Cristo pessoalmente a você. Amém. Vê? Não você ter se unido a uma igreja; você ter 
apertado uma mão; você ter feito algo diferente; você ter dito um credo; você ter prometido 
viver por um código de regras; mas Cristo, a Bíblia... Ele é a Palavra que foi revelada a 
você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o 
que for que possa ser... É Cristo em você. Isso é uma – a revelação sobre a qual a Igreja foi 
edificada.  

30 Veja, não o conhecimento a respeito de Cristo, mas Cristo vivendo em você é o que 
faz Dele o centro de sua vida. Se você diz que nasceu de novo pelo Espírito de Deus, então 
sua vida viverá como ela viveu em Jesus. Se você disser que você nasceu de novo, então a 
própria vida que guiou e dirigiu Jesus Cristo para a Cruz viverá em você e direcionará você 
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para uma vida de crucificação de si mesmo. Você vai dizer o que Ele disse, e fará o que Ele 
fez, e as suas ações serão as mesmas e o seu discurso será o mesmo, porque é a mesma vida 
em você que estava Nele. E a menos que as pessoas vejam essa vida em você fazendo o que 
Ele disse, e falando o que Ele disse, e pensando os mesmos pensamentos, e fazendo as 
mesmas obras, você não tem direito de alegar que você nasceu de novo.  

31 Jesus disse: “Se não credes em Mim, crede nas obras, pois são elas que dão 
testemunho de Quem Eu sou”. E na primeira era da Igreja as pessoas eram chamadas de 
cristãs porque eram como Cristo. Andavam como Cristo, falavam como Cristo e assim 
cumpriam a própria natureza de Cristo, porque era a natureza de Cristo vivendo neles. Então 
que direito tem a igreja hoje ou de qualquer indivíduo de se chamar cristão, se não forem 
conforme a imagem do Filho Primogênito, Jesus Cristo?  

32 O irmão Branham disse em seu sermão O Cego Bartimeu (18/08/1955) § 14 Esses 
fariseus leram a mesma Bíblia que os apóstolos leram, mas eles não tiveram fé para colocar 
em prática o que leram. Toda denominação hoje lê a mesma Bíblia. Mas o que eu quero ver é 
alguém ter fé suficiente para sair e aceitar a Palavra Dela. Amém. É disso que nós 
precisamos, de alguém para praticar o que eles creem. A fé sem obras é morta. Você não faz 
nenhum bem ter fé. Você diz: “Eu creio que isso é a Bíblia”. Bem, se é a Bíblia, Ela tem 
promessas. E se você crê que isso é verdade, bem, a única coisa que você tem a fazer é deixar 
a sua fé livre com isso. Pratique o que você crê. Cada pedaço é uma semente.  

33 O problema hoje é que as pessoas têm uma fé intelectual, ao invés de uma fé do 
Espírito Santo que tem sido vivificada neles. O irmão Branham disse em Cristo é o Mistério 
(28/07/1963) § 147 Ele não é conhecido por como explicar isto. Deus é conhecido pela 
simplicidade da revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Vê? Não a sua 
teologia; é uma revelação de Jesus Cristo. “Sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja”. 
Outras pedras não são aceitas; outras coisas não são aceitas; nenhuma outra pedra romana; 
nenhuma outra pedra protestante; nenhuma outra escola; nada mais, a não ser exatamente 
sobre a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Ele nasce aí e Ele insere a 
própria Vida Dele, e a sua vida termina. E a Vida de Cristo está Se projetando através de 
você com as preeminências para as pessoas, para que elas vejam que a mesma Vida, e obras, 
e sinais, e maravilhas que Ele fez estão fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o 
restante disto nem mesmo é considerado, de modo algum.  

34 Cristo é o Mistério (28/07/1963) § 122 Se um homem diz que é nascido de novo, e 
tenta colocar estas promessas de Cristo, nestes últimos dias, para alguma outra era, fazendo 
Dele Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão 
causada por Satanás. E se esse homem diz que ele crê nisso, e isso não se manifesta através 
dele... Jesus disse em Marcos 16: “Estes sinais seguirão aos que crerem... em todo o mundo, 
e para cada era”. Expulsando demônios, e falando em línguas, e todas estas grandes 
manifestações dos dons que seguiriam, que “seguirão”, não “talvez sigam”; eles devem 
seguir. Os céus e a terra passarão, mas as Suas Palavras não.  

35 Muitas pessoas nesta mensagem estão vivendo a experiência de alguém. Eles vivem a 
experiência de seus pais ou do seu pastor ou do seu mestre ou do seu profeta, mas você tem 
que ter a sua própria experiência com o Deus vivo tornando sua vida uma caminhada diária 
numa realidade da Palavra Viva.  

36 O irmão Branham disse em seu sermão Por Que a Pequena Belém? (14/12/1963) § 
52 Oh, observe, Israel recebia um novo pão fresco toda noite, descendo do céu para sua 
jornada. Cristo é a nossa Vida, o Pão da Vida, e todos os dias nós recebemos um frescor de 
Cristo, do céu, o Espírito Santo descendo sobre o crente todos os dias, fresco. Experiências 
de ontem, muitos de nós vivemos da experiência de ontem. Nós não devemos fazer isto. É a 
experiência de hoje. Esse é o problema com nossas denominações; elas estão vivendo da 
experiência de João Wesley, da experiência de Dwight Moody, de Finney, Sankey, Knox, 
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Calvino, e muitos desses lá atrás. Eles estão vivendo desta experiência. Mas lembre-se, o pão 
que caiu e que eles tentaram guardá-lo ficou contaminado; tinha larvas nele, pequenos 
vermes. E este é o problema de hoje, cisternas contaminadas, vivendo de pão passado que 
está contaminado.  

37 Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não pode colocar tudo isso 
em um homem, você tem que ter a mesma experiência que esses homens tiveram por si 
mesmos.  

38 E é por isso que eu martelo nessas coisas do jeito que eu faço. Você nunca entrará no 
Arrebatamento a menos que você tenha o Espírito Santo vivendo Sua vida em você. Muitas 
pessoas pensam que crer nesta Mensagem é a sua evidência de que eles nasceram de novo, e 
muitos pregadores estão ensinando isso. E assim eles ensinam que os filhos não precisam ter a 
sua própria experiência com Deus, porque crer na Mensagem é a evidência de que eles estão 
cheios do Espírito de Deus. Você não sabe que o diabo crê e treme? Isso está tão longe da 
verdade. 

39 Quando o irmão Branham e o irmão Vayle falaram sobre a evidência do novo 
nascimento, e o irmão Vayle trouxe à tona as duas experiências que o irmão Branham teve. O 
irmão Branham disse ao irmão Vayle que nós não vamos por experiência, nós vamos pela 
Palavra de Deus, e ainda assim ele se voltou direto em uma fita e disse em sua Perguntas e 
Respostas COD (30/08/1964) § 120 354. Será que seus filhos precisam ter uma experiência 
para ter o Espírito Santo? Se eles veem a Mensagem do tempo do fim eles têm o Espírito 
Santo? 

40 Agora, essa é uma pergunta muito boa, e ouça a sua resposta depois que o livro das 
Eras da Igreja foi escrito: “ Cada um deve ter uma experiência. Seus filhos não podem entrar 
de nenhuma outra maneira a não ser da mesma maneira que você entra. Vê? Eles têm que 
nascer de novo. Não há nenhum neto no Reino de Deus; todos eles são filhos. Eles devem ter 
isto, devem ter uma experiência com Deus para entrarem, exatamente como você. Agora, 
espero que eu possa pegar isto”.  

41 Agora, isso torna a versão do irmão Vayle sobre o que aconteceu não verdadeira? De 
modo nenhum. Veja que eles estavam falando sobre a evidência de ser cheio do Espírito, e 
eles não estavam falando sobre a experiência, porque cada nascimento é diferente. E assim, 
quando o irmão Vayle trouxe as duas experiências do irmão Branham, o irmão Branham 
simplesmente o pegou na pista novamente, dizendo: “ Lee, nós não vamos pela experiência, 
nós vamos pela Palavra de Deus”.  

42 Agora, esta próxima citação do irmão Branham torna muito evidente que há uma 
diferença entre ter a experiência de receber o Espírito Santo e a evidência real de que sua 
experiência foi genuína. Veja que “experiência” e “provas” são duas palavras diferentes, e 
elas significam duas coisas diferentes. A palavra “experiência” significa uma: a participação 
ativa em eventos ou atividades, levando ao acúmulo de conhecimento. Um evento ou uma 
série de eventos participados ou vivenciados. Considerando que a palavra “evidência” 
significa: uma coisa ou coisas úteis na formação de uma conclusão ou julgamento: para 
indicar claramente; exemplificar ou provar.  

43 A palavra prova vem da palavra raiz “evidente” que significa facilmente visto ou 
compreendido, óbvio. Portanto, a evidência de receber o Espírito Santo teria que ser algo que 
o torna muito óbvio de que você o tem, uma prova, e não há maior prova do que ouvir e 
reconhecer e compreender a Palavra para o dia em que você vive. Agora, isso não implica 
uma compreensão mental. Isso implica um conhecimento baseado em vivenciar a realidade do 
Deus vivo e o que a Sua Palavra diz sobre Ele. Como Paulo disse: “ Como podeis saber as 
coisas de Deus a menos que o Espírito de Deus esteja em vós?”. Assim, a evidência não é a 
experiência, mas o que olha para trás, com a prova de que você tem o Espírito de Deus em 
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você, porque você tem Sua mente. Mas isso não elimina o fato de que há uma experiência em 
um novo nascimento e que é exatamente o que o irmão Branham disse sobre os filhos criados 
na Mensagem. Ele disse que eles devem ter essa experiência, assim como você teve, porque 
Deus tem filhos, não netos.  

44 Em Perguntas e Respostas 2 COD (23/08/1964) § 19 281. “ Querido irmão Branham, 
fui batizado no nome de Jesus. A Palavra diz que recebereis o dom do Espírito Santo. Isto 
significa o batismo, o Espírito Santo, ou significa que deveria receber o dom – definitivo – eu 
deveria receber uma experiência definitiva com o batismo? Estou desejoso de ser cheio com o 
Espírito. Por favor, perdoe-me a nota longa, por longo tempo tenho desejado fazer-lhe esta 
pergunta. Obrigado”. E a pessoa tem assinado seu nome. São pessoas de fora da cidade. 
Agora, aí está uma boa pergunta. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência 
definitiva que uma pessoa deve receber. Agora, permita-me de alguma maneira clarear isso 
só por um minuto. Vê? Agora, muitas pessoas tem a ideia... Creio que isso está torcido... E 
talvez aqui mesmo na igreja, e a igreja que está escutando; pode haver uma dúvida. Agora, 
quando falo de não crer que a evidência inicial do Espírito Santo seja falar em línguas (eu 
não aceito isso), com a ajuda de Deus creio que posso prová-lo na Bíblia que isso está 
errado, vê? Porque o falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Quantos sabem disso? 

45  A cura divina é um dom do Espírito Santo e aqui os Beatles o estão fazendo. Vê? 
Satanás pode imitar qualquer um desses dons. Bruxos, feiticeiros podem falar em línguas e 
interpretar. Nas selvas, muitas vezes um feiticeiro fala em línguas, bebe sangue em um crânio 
humano e interpreta línguas desconhecidas. Agora, essa não é a evidência do Espírito Santo. 
Vê? Você não pode confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é o 
amor. E a Ciência Cristã exerce mais amor que qualquer outro que eu saiba, e eles até 
mesmo negam que Jesus Cristo seja Divino. Vê? Só há uma evidência do Espírito Santo que 
eu saiba, e essa é uma fé genuína na prometida Palavra da hora. Agora, aqueles judeus 
vieram; eles tinham mais religião que os discípulos tinham. Eram homens treinados nas 
Escrituras mais que os discípulos, porquanto eles eram pescadores, cobradores de impostos e 
assim por diante. E eles tinham verdadeira fé e fé genuína no que faziam. Agora, ouça 
atentamente agora; não perca isto. Vê? 

46 Quando se trata de ser frutos do Espírito: bondade, mansidão, eu imagino que não 
havia nenhum desses sacerdotes que não pudessem exceder a Jesus Cristo nisso. Ele foi ao 
templo, vestes pregueadas, olhou para eles com ira e virou as mesas deles e lhes pôs a correr 
do lugar. Isso está certo? A Bíblia diz que Ele olhou sobre eles com ira. A Bíblia diz assim. 
Isso é exatamente correto. Veja, aqueles sacerdotes eram benévolos, mansos, homens 
entendidos. Quando se trata de frutos do Espírito, eles conseguiam mostrar mais frutos do 
Espírito do que Jesus alguma vez pôde. Quando se refere a teologia, eles não sabiam de que 
escola Jesus havia saído. “De onde veio este homem? De onde Ele saiu? Que cartão de 
companheirismo Ele tem? A que organização pertence? Não sabemos de onde Ele vem. Ele 
era absolutamente um indivíduo desterrado que teve um nascimento ilegítimo. Ora, nós 
poderíamos descer aqui e em poucos minutos mostrar-lhes pela lei...”. 

47 Eles tinham direito de fazer o que fizeram quando se chegava a isso. Por quê? Porque 
eles falharam em ver que Ele era a Palavra Prometida da hora. A única maneira que O 
reconheceram, quando Jesus realizou a Palavra ao poder dizer-lhes o que tinham em seus 
corações, que haviam feito... Ele era um Profeta conforme a Palavra de Deus. O que Ele 
dizia acontecia, cada palavra, palavra por palavra. Ele era o Profeta de Deus, Servo, Deus o 
Profeta. Isso estava ali diante, o profeta de Deus, e este é Deus o Profeta, não o profeta de 
Deus. Isso foi Malaquias, Jeremias, Isaías, Elias e assim por diante, mas este era Deus o 
Profeta, não o profeta de Deus. Você entende isso agora? Todos os profetas que retrataram 
Sua vida em porções, representaram sua parte, porém Nele estava a Plenitude de todos os 
profetas. Os profetas, a Palavra do Senhor veio a eles, os profetas, porém Este era a Palavra 
e o Profeta, a mesma Pessoa. Vê? Agora, agora, quando um homem recebe a Cristo da 
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mesma maneira em que Ele está, você não pode aceitá-lo como sendo... Vê? Agora, alguns 
deles dizem: “Bom, sou um luterano”. Bem, não há nada contra isso, porém as Águias não se 
alimentam disso. Vê? Isso era até onde foi; isso era comida fresca daquele dia. “Sou um 
wesleyano”. Isso está bem, mas você está vivendo no passado, vê? Agora, aquelas pessoas 
diziam: “Ora, nós temos a Abraão por pai”. Aquele Profeta disse: “Deus pode levantar 
filhos a Abraão destas pedras”. Vê? “Pertencemos a isto. Pertencemos àquilo”. Isso nada 
tinha... Ele disse: “Geração de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? Não comeceis a 
dizer: ‘A Abraão temos por pai’, porque Deus pode levantar filhos a Abraão destas pedras”. 
Vê? 

48 Assim sendo, ser um teólogo bem treinado nada tinha a ver com isso. Ser manso e 
gentil nada tinha a ver com isso. O que tornava Ele diferente? Ele era a Palavra feito carne; 
não a Palavra para o dia de Moisés; Moisés foi a Palavra para aquele dia; não a Palavra 
para os dias de Noé, Noé foi a Palavra para aquele dia; não a Palavra para o dia de Elias, 
Elias era aquela Palavra para aquele dia; mas Ele era a Palavra do tempo presente e eles 
estavam vivendo no passado. A mesma coisa se repete. Essa é a evidência do Espírito Santo, 
quando Deus revela a você e você o vê; ASSIM DIZ O SENHOR e o aceita. Não o que você é, 
o que você foi ou nada disso, é o que Deus tem feito por você agora. Aí está a evidência. 

49 Jesus disse... Ele nos dá a evidência do Espírito Santo, João 14. Ele disse: “Tenho 
muito que vos dizer. Não tenho tempo para fazer isso, mas quando o Espírito Santo vier, Ele 
vos dirá, trará à sua memória as coisas que Eu lhes disse e mostrará as coisas que hão de 
vir”. Você não vê? Aí está a evidência. Isso é predizer e ser – ter a interpretação divina da 
Palavra escrita. Agora, não é essa a evidência de um profeta? Na Bíblia um vidente era um 
homem que podia predizer e estaria perfeitamente exato, não alguém impondo-lhes as mãos, 
isso é um dom. Um profeta é predestinado e nasce para ser profeta. Vê? Toda a vida foi um 
profeta; esse é um ofício. Aí é onde as pessoas...  

50 Agora, o irmão Branham tem uma pequena margem trilhada aqui dessa questão, mas 
ele volta a isso um pouco mais tarde neste mesmo Perguntas e Respostas 1 COD 
(23/08/1964) §121 257. Ele lê uma outra pergunta e responde isso mais adiante. “ Querido 
irmão Branham: crê você que os sinais deveriam seguir a todos os que tem o Espírito Santo? 
(Jesus assim o disse, Marcos 16.) Se assim é, o que dizer das pessoas que creem na 
Mensagem com tudo o que há nelas, e mesmo assim não tem estes sinais? São eles incrédulos 
ou necessitam do Espírito Santo? Se assim é, por favor instrua-nos hoje, como receber o 
Espírito Santo. Cremos que você é a boca de Deus para nosso dia. Teu irmão”.    

51 Obrigado meu irmão, por me considerar como teu irmão, e eu penso que essa é uma 
pergunta muito boa. Amigos, sim; isso está um pouco frouxo. Se puder, gostaria de tratar um 
pouco mais sobre isso, se eu pudesse. Vê? Está frouxo. Veja. Alguns de vocês... Vê? Quando... 
Você não pode receber o batismo do Espírito Santo sem ter uma experiência quando isso 
acontece... Agora, se você crê “em cada partícula da Palavra”, você diz que você crê em 
cada partícula Dela, então a Palavra está aí esperando pelo Espírito Santo para Ela operar; 
é necessário a luz da candeia. Aqui está a vela com a mecha nela e com toda a... a cera e 
tudo que tem que ter nessa vela, porém enquanto não vier fogo sobre ela, não resplandecerá 
nenhuma luz. Não importa quão perfeita seja a vela e quão perfeito arderá e tudo, tem que 
ser acesa e então arder. E quando você crê e estão cumpridas as instruções do que é o 
Espírito Santo: amor, gozo, longanimidade, bondade... os frutos que Ele produz, até que o 
Espírito Santo venha com uma experiência ardente e acenda essa vela, então você não tem 
recebido o Espírito Santo. Vê?  

52 Portanto não estamos falando de uma experiência intelectual, mas de uma verdadeira 
experiência sobrenatural de um Deus sobrenatural. Na verdade, em seu sermão A Rainha de 
Sabá (01/04/1960) § 50 o irmão Branham disse “Quando Cristo revela a Si mesmo a você, 
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não de forma intelectual, mas de uma nova forma de nascer...”. Então não estamos falando de 
inteligência, mas de uma verdadeira experiência de Deus.  

53 A Rainha de Sabá (10/07/1960) § 40 A Bíblia diz que “ninguém pode chamar Jesus 
de Cristo senão pelo Espírito Santo”. Se você nunca recebeu o Espírito Santo, você não sabe 
que Ele é o Cristo ainda. Lembre-se disso. Você apenas está caminhando para essa luz. Você 
pode dizer: “Meu pastor disse assim”. Isso é verdade. “Minha Bíblia diz assim”. Isso é 
verdade. “Minha mãe disse assim”. Isso é verdade. “Minha igreja crê que é o Espírito 
Santo”. Isso é verdade, mas que tal você? Como um indivíduo, você não sabe até que você 
tenha recebido. E quando você recebe o Espírito Santo, então você é um testemunho de que 
Ele está vivo para sempre. Agora, o Espírito Santo está dentro de você; agora, e então 
observe como Ele trabalha. Se a Vida de Cristo está em você, irá produzir a Sua Vida em 
você. “As obras que Eu faço vós também as fareis”. As mesmas obras, porque é a mesma 
vida. Se a vida em uma melancia produz uma melancia, bem, ela vai... O próximo ramo que 
sai, ele vai produzir outra melancia; cada vez ela vai ser uma melancia. E se a igreja está 
realmente ancorada em Cristo, cada igreja vai escrever um livro de Atos por trás disso. Isto é 
exatamente correto, porque a primeira escreveu um livro de Atos por trás disso. Então, aí 
estamos nós.  

54 Hoje Se Cumpriu Esta Escritura (19/02/1965) § 25 Então nenhum homem tem o 
direito de chamar-se assim, até que ele falasse face a face com Deus em um canto de um 
deserto em algum lugar, onde ele se encontrasse com o próprio Deus. E todos os ateus do 
mundo não poderiam explicar isso longe dele; ele estava lá, e ele sabe que isso 
aconteceu. Todo cristão deve ter essa experiência antes de dizer alguma coisa sobre ser 
cristão: sua própria experiência.  

55 Conferência Com Deus (08/01/1960) § 27 Um monte de gente que é meio-nascido, 
uma parte do jeito de nascer... Netos, como David Duplessis disse outra noite: “Deus não 
tem netos. Ele só tem filhos e filhas”. Mas quando chega ao ponto em que se trata de um 
neto, que somente é trazido por um – porque sua mãe era pentecostal ou o seu pai era 
pentecostal, ele se torna parte da igreja... Não, senhor. Ele tem que nascer como seu pai 
nasceu, porque Deus não tem netos. Ele tem que ter a experiência. Ele não pode entrar com a 
experiência do papai ou com a experiência da mamãe; você tem que ter a sua própria 
experiência. Esse foi o seu nascimento. Sabe, você tem que ter um nascimento também. Deus 
não reconhece netos, Ele não tem nenhum. Eles são todos filhos e filhas. Você diz: “Bem, eu 
nasci... E minha mãe e meu pai eram metodistas, e eu fui levado para dentro da igreja 
metodista”. Tudo bem. Mas você é um neto até que você nasça do Espírito de Deus; então 
você não é um neto.  

56 Não Temais (07/06/1963) § 72 Você pode fazer diáconos deles e tudo mais. Mas isso 
nunca fará nenhum bem. Dê tapinhas em suas costas e chame-os de irmão, mas até que eles 
nasçam de novo do Espírito de Deus, eles são apenas um ninho cheio de ovos podres. Isso é 
tudo. Eles nunca irão chocar. Precisamos do batismo com o Espírito Santo. Eu não quero 
dizer alguns apertos de mão secos. Disseram: “Você... Você recebeu o Espírito Santo?”. 
“Sim, quando eu apertei as mãos do pastor, quando aceitei Jesus como meu 
Salvador”. Irmão, isso não é doutrina bíblica. Paulo encontrou um monte de bons batistas 
puros lá, e ele disse: “Vocês receberam o Espírito Santo desde que creram?”. Não quando 
você crê, mas depois que você crê tem você recebido o Espírito Santo? É uma experiência 
pessoal que acompanha. E quando esse grande Deus imutável envia Sua mensagem, isso 
nunca muda. Amém.  

57 Portanto, a minha pergunta para você esta manhã é esta: o que a doutrina de Cristo 
significa para você? É um assunto intelectual onde você pode dar razões do por que você crê 
na doutrina de que há um só Deus e de que Ele tinha um Filho e filhos? Ou isso está 
produzindo um efeito em sua vida, o mesmo efeito que teve na vida do próprio Jesus Cristo?  
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58 E depois de tudo, Paulo não disse: “ Estou crucificado com Cristo, mas não sou eu que 
está vivendo nesta carne, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu agora estou vivendo 
neste corpo desta morte, não é a minha própria vida, mas a vida de Cristo que vive em mim, e 
a vida que agora vivo nesta carne, eu estou vivendo pela fé, pela revelação do Filho de 
Deus”? Então sequer é a minha própria revelação que está produzindo esta mudança de vida 
em mim, mas sim a própria revelação de Cristo que está vivendo em mim da mesma forma 
como viveu Nele.  

59 Não disse Paulo em Colossenses 3: “Quando Cristo, que é a nossa Vida se manifestar, 
se manifestará abertamente, então nós manifestaremos abertamente com Ele no mesmo Doxa, 
nos mesmos valores, nas mesmas opiniões”?  

60 Portanto eu pergunto a vocês ministros por aí a fora que ouvirão a esse sermão: o que 
a doutrina está produzindo em você e em seu povo? Qual é o seu propósito, qual é o seu 
motivo e qual é o seu objetivo em ensinar a doutrina de Cristo? É para levar as pessoas a 
serem cheias da Vida de Deus e expressar essa Vida de Deus neles? Ou é apenas para levar as 
pessoas à sua igreja, à sua organização, para que possam ter mais renda e mais renome?  

61 Ouça o que o irmão Branham disse em seu sermão O Selo da Páscoa (10/04/1965) § 
23 Eu me pergunto hoje o que está acontecendo. Estamos realmente levando as pessoas a 
Deus, ou estamos simplesmente levando-as para a igreja? Nós devemos levá-las a Cristo, 
onde há um poder vivificador. É bom ir à igreja, com certeza. Se isso é o mais longe que 
vamos, não é o suficiente. Quando você vem à igreja, isto é bom, mas da igreja siga em frente 
para Cristo, porque devemos receber este poder vivificador se alguma vez esperamos estar 
naquela ressurreição geral, porque é a única coisa que alguma vez nos trará dos mortos. 
“Pois se este Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, Ele também 
vivificará, fará, trará à vida vossos corpos mortais”. Que promessa para nós.  

62 Veja, o irmão Branham disse em seu sermão chamado O Éden de Satanás 
(29/08/1965) § 55 Se Eva desejou conhecimento, isso foi pecado. E quando nós desejamos 
conhecimento (querer um Ph.D. LL.D.) é pecado fazer assim. Essa é uma declaração forte, 
porém é a verdade. Vê? O desejo pelo conhecimento, entendimento... A questão é que hoje em 
dia não tratamos de estabelecer a Palavra de Deus no coração das pessoas. Estamos 
tratando de estabelecer a nós mesmos. As igrejas estão tratando de estabelecer a doutrina da 
igreja no coração da pessoa. Estamos ordenados a estabelecer a Palavra de Deus. Paulo 
disse: “Não fui a vós com palavras persuasivas de homens para que a vossa fé possa 
descansar no conhecimento dos homens, mas vim a vós com poder, nas manifestações do 
Espírito Santo para que a vossa fé possa descansar em Deus”. Aí está você. Os homens 
querem estabelecerem-se a si mesmos. Nós verificamos isso em meio... Deixe Deus fazer algo 
por uma pessoa e enviá-la, e você descobrirá cada homem tratando de imitar isso. Vê? Eles 
estão tratando de estabelecerem-se a si mesmos. Cada homem: “Eu fiz isto, eu, eu, eu, minha 
denominação, eu isto”, estabelecendo-se a si mesmos. Sobre o que estamos pregando? Sobre 
nós mesmos ou sobre o reino de Deus? Estabeleça a Palavra de Deus. Expulse a 
incredulidade e estabeleça o reino de Deus no coração do homem. E o reino de Deus não 
pode ser estabelecido no coração do homem a menos que Deus fizesse a esse homem desse 
modo. Ele não pode ser estabelecido em um... E lembre-se, a parte enganosa é que esses 
homens pensam que eles estão certos. Vê? “Há um caminho que parece certo ao homem”. 
Todo ser intelectual parece certo. 

63 E como Deus prova que isso está em você? Por você fazer as mesmas coisas que Jesus 
fez quando Deus estava Nele.  

64 2 João 1:9 “Todo aquele que vai além dos limites, e não permanece na doutrina de 
Cristo, não ecoa Deus e, portanto, não tem Deus, o Espírito Santo vivendo nele. Aquele que 
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permanece na doutrina de Cristo, ecoa tanto o Pai como o Filho”. Então você tem que 
permanecer na doutrina até que ela produza Cristo em você, ecoando para fora de você.  

65 Mas em todas as épocas depois de cada avivamento, uma vez que as pessoas se 
afastam da Luz que Deus enviou para elas, e se moviam para trás em programas de obras, a 
Vida os deixava e Deus Se movia com a Sua Luz. Paulo nos diz em Efésios 4:18 que quando 
eles perdem o entendimento que eles têm da Palavra, a Vida de Deus também os deixa. Ao ter 
o entendimento obscurecido, eles se tornam alienados da vida de Deus pela ignorância que há 
neles, pela dureza do seu coração. 

66 E porque eles não se movem com a Palavra de Deus, quando isso ocorre eles caem na 
escuridão. Então, porque os seus corações estão cegos e eles são deliberadamente ignorantes 
quando eles se movem para longe da compreensão que eles tinham, eles mesmos estão de fato 
se desligando da Vida de Deus. Em essência, eles estão caminhando para longe da fonte da 
Vida. Não há qualquer razão para deixar de pregar a doutrina para reverter para as obras, pois 
Cristo é a doutrina. Se você pregar Cristo os corações das pessoas serão preenchidos com 
Vida e não haverá necessidade de pregar uma religião de varal.  

67 Preencha uma pessoa com a Vida de Deus, e Deus viverá através deles. Todo o 
propósito do profeta de Malaquias 4 não era nos educar, ou nos trazer mais informações sobre 
a Palavra, mas restaurar os corações dos filhos. E, a fim de restaurar os corações, os corações 
tinham de estar em uma condição que precisasse de restauração. Assim, no sentido de obter as 
pessoas para a doutrina de Cristo, estamos trazendo-as para Cristo ou apenas para o 
conhecimento sobre Ele? Ele é a doutrina, e Ele é a Vida, por isso a doutrina deve produzir a 
própria Vida em nós. E se você não tem a doutrina de Cristo você não tem Deus, você não 
tem Vida. “Aquele que tem o Filho tem a Vida”. “Aquele que ecoa o Filho ecoa a Vida”. 

Oremos. 
 

Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto 
original em inglês. 
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