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1 Esta noite vamos continuar com o pensamento do sermão do irmão Branham e os 
pensamentos do apóstolo Paulo em Colossenses onde ele está falando de que Cristo é a imagem do 
Deus invisível.  

2 Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar 
com a igreja nesta manhã, o mistério escondido de Deus que Ele tinha em Sua mente antes mesmo 
que o mundo começasse, e como isto tem se desenrolado exatamente até esta hora presente em que 
estamos vivendo. Está vendo? Aí então você entenderá claramente, (Vê?), sobre o que está sendo 
feito. O grande mistério de Deus de como... É um segredo. Ele o manteve em segredo. Ninguém 
sabia nada sobre ele. Até os Anjos não o entenderam. Veja, Ele não o revelou. Essa é a razão, sob 
nosso sétimo mistério, de ter havido silêncio quando o sétimo selo foi aberto. Jesus, quando Ele 
estava sobre a terra, eles quiseram saber quando Ele viria. Ele disse: “Não é... Mesmo o próprio 
Filho não sabe quando vai acontecer.” Veja, Deus tem isto tudo Consigo mesmo. É um segredo. E 
essa é a razão pela qual houve silêncio no Céu por um espaço de meia hora, e sete trovões fizeram 
soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de... escrever isto, veja, a Vinda do Senhor. Essa 
é uma coisa que Ele não revelou ainda, como Ele virá e quando Ele virá. É bom que Ele não revele. 
Não. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a 
revelação do mistério de Deus em Cristo. Hã? A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que 
Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na 
Bíblia têm sido em tipo, e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora neste último dia Ele 
a tem revelado e nos mostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês a verão bem aqui nesta manhã, o 
que o Senhor tem tido em Sua mente desde o princípio, e o tem expressado. Portanto, você pode ver 
o grande significado do que tem sido conhecer isto, e então tentar trazê-lo para as pessoas. Vê? E 
então você não... Eu não tenho entrado em detalhes para tentar explicar Isto tal como Deus o tem 
revelado a mim. 

3 Agora, lembre-se, ele tinha acabado de falar com eles sobre Jesus Cristo sendo trazido na 
própria imagem de Deus, e ele usou Colossenses 2:15 para o seu texto. “Que é a imagem do Deus 
invisível, o primogênito de toda a criação”.  

4 Encontramos em Hebreus 1:3 o mesmo pensamento expresso de novo pelo apóstolo Paulo: 
“ O qual, sendo o resplendor da Sua glória, e a expressa imagem da Sua Pessoa, e sustentando 
todas as coisas pela Palavra do Seu poder, havendo feito por Si mesmo a purificação dos nossos 
pecados, assentou-Se à destra da majestade nas alturas”.   

5 E também estamos predestinados a sermos conformes a essa mesma imagem, como vemos 
em Romanos 8:29 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.  

6 Novamente vemos esta promessa predestinada de Deus em 1 Coríntios 15:49 E, assim 
como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial.  

7 E esta entrada na imagem do Filho primogênito vem através de receber a glória de Deus que 
está Suas opiniões, Seus valores e os Seus juízos. Colossenses 3:10 E vos vestistes do novo, que se 
renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem Daquele que o criou;  
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8 E vemos como isso acontece em 2 Coríntios 3:18 Mas todos nós, com o rosto desvendado, 
contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de 
glória em glória, como pelo Espírito do Senhor.  

9 Agora, para remover totalmente de nossas mentes que esta imagem de Deus tem a ver com a 
nossa aparência física, ou a forma física que temos, vamos ouvir o que o vindicado profeta de Deus, 
o irmão Branham diz sobre esta imagem de Deus em Gênesis 1:26.  

10 Perguntas e Respostas Sobre Gênesis (29/07/1953) §13. Bem agora, notem, em Gênesis 
1:26, primeiro vamos ler a primeira parte. Deus disse: “Façamos o homem à Nossa própria 
imagem”. Claro, nós percebemos que Ele está conversando com Alguém, Ele estava falando a um 
outro ser. “Façamos o homem à Nossa própria imagem, conforme à Nossa semelhança, e domine 
sobre o gado no campo”. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, lógico, foi a 
luz. Se você seguir a criação, verá a última coisa que foi criada. O que foi? Um homem, e a mulher 
foi feita depois do homem. Certo, a primeira... A última coisa que foi criada na criação de Deus foi 
a humanidade. Mas quando Deus fez Seu primeiro homem, se você notar, Ele o fez à semelhança de 
Si mesmo, ele foi feito à imagem de Deus. E o que é Deus? Agora, se podemos saber o que Deus é, 
podemos saber que tipo de homem Ele fez. Agora, em São João, o quarto capítulo... 22 e 24. Tudo 
bem. Vós adorais... (Isto é) o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem 
dos judeus. (E isso mesmo, veja)... Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 
(judeus ou gentios) adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que 
assim O adorem. Agora, se Deus criou o homem à Sua própria imagem e Sua própria semelhança, 
que tipo de homem Ele criou? Um homem espírito. Agora, se você notar, depois que Ele tinha feito 
toda a criação e criado um homem espírito, (enfocando isto mais para a pessoa que fez a pergunta) 
Deus deu ao homem o domínio sobre o gado, os peixes e tudo. Mas em Sua criação ali, Ele fez o 
homem à Sua própria imagem para que guiasse o gado, as bestas do campo, simplesmente assim 
como o Espírito Santo guia o crente hoje. Vê? Ele foi, em outras palavras, Adão foi o primeiro 
homem na escala das criações de Deus... A primeira criação foi Deus mesmo e de Deus saiu o 
Logos, o qual foi o Filho de Deus, e do Logos, o qual era a Palavra. (“No princípio era a Palavra, 
e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós”) 
e do Logos veio o homem. 

11 Agora, este é o lugar onde alguns se confundem aqui porque acreditam que em João 1:1 o 
Logos era Jesus, o homem e não Deus. Mas o que o irmão Branham está nos dizendo aqui é que 
Jesus, o Filho primogênito tinha que ser da mesma substância do Pai, por isso, se o Logos saiu de 
Deus e deu à luz um Filho, então Deus é Logos, e do Logos veio Logos. Espero que não seja muito 
difícil de entender. 

12 A Semente Não Herdará Com a Palha (29/04/1965) § 36 Seu Pai era o grande Logos Ele 
mesmo.  

13 Perguntas e Respostas (23/08/1964) § 53 Deus, o Pai, o Logos que estava por sobre Israel, 
que... Ele era santo, não podia suportar o pecado. Tinha que haver uma oferta de sangue certa no 
Éden. Depois que o Logos se fez carne e habitou entre nós; e onde este Logos habitou em um corpo 
humano, que foi o sacrifício...  

14 Vida (02/06/1957) § 22 Vamos fechar os nossos olhos para a nossa imaginação, por alguns 
momentos e irmos lá atrás no passado antes que houvesse qualquer coisa. A grande fonte de toda a 
eternidade foi esse espírito de amor, alegria, esse espírito de honestidade, o espírito de veracidade 
nesta perfeição. E então, da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que 
era o corpo do grande Deus Jeová que saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. A Palavra 
falada daquelas grandes Fontes da Vida e saiu. E lá estava a teofania, que era Deus feito em 
Palavra. 

15 Obedeça a Voz do Anjo (13/07/1950) § 9 O Logos que saiu de Deus, era o Filho de 
Deus. Então quando...  
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16 Assim, vemos até agora que Deus é Logos, então o Seu Filho Jesus também teria que ser 
Logos, então se é assim, então os outros filhos de Deus também tem que ser logos.  

17 A Personificação do Cristianismo (20/01/1957) § 69 Seu Espírito, que faz parte do Logos 
em você controlando suas emoções...  

18 Romanos 8:11 E, se o Espírito Daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em 
vós, Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, 
pelo Seu Espírito que em vós habita. 

19 Agora, o que isso significa? Significa que se o Espírito... (Ele disse: “ As Minhas Palavras 
são espírito e são verdade”) Então, se a Sua Palavra habita em você, então o Seu Espírito, a Sua 
Palavra, o Seu Logos habita em você.  

20 1 Coríntios 12:13 Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer 
judeus ou gentios, quer escravos ou livres; e foram todos feitos para beber de um só Espírito.  

21 Efésios 2:18 Porque por Ele ambos temos acesso por um só Espírito ao Pai.  

22 Agora, voltando aos pensamentos do irmão Branham de Perguntas e Respostas Sobre 
Genesis, o irmão Branham continua: 

Oh! Tenho um formoso quadro em minha mente agora, se você puder ter uma pequena 
viagem comigo. Creio que já tenho falado sobre isto antes, mas quero trazê-los ao lugar onde vocês 
estejam certos de vê-lo. Agora, vamos ter uma pequena viagem e vamos voltar ao princípio por 
alguns instantes. Agora, não pense no calor que está fazendo, mantenhamos nossas mentes no que 
vamos falar e pensar. Vamos voltar a cem milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua, ou 
coisa alguma no mundo. Agora, houve um tempo quando não havia nada aqui, tudo era eternidade. 
E toda esta eternidade era Deus, Ele estava ali no princípio. Agora, aproximemo-nos aqui à beira 
deste corrimão olhemos e vejamos estas coisas acontecerem. Agora, “Nenhum homem jamais viu o 
Pai”. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal, porque Deus não está em forma corporal, 
Deus é um Espírito. Vê? Certo. “Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no 
seio do Pai, esse o fez conhecer”. João 1... Vê? Agora, notem, não havia nada, somente espaço. 
Não havia luz, nem trevas, nada, simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande Ser 
sobrenatural, Jeová Deus, o Qual cobria todo espaço de todos os lugares o tempo todo. Ele era de 
eternidade à eternidade, Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Não se podia ver nada, nem 
ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar, nada, todavia Deus estava 
lá. Este era Deus. (Agora, vamos observar por alguns minutos, e depois de um tempo...) “Ninguém 
jamais viu...” Este, agora, este é o Pai. É Deus, o Pai. Notem, então após um tempo, eu começo a 
ver uma pequena e sagrada Luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo, você 
somente poderia ver isto pelos olhos espirituais, enquanto estamos olhando, toda a igreja agora. 
Estamos parados juntos a um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. E entraremos 
à esta pergunta aqui e vocês verão como Ele a declara. Agora, não há ninguém que tenha visto a 
Deus, e a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena 
e branca Luz formando-se ali. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de: “Logos” 
ou “o ungido”, ou “a unção”, ou a – como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se 
desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que Isto era, 
isto era uma pequena Luz movendo-se. Ele... Era a Palavra de Deus. Agora, Deus Ele mesmo deu a 
luz a este Filho o qual era antes mesmo que houvesse um átomo no... quero dizer antes que 
houvesse ar para fazer um átomo. Este foi... Vê? Jesus disse: “Glorifica-Me Pai, com a glória que 
Nós tínhamos antes da fundação do mundo”. Vê? Lá no princípio... Agora, em São João 1 Ele 
disse: “No princípio era a Palavra”. Quando o primeiro... “E a Palavra era Deus. E a Palavra se 
fez carne e habitou entre nós”. Deus mesmo revelando-Se, chegando a ser um ser humano, vejam 
como Ele o fez. Agora, lá no princípio, quando este pequeno halo veio... Não podemos ver nada 
todavia, a não ser pelos olhos sobrenaturais é que podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o 
Filho de Deus, o Logos, posso vê-Lo com toda eternidade brincando como uma criança ao redor da 
porta do Pai. Vê? Então em Sua mente criativa, Ele começou a pensar nas coisas que iria criar, 
posso ouvi-Lo dizer: “Haja luz”. Quando Ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência. 
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Ela girou por centenas de milhões de anos, formando e queimando, e formando o que isto é hoje: 
ainda queimando, desintegrando-se átomos.  

23 As Obras Que Eu Faço Dão Testemunho de Mim (13/04/1951) § 16 E agora, eu quero 
falar só por um momento, ou apenas chamar a sua atenção para algumas palavras aqui que Jesus 
disse: “As obras que Eu faço dão testemunho de Mim”. As coisas que eu faço, o que eu digo, é o 
que dá testemunho de mim. E é isso que dá testemunho de cada pessoa. Sabe, eu preferiria que 
você vivesse para mim um sermão do que pregar um para mim. Será uma prova melhor de que você 
é um cristão, não é mesmo? Viver um sermão. E o que nós somos é o que vivemos, o que 
fazemos. Nossas ações mostram o que somos. E se dissermos que temos fé e depois tivermos medo 
de sair e reivindicar a nossa fé e pô-la para funcionar, então a nossa fé não nos faz muito bem, não 
é mesmo? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto.   

24 A Fé Que Uma Vez Foi Entregue Aos Santos (10/06/1957) § 27 O espírito que estava em 
você, te controla. E se o Espírito de Cristo está em nós, o Corpo de Cristo será como Cristo em 
seus sentimentos e em suas ações. Seja o que for, será como Cristo. Ele vai fazer as obras de 
Cristo. Deus quer operar no Corpo de Cristo, como Ele fez no corpo físico corporal do Senhor 
Jesus. Ele quer operar neste Corpo de Cristo, se Ele puder simplesmente levá-los a um lugar onde 
eles ficarão parados por muito tempo, para que Ele possa colocá-los sobre o fundamento da Sua 
Palavra de modo que Ele possa operar. Deus não pode operar contrário à Sua Palavra.  

25 Portanto, à medida que progredimos ainda mais para este estudo de “Cristo é o mistério de 
Deus revelado” e ainda mais em nossa mini-série sobre a imagem do Deus invisível, temos de 
deixar de lado todos os pensamentos quanto à aparência física e nos concentrarmos nos atributos e 
características que compõem a imagem espiritual do Pai. O que Ele é naturalmente e 
intrinsecamente, é o que estamos a nos tornar assim como Jesus também tornou-Se nessa mesma 
imagem. 

26 1 João 4:15 Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e 
ele em Deus. 

27 Agora, observe que a promessa é: “que se fizermos esta confissão certa, se dissermos o que 
o próprio Deus diz acerca de Seu Filho, então o próprio Deus virá até nós, e habitará em 
nós”. Agora, isso nos leva a João, capítulo 17, onde encontramos Jesus orando no jardim antes de 
Ele ser levado para terminar a obra que Ele foi enviado para fazer na cruz.  

28 João 17:1 Jesus falou assim e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a 
hora; glorifica a Teu Filho, para que Teu Filho glorifique a Ti; 

29 Agora, se Jesus e Deus fossem um como seu dedo é um, então essa oração seria muito 
ridícula, pois por que motivo Ele iria pedir algo que Ele já tivesse? E para começar, por que Ele iria 
pedir? Por que pedir se você já tem o que você pede? E por que pedir se você está falando com você 
mesmo? 

30 João 17:2-3 Assim como Lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a 
todos quantos Lhe deste. E a vida eterna é esta: que Te conheçam, a Ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a Quem enviaste.  

31 Agora, se Jesus está declarando aqui que Deus Lhe deu poder, então é porque Ele não o 
tinha antes que Deus o desse. E note aqui que Ele nos mostra o que é a vida eterna, para conhecer a 
Deus e conhecer o Seu Filho. 

32 João 17:4 Eu Te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que Me deste para fazer. 
Agora, por que Deus Lhe deu uma obra para fazer se Ele e o Pai eram um como seu dedo é 

um? 

33 João 17:5-6 E agora glorifica-Me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que 
tinha Contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo Me 
deste; eram Teus, e Tu mos deste, e guardaram a Tua Palavra. 
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34 Agora, observe aqui que Ele não diz que eles guardaram a “Minha Palavra”, mas eles 
guardaram a “Tua Palavra”. Mostrando que Deus é a Palavra, e é a Sua Palavra que Jesus veio e 
falou para eles, não as Suas próprias palavras. 

35 João 17:7-8 Agora já têm conhecido que tudo quanto Me deste provém de Ti; porque lhes 
dei as Palavras que Tu Me deste; e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de 
Ti, e creram que Me enviaste. 

36 Agora, se você crê que Jesus e Deus são um como seu dedo é um, ou se você crê que o Filho 
de Deus é na realidade o Seu próprio Pai, então você não pode crer que Deus O enviou. Então, 
certamente você não tem recebido as Palavras que Jesus nos deu, cujas Palavras também foram 
entregues a Jesus pelo Pai. 

37 João 17:9-11 Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Me deste, 
porque são teus. E todas as Minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são Minhas; e nisso sou 
glorificado. E Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e Eu vou para Ti. Pai 
santo, guarda-os em Teu nome, que Me deste, para eles que sejam um, assim como Nós. 

38 Agora, mais uma vez vemos aqui que Jesus está pedindo ao Pai para nos tornar um com o 
Pai, do mesmo modo como Ele e o Pai são um. Então, se você não é um hipócrita, então você tem 
que crer que Deus nos fez um com Ele mesmo, da mesma maneira como Ele fez a Si mesmo e o 
Seu Filho Jesus um. E se você crê nisso de outra forma, você não está confessando a mesma coisa 
que Jesus confessou aqui. 

39 João 17:12-17 Estando Eu com eles no mundo, guardava-os em Teu nome, que Me deste, e 
protegi-os, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. 
Mas agora vou para Ti, e digo isto no mundo, para que tenham a Minha alegria completa em si 
mesmos. Dei-lhes a Tua Palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como Eu 
não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, 
como Eu do mundo não sou. Santifica-os na Tua verdade; a Tua Palavra é a verdade. 

40 Portanto Ele está dizendo aqui que a Palavra é o que santifica o crente. João 17:18-20 Assim 
como Tu Me enviaste ao mundo, também Eu os enviei ao mundo. E por eles Me santifico a Mim 
mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas 
também por aqueles que pela Sua Palavra hão de crer em Mim. 

41 Isso é você e eu, que temos crido na Palavra de Deus que foi escrita para nossa 
admoestação. Agora, aqui está do que se trata a confissão. Está entrando na mesma mentalidade 
para que nos tornássemos um nessa mesma mentalidade. Agora, veja o que Jesus está pedindo ao 
Pai. 

42 João 17:21-22 Para que todos sejam um, (e a palavra “como” significa “da mesma forma ou 
de forma idêntica”), como Tu, ó Pai, o és em Mim, e Eu em Ti; que também eles sejam um em Nós, 
para que o mundo creia que Tu Me enviaste. (Agora, observe que o contexto da oração é que Deus 
pode conceder a nós unidade como concedeu ao Seu Filho e da mesma forma como Ele fez com 
Seu Filho. E o versículo seguinte nos diz como isso é possível) E Eu dei-lhes a glória que a Mim 
Me deste, para que sejam um, como Nós somos um. 

43 Agora, eu quero que você preste muita atenção para as palavras de Jesus aqui. Ele diz que “a 
glória que Tu Me deste Eu lhes dei...”. Certo, então há algo sobre essa glória que devemos saber 
porque é a mesma glória que Deus deu a Ele. Ele nos deu, e o que há sobre esta glória? Observe, 
Ele continua, “para que sejam um, como Nós somos um”. 

44 Assim, vemos que isso é a glória que foi dada a Jesus por Deus que fez Dele um com Deus, 
e da mesma forma que Ele nos deu essa glória para que possamos também ser um com Deus e um 
com ele. “E a glória que Tu Me deste Eu lhes dei; para que sejam um, como Nós somos um”. 
Portanto, a fim de fazer a mesma confissão ou dizer a mesma coisa, temos de saber o que esta glória 
é para que todos compartilhemos juntos ao tê-la recebido de Jesus e Ele de Seu próprio Pai, Deus. E 
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uma vez que nós sabemos o que esta glória é, então devemos ser capazes de ver como é que nos 
tornamos um com Deus, do mesmo modo como o Filho de Deus era um com Deus. 

45 Agora, a palavra grega da qual esta palavra glória foi traduzida é a palavra grega doxa que 
significa opinião, julgamento ou avaliação... E a palavra “avaliação” significa o julgamento de 
valor. Portanto se recebermos a mesma opinião que Jesus tem e que Ele recebeu a mesma opinião 
que Deus tinha, isso é o que nos torna um. Desta forma nós recebemos não só a mesma opinião, 
mas o mesmo julgamento, e a mesma avaliação ou os valores que Deus possui, e os mesmos 
valores, opiniões e julgamentos que Ele deu ao Seu Filho, e Jesus aqui nesta oração diz ao Pai que 
Ele passou isso a nós para que nos tornássemos um com o Pai assim como Ele e o Pai eram 
um. Assim, a própria mente de Deus vindo para o crente torna-nos um com o Pai, da mesma forma 
que Jesus era um com o Pai. 

46 Do sermão Tempo de Colheita (12/12/1964) § 87, William Branham disse: Jesus disse: 
“Que eles possam ser um, Pai, como Tu e Eu somos um”. Não para um homem ser algo mais; isso 
nunca irá funcionar; uma denominação quer assumir a outra, e um homem sobre o outro. Mas que 
você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus eram um; isso é o que a oração é. Isso... Ele era 
a Palavra, e Jesus orou para que possamos ser a Palavra, refletindo-O. Essa é a Sua oração a ser 
respondida. Vê como Satanás coloca dúvidas na mente carnal? Mas essa não foi a oração de Jesus, 
de modo algum, para que todos pudéssemos congregar juntos e todos termos um certo credo e 
assim por diante. Toda vez que eles fazem isso, eles vão para mais e mais longe de Deus. Ele quer 
que sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser assim um 
com Deus. 

47 Então vemos aqui nas próprias palavras do irmão Branham que a unidade que Jesus tinha 
com o Pai e que Ele orou para que nós tivéssemos é que possamos ser um com a Palavra como 
Jesus era um com a Palavra de Deus, porque Deus é a Palavra. E é assim que Deus virá em nós 
quando dizemos a mesma coisa. Quando a nossa confissão é a mesma que a Sua confissão. Quando 
nossos pensamentos são Seus pensamentos, “ De sorte que haja em vós a mesma mente que estava 
em Cristo Jesus”. 

48 O que mais um homem pode pedir à sua mulher do que ter a mesma mentalidade sobre a 
família e a criação dos filhos? Qual é a maior unidade do que compartilhar os mesmos valores, 
opiniões e julgamentos? E o que mais poderia pedir um Pai de seus filhos senão que eles 
compartilhassem de seus valores, opiniões e julgamentos? Foi por isso que Jesus orou.  

49 Dons (07/12/1956) § 30 Agora, observe com atenção. Agora, Deus habitando em Cristo 
usou Sua voz para falar. Jesus disse de Seus milagres: “Em verdade, em verdade, Eu vos digo, que 
o Filho de Si mesmo nada pode fazer, mas o que Ele vê o Pai fazendo, isso o Filho faz igualmente”. 
Isso está certo? São João 5:19. Então Ele não fez nada de dentro de Si mesmo. Nenhum profeta 
alguma vez fez algo de dentro de si mesmo, até primeiro Deus mostrar o que fazer. Como o erro 
que Moisés cometeu quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio, pensando que ele os 
libertaria com suas mãos, porque ele pensou que tinha uma porção de fé e que poderia fazer isto, 
porque ele foi chamado para a obra. Não importa o quanto você seja chamado para a obra, Deus 
tem que fazer a liderança. Vê? Ele falhou com toda sua escolaridade e sua mente militar e seu 
treinamento como grande líder egípcio. Mas ainda assim ele falhou, porque Deus tinha um 
programa e temos que trabalhar de acordo com o programa de Deus. Não importa o que fazemos, 
o quão sábios somos, temos que nos humilhar a nós mesmos e trabalhar de acordo com o 
programa de Deus. Amém. Então ele falhou e Deus teve que mantê-lo por outros quarenta anos 
para educá-lo. Então o que era, isso ele deve se esquecer, e isto não é ele, mas isto era Deus.  

50 E por que você acha que nós tivemos de esperar quase 40 anos desde que Deus levou para 
casa o Seu profeta? Ele está esperando por nós para sairmos do caminho, para que Deus possa ter a 
preeminência, e para que possamos pensar os pensamentos de Deus, e fazer as Suas ações, e falar 
apenas as Suas palavras. Isso é o que Ele está esperando. E a adoção não pode vir até que o filho 
tenha a mente do pai. 
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51 Do sermão Mostra-nos o Pai e Isso Será Suficiente (31/07/1960) § 15, o irmão Branham 
disse: “ As obras que Eu faço, vós também”. E vendo os mesmos resultados por seres humanos tão 
submissos a Deus, até que o Espírito Santo possa operar com esses seres humanos, assim como o 
Espírito Santo operou através de Jesus, que só confessou que “Eu e o Pai somos um. Meu Pai 
habita em Mim. Ele faz as obras. Não são as Minhas Palavras; são as Suas Palavras”... Vê? Ele 
estava tão submisso a Deus. 

52 E do sermão O Desvelar de Deus (14/06/1964) § 257, o irmão Branham disse: Jesus disse 
certa vez: “Quando você vê a Mim, vê o Pai”. Vê? Deus e a Sua Palavra são um. Agora você 
entende? Quando a Palavra é manifesta, o que é isso? Certo. Vê? ...Jesus disse: “Examinai as 
Escrituras, pensais ter... Crede em Deus, crede também em Mim. Se Eu não faço as obras de Meu 
Pai, então não creiam em Mim. Mas se Eu fizer as obras, Eu e o Pai somos um. Quando você vê a 
Mim, você vê o Pai”. E quando você vê a Palavra manifesta, você vê o Deus Pai, porque a Palavra 
é o Pai; a Palavra é Deus. E a Palavra manifesta é o próprio Deus tomando Sua própria Palavra e 
manifestando-A entre os crentes. Nada pode fazê-La viver, exceto os crentes, somente os crentes.  

Oremos... 

 

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