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1
Esta noite vamos examinar os parágrafos 3 a 8 do sermão do irmão Branham “Cristo é
o Mistério de Deus Revelado”, e nestes parágrafos embora pareça lidar especificamente com a
dedicação de um bebê de 4 meses de idade, nós descobriremos também que o irmão Branham
fala sobre a dedicação dos filhos. Agora, embora o título seja “Cristo é o Mistério de Deus
Revelado”, vamos encontrar este tema de dedicação ao longo deste sermão. Então, vamos
começar a ler hoje no início, no parágrafo 2.
2
Bondoso Pai celestial, estamos nos aproximando de Ti novamente esta manhã pela
misericórdia e pela orientação do Espírito Santo, hoje, como temos entendido que
deveríamos nos reunir esta manhã e ensinar a Tua Palavra, e para que 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.
3
Agora, eu gostaria de parar aqui só por um momento apenas para reafirmar esta
declaração que o irmão Branham está fazendo, porque ele diz que só Deus pode revelar a Sua
Palavra para nós, mas muitos pensam que a revelação vem de um profeta ou de um mestre e
isso não é verdade. A revelação vem ao profeta e, então, por meio do profeta, mas ela vem de
Deus. Só Deus revela.
4
Porque nós lemos em 2 Pedro 1:15-21 Mas também eu procurarei em toda a ocasião
que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a
virtude e a Parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente
compostas; mas nós mesmos vimos a Sua majestade. Porquanto Ele recebeu de Deus Pai
honra e glória, quando da magnífica glória Lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o Meu
Filho amado, em Quem Me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando
nós com Ele no monte santo; e temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em
estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a
estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto: que nenhuma
profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida
por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo
Espírito Santo.
5
Então é evidente que a profecia veio por Deus que Se moveu sobre os homens para
falar o que Ele falou para eles. Em outras palavras, eles eram homens de edificação especial
que somente poderiam ecoar o que Deus já disse. Não era os homens movendo a Deus, mas
Deus movendo os homens. Assim como a Bíblia diz em Romanos 9:16 “Assim, pois, não
depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que Se compadece”. Assim como a
Escritura nos diz em Filipenses 2:13, “Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como
o realizar segundo a Sua boa vontade”.
6
E outra vez, como o apóstolo Paulo disse em Hebreus 13:20-21 Ora, o Deus de paz,
que pelo Sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo,
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grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a Sua vontade,
operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para
todo o sempre. Amém.
7
Então veja, se Deus não está fazendo isso por você e através de você, nós não temos
nenhuma garantia de que o que estamos fazendo é agradável à Sua vista. E a Bíblia também
nos diz no Salmo 127:1 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
8
Então ele está falando sobre a dedicação de uma criança aqui, mas eu acho que como
somos espirituais, podemos captar o ponto relativo à nossa aproximação a Deus e dedicandonos como Seus filhos a Ele. Então vamos continuar a ler a partir do parágrafo 2 em Cristo é o
Mistério de Deus Revelado.
9
E agora, como eu tenho que deixar a pequena igreja imediatamente agora para ir a
outras partes do mundo, eu os estou encomendando a Ti, Senhor, os quais fazem parte, são
uma corda do meu coração, por assim dizer. Eles são os que tem sido gerados para Ti, pelo
Espírito e pela Palavra da Verdade. Eu rogo para que Tu os abençoes, Senhor, e os
mantenhas firmementes ligados uns aos outros pelos laços do amor de Cristo.
10
Agora, nós encontramos nestas palavras uma certa relação entre o irmão Branham e
aqueles filhos de Deus que ele gerou a Cristo pela Palavra e pelo Espírito de Deus e, portanto,
uma certa afeição é mostrada aqui quando ele fala dessas pessoas. Agora, vamos terminar esta
oração antes de tomarmos o nosso texto desta noite.
11
Abençoe o nosso amado e querido pastor, o pastor de ovelhas. Nós rogamos que Tu o
unjas com o Espírito Santo de Tua Palavra, e os reveles e alimentes o rebanho. E uma vez...
há pouco tempo atrás quando Tu mostraste a visão do pequeno Tabernáculo aqui, sobre
armazenar o Alimento, pois viria um tempo quando se teria necessidade de tudo isso...
Quando nós vimos o irmão Sothmann e o irmão Woods prontos para atravessar para uma
outra região, para... Porém Tu disseste: “Armazene este Alimento aqui para o tempo”.
Senhor, reverentemente eu tenho tentado fazer isso. E agora, nesta manhã, sobre esta lição
na qual temos pensado, eu rogo que Tu A coroes totalmente, Senhor, para mostrar que Tu és
Deus, e que esta é a Tua Palavra e Tua Verdade. Concede-o, Senhor, que as pessoas possam
se alimentar disso e engordar, por assim dizer, na graça de Deus, para que elas vissem que
isso é a grande misericórdia de Deus para conosco neste dia. Abençoe a todos que estão
presentes e aqueles que gostariam de estar presentes, Pai. E receba a glória para Ti mesmo;
pois nós o pedimos no Nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um e a todos
vocês agora. E eu creio, pouco antes de começarmos, que nós temos um bebezinho aqui, um
Collins. Eu fiquei conhecendo o pai há alguns momentos atrás, e ele tinha um bebezinho que
ele desejava dedicar; e nós desejamos fazer isso agora. Queira o irmão ou a irmã Collins, um
ou outro, trazer o pequenino à frente para que nós possamos ter o culto dedicacional por este
companheirinho. Saindo, sabe, porque isto causa... como estes são membros fiéis ou... do
Corpo de Cristo. Note, eu nunca disse do tabernáculo, “dos corpos de Cristo, deste corpo
aqui, uma parte de Seu Corpo”.
12
Permita-me parar aqui e fazer um comentário sobre o que ele disse, porque há tanta
coisa no âmbito desta Mensagem, onde as igrejas e ministros não consideram ninguém fora de
seu pequeno local chamado de sua assembléia para se estar nele. Parece que se você não for
para aquela igreja ali ou esta igreja aqui, há uma atitude de que você é algum estranho e que
você não está no quadro de modo algum.
13
Agora, perdoe-me por falar contra essa forma de pensar, mas eu tenho que dizer o que
eu tenho a dizer, e isso para mim é uma das heresias mais prejudiciais que temos no corpo de
Cristo.
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14
O apóstolo Paulo encontrou esse tipo de comportamento também entre a igreja
primitiva. Não é o comportamento do Espírito Santo, mas pelo contrário, é a natureza da
carne, que é a natureza de si mesmo. E Paulo chamou-lhe de um espírito carnal.
15
1 Coríntios 3:1 E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a
carnais, como a criancinhas em Cristo.
Veja que essas pessoas tinham uma falha real nelas. Eles não parecem compreender o
quadro que foi apresentado a eles, e por isso em suas mentes ainda carnais passaram a fazer o
que as pessoas carnais fazem que é colocar uns contra os outros por algum proveito.
16
O que Paulo está dizendo aqui é que “eu estou completamente frustrado por suas
relações espirituais uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como crianças em
relação a Cristo, capazes de nada mais do que cuidar de doentes”.
17
Ele então lhes diz no versículo 2: Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda
não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis...
O que ele está dizendo aqui é: “Bem, então eu vou cuidar de vocês, visto que vocês
não parecem ser capazes de mais nada”.
18
E ele lhes diz por que eles precisam ser amamentados juntos. Ele diz nos versículos 34: Porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não
sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um: Eu sou de
Paulo; e outro: Eu de Apolo; porventura não sois carnais?
19
Olhe para a condição desse grupo de crentes na Mensagem da hora no ministério alfa
de Cristo. Inveja entre eles, contenda entre eles, divisões entre eles, e por isso ele diz “não
sois ainda carnais?”. A tradução “A Mensagem” coloca desta forma ...Enquanto você tem
que se agarrar ao que faz você se sentir bem ou faz você parecer importante, é você por caso
muito diferente de um bebê no peito, que só fica contente quando tudo está acontecendo da
sua maneira? Quando um de vocês diz: “Eu estou do lado de Paulo”, e outro diz: “Eu sou de
Apolo”, não está sendo totalmente infantil?
20
E não é isso que a carne faz? Que é olhar para si mesmo e se achar auto
interessante? Por que é que os homens não conseguem ver o que Deus está fazendo nessa
hora? Por que é que os homens estão tão focados em si mesmos que não conseguem ver o
quadro maior? Por que é que os homens preferem não tentar levar os outros a Cristo e à
maturidade, mas pelo contrário, procuram manter as pessoas como bebês mamando em seus
seios? Você já viu essas mulheres que ainda amamentam seus filhos aos cinco anos de
idade? Essa criança nunca vai crescer e se tornar um homem se ele não aprender a comer o
seu próprio alimento. E nem a igreja irá crescer se o assim chamado ministério quíntuplo se
mantiver focado nele e no seu ministério, ao invés de se concentrar em Cristo e no modelo
para ser conforme.
21
Agora, sabemos que o ministério quíntuplo é para tomar os filhos de Deus e trazê-los à
posição de maturidade, onde eles trabalhem juntos para edificar o corpo e não para derrubálo. Mas por que tantos tentam competir um com o outro, quando deveriam estar trabalhando
juntos para edificar o corpo de Cristo?
22
O apóstolo Paulo disse em Efésios 4:11-12 E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e
outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo
o aperfeiçoamento dos santos, (isso significa para a equipagem do santos, para o
amadurecimento dos santos) para a obra do ministério, para edificação (ou construção) do
corpo de Cristo. (Mas por que vemos o povo sendo demolido e se fazendo sentir tão inferior
aos ministros como se o ministro fosse alguém a quem reconhecer? O que os ministros
pensam que são, de qualquer maneira? Paulo disse em 1 Coríntios 3:5) Pois quem é Paulo, e
quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um?
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23
Para citar a tradução de “A Mensagem”, Paulo diz aqui: Quem você acha que Paulo
é, afinal? Ou Apolo, para essa questão? Servos, nós dois somos servos, servidores que
esperaram em vocês como vocês gradualmente aprenderam a confiar suas vidas ao nosso
Mestre mútuo. Cada um de nós cumpre com as nossas atribuições de servos. Eu plantei,
Apolo regou as plantas, mas foi Deus que te fez crescer. Não é o que planta ou o que rega
que está no centro deste processo, mas é Deus mesmo que faz as coisas crescerem. Plantar e
regar são trabalhos de servos humildes que pagam o salário mínimo. Mas o que faz esses
trabalhos valerem à pena fazer é o Deus a Quem nós servimos. Acontece de você ser o campo
de Deus, no qual estamos trabalhando, isso é tudo.
24
E assim, o trabalho do verdadeiro ministério quíntuplo é como diz Paulo em Efésios
para o aperfeiçoamento dos santos, (o que significa para a equipagem dos santos, para o
amadurecimento dos santos) para a obra do ministério, para a edificação (ou construção) do
corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade Da Fé, (e observe que ele [não] diz
revelações como se houvesse mais de uma, mas ao contrário, ele diz A Fé aqui, como ele
disse anteriormente, no capítulo 4, “há um só Senhor e uma só fé”, e aqui ele chama de A
Revelação, e o ministério quíntuplo é para levá-lo à revelação que é a Revelação de Cristo) e
do conhecimento do Filho de Deus, (que então isso levará você) a homem perfeito, (até um
filho de Deus maduro e estável), à medida da estatura da plenitude de Cristo.
25
Agora, eu sei que há alguns que afirmam serem os ministros quíntuplos que ensinam
que este é onde a Noiva chega ao ponto onde está a plenitude da Divindade, mas isso não é o
que diz, e se isso fosse possível, você acha que Deus confiaria Sua plenitude nas mãos de um
ministério quíntuplo? Não, isso nos diz que estamos ao ponto de chegar à medida, que foi
traduzida da palavra grega “metron” que significa a porção limitada da estatura ou do caráter
do cumprimento de Cristo. É isso. O trabalho do ministério quíntuplo é levar você à doutrina
de Cristo, que é a Revelação de Cristo e ao conhecimento do Filho de Deus, para que você
possa ver o padrão para os filhos que se manifestaram em Cristo Jesus. E é por entrar nesse
padrão que nos tornamos conformes à imagem do Filho primogênito.
26
É por isso que o apóstolo Paulo continua em Efésios 4:14-16 Para que não sejamos
mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos
homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo, (É o desejo de Deus que esses Seus filhos
cresçam no caráter de Cristo cumprindo assim a Cristo.) Do qual todo o corpo, bem ajustado,
e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa medida (porção limitada) de cada
parte, faz o aumento do corpo, (Como faz o aumento corpo? Somando-se a soma das
partes) para sua edificação em amor.
27
Veja, é por isso que o irmão Branham definiu as obras maiores de João 14:12 de duas
maneiras diferentes. Ele disse que a soma de todas as obras em todo o corpo de Cristo é maior
do que era no homem Jesus Cristo. E ele também nos deixa saber que Deus fez mais em seu
próprio ministério do que Ele fez em Seu próprio ministério como Filho. Então você não pode
fazê-lo dizer o que ele não disse. E nos é dito para crer em tudo que os profetas nos
disseram. Não para sair meio inclinado com nossas próprias versões da doutrina para fazer
nossas próprias declarações parecerem estarem certas. Diga o que as fitas dizem e diga apenas
o que elas dizem, essa foi a nossa ordem para esta hora.
28
E assim, voltando a 1 Coríntios 3:6-9 o apóstolo Paulo disse: Eu plantei, Apolo
regou; mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que
rega, mas Deus, que dá o crescimento. (O Deus que é o Autor da vida é o Deus que ordena a
vida futura. O semeador da semente e o que rega a semente só estão fazendo o que lhes é dito
para fazer) Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu galardão
segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e
edifício de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento.
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29
Depois no versículo 10, Paulo começa a ser um pouco mais específico. Aqui ele
diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e
outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele.
30
Na tradução A mensagem: Ou, dito de outra forma, você é a casa de Deus. Usando o
dom que Deus me deu, como um bom arquiteto, eu projetei plantas; Apolo está colocando as
paredes. Que cada carpinteiro que vier para o trabalho cuide para construir sobre os
alicerces!
31
Pois outro fundamento, ninguém pode pôr além do que já está posto, o qual é Jesus
Cristo. (O apóstolo Paulo diz) Tome especial cuidado na escolha de seus materiais de
construção. Eventualmente que haverá uma inspeção. Se você usar materiais baratos ou
inferiores, você será descoberto. A inspeção será completa e rigorosa. Você não escapará de
nada. Se o seu trabalho passa pela inspeção, tudo bem, se ele não passar, a sua parte do
edifício será arrancada e começado tudo de novo. Mas você não será arrancado, você
sobreviverá – mas apenas um pouco.
32
1 Coríntios 3:12-23. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará; na verdade
o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará qual seja a obra de
cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se
a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, todavia como pelo
fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se
alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é
santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo,
faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois
está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: O Senhor conhece os
pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens; porque tudo
é vosso; seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o
presente, seja o futuro; tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus.
33
E o irmão Branham vai para a dedicação da criança. Ao lermos suas palavras ouça a
sua mensagem para os pais:
E eles têm um companheirinho aqui que eles desejam dedicar. E este é sempre um
trabalho do qual eu penso que minha – minha esposa me inveja, de segurar os bebês. Irmão
Neville, queira vir à frente, se você quiser. Qual é o seu primeiro nome, irmão? Este é o
irmão e a irmã Clyde Collins, é o irmão de nosso precioso irmão aqui, o Reverendo Collins,
Wilbur. E eles têm tido um aumento no número dos Collins aqui, eu vejo, é um
companheirinho muito engraçadinho. Quantos meses ele tem, irmã Collins? Quase quatro
meses. E qual é o nome dele? Mark David. Esse é um nome muito bonito. Ele me parece um
menino muito vistoso. Ora, ele é um menino um tanto grande, também. Agora eu sei que as
mães aqui podem apreciar este companheirinho aqui. Não é um boneco? Oh, oremos
enquanto inclinamos nossas cabeças agora...
34
Pai Celestial, visto que este jovem pai e mãe vêm com esta pequena e preciosa massa
de carne humana que tem sido dada à união deles, colocada nas mãos deles por guarda para
o Senhor Deus. Eles reverentemente trazem este pequeno Mark David aqui para dedicação
ao Todo-Poderoso, o qual tem entregado este precioso menininho, um menino belo e de ótima
saúde, aos cuidados deles, para ser criado para a glória de Deus. Senhor, abençoe o pai e a
mãe. Possa o barril nunca ficar vazio, na casa, ou a botija nunca secar.
35
Agora, observe que há três coisas que o irmão Branham diz aqui que são as coisas para
os pais fazerem nesta dedicação de seus filhos e a si mesmos. Nº. 1 ao pai: Que possa o pai
estar bem e ser capaz, Senhor, de trabalhar e de comprar alimento para o garotinho; (Nº. 2
para a mãe) possa a mãe estar bem e ser capaz de prepará-lo; (e Nº. 3) e que seus corações
estejam preparados, Senhor, para ensinar o companheirinho, para criá-lo na admoestação de
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Deus. Concede-o, Senhor. Agora de seus braços, para os meus, vem esta encantadora
criança, o pequeno Mark David. E eu o apresento, com o ancião da igreja aqui, a Ti, no
Nome de Jesus Cristo, para uma vida de serviço. Concede-o, Senhor. Receba a glória de sua
vida. Que ele possa viver uma vida longa, mesmo até a Vinda do Senhor Jesus, se isso for
agradável a Ti. E, se for, que ele possa chegar a levar a Mensagem do Senhor Deus, na era
que há de vir. Conceda-o. Mantenha-o saudável, feliz, e que seu coração possa sempre ter o
firme propósito de fazer as coisas que são corretas diante de Deus. No Nome de Jesus Cristo,
nós oferecemos a criança a Ti, em dedicação. Amém. Deus o abençoe. Deus a abençoe, irmã
Collins, e a este lindo menino, e a você irmão Collins. Deus esteja com vocês. “Vai Buscar”,
todos nós juntos.
Vai buscar! Vai buscar!
Meus cordeirinhos vai buscar!
Vai buscar! Vai buscar!
36

Vamos inclinar nossas cabeças e nossos corações em oração...
Querido Pai, Te agradecemos por Tua Palavra, esta noite, e por esta compreensão do
ministério e de como ele é, que nos ajuda a ver o quadro maior, o Filho de Deus, o Irmão mais
velho de uma grande família de irmãos e de como Tu nos ordenou a sermos conformes à
imagem do Filho primogênito em uma vasta família de irmãos. Obrigado Pai por Tua
presença entre nós, e nós pedimos agora também para que Tu abençoes a parte da comunhão e
do lava-pés do nosso culto, em nome de Jesus Cristo. Amém.

Tradução: Diógenes Dornelles

http://www.messagedoctrine.com/
www.doutrinadamensagem.com
http://diogenestraducoes.webnode.com.br

Este sermão Intitulado “Cristo é o Mistério de Deus Revelado Nº. 3 – Dedicação” (Christ is the
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Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em agosto de 2013.

7

