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1 Vamos abrir nossas bíblias esta manhã em Malaquias 4 para o nosso texto, e começar a ler os 
versículos 5-6 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do 
Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que Eu 
não venha e fira a terra com maldição.  

2 Agora, nós sabemos a importância desta Escritura sendo que esta Escritura foi um dos vários 
temas bíblicos para a mensagem do profeta William Branham. Mas que bem faz para nós lermos isto 
se não levarmos a sério que o seu ministério era mudar nossos corações?  

3 Veja, 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. Algo de errado aqui. Vê? 

4 E ele também disse em seu sermão A Divindade Explicada (25/04/1961) §§ 103-104 “...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 puder amar esse homem tanto quanto eu amaria alguma outra pessoa, então eu sei 
que há algo errado aqui dentro, veja.  

5 Observe que ele disse: “ Afinal de contas, é a condição do seu coração”. Portanto, devemos 
olhar para o coração como fonte de mudança necessária se quisermos ser conformes à imagem do 
Filho primogênito. Há ainda muitos que pensam nessa Mensagem que ter conhecimento é ter o espírito 
certo. Deixe-me dizer-lhe algo meus irmãos e irmãs. O diabo sabe mais das Escrituras do que você 
jamais saberá neste corpo, por isso não me diga que é o que você sabe. Não é o que você sabe, mas 
Quem você conhece. Disseram para o irmão Branham que ele não conhecia a Bíblia, mas ele com 
certeza conhecia o Autor da Bíblia muito bem.  

6 Então nesta manhã, enquanto continuamos lendo as palavras de pré “texto” do irmão Branham, 
que são as declarações que ele faz antes dele tomar sua Escritura para o seu texto em seu sermão 
“Cristo é o Mistério de Deus Revelado”, vamos ler a partir dos parágrafos 9 a 11, onde ele está falando 
sobre e para o irmão Dauch que tinha 87 anos quando recebeu o seu novo nascimento, e Deus mudou o 
seu coração. Em seguida, ele fala sobre o quão natural o médico examina sua saúde natural, 
examinando primeiro o seu coração. E vamos ver que Deus, o Grande Médico faz o mesmo. Ele é a 
Palavra de Deus e sabemos que a Palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do 
coração. 

7 Alguém sabe se a família Dauch, qualquer um deles, desceu hoje, ou não, a irmã Dauch? 
Irmão Brown, você está aqui, irmão Brown? Sim, estou contente. E o... Irmão Dauch ainda está 
conosco? Excelente! O irmão Dauch quase nos deixou. Veja, nós não podemos dizer muito ou pedir 
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demais. Ele já tem vinte e um anos além do tempo que Deus lhe disse para viver. Esse é um tempo de 
vida normal, além do tempo que Deus lhe disse que ele poderia viver. Porém nós tivemos um chamado 
outra manhã, que ele estava – ele estava morrendo, e nós fomos depressa até ali. E o Senhor Deus foi 
verdadeiramente bom para com ele e o poupou. Simplesmente... eu penso que ele está preparado e 
apenas esperando a Vinda do Senhor. Porém, vocês sabem, todos nós nos agarramos uns nos outros. 
Nós somente... O velho companheiro é como um – como um papai para mim aqui. Eu me lembro dele 
assentado bem aqui embaixo no antigo Tabernáculo, na parte antiga, quando ele... aquela Luz brilhou 
subitamente de lado a lado, naquele batismo na água no Nome de Jesus Cristo, exatamente dali ele 
saiu. E aos oitenta e sete ou oitenta e oito anos de idade, de bengala, subiu aqui e disse: “Eu desejo 
entrar ali e ser batizado”. Alguém foi e lhe arranjou uma roupa. Ele não podia esperar até a próxima 
vez; ele teve de vir naquele momento mesmo, exatamente naquele momento. Deste modo eu gosto 
disso. Ele disse outro dia (eu estava conversando com ele). Ele disse: “Você acha que eu estou bem 
agora, irmão Branham?”. Eu disse: “O senhor já foi a um médico para um check-up físico?”. Ele 
disse: “Sim, senhor”. Eu disse: “O médico colocará o estetoscópio nos ouvidos dele, e os colocará em 
seu coração para ver se ele está batendo corretamente; e um eletrocardiograma, e então a pressão 
sanguínea, exame de urina, e assim por diante, instrumentos para descobrir em que situação está a 
sua vida física. Agora, a maneira como ele faz isso, ele olha num livro aqui, onde especialistas 
escrevem sobre estes diferentes assuntos: ‘Se isto ocorre, é isto que está errado’.” E eu disse: “Agora, 
o único estetoscópio que eu tenho é a Bíblia (Vê?), para a alma”. E eu disse: “Eu vou lhe fazer o 
exame”. Eu disse: “São João 5:24, disse: ‘Aquele que ouve as Minhas Palavras...’.” Eu disse: “Isso 
não é apenas se sentar e ouvi-La. É recebê-La, (Vê?) recebê-La. O senhor crê Nela. Algo dentro do 
senhor lhe diz que Ela está correta. O senhor A tem aceitado. O senhor crê Nela. Ela é sua. ‘Aquele 
que ouve’, já é sua, ‘Minhas Palavras, e crê Naquele que Me enviou...’. O senhor crê nisso?”. Ele 
disse: “Eu creio”. Eu disse: “Então eu lhe direi o que o Médico Chefe disse: ‘Ele tem passado da 
morte para a Vida, e não mais entrará em condenação ou juízo’.” Eu disse: “Segundo me consta, de 
acordo com os Livros, o senhor tem sido aprovado no exame”. Aquele homem idoso, de quase cem 
anos de idade, não um clérigo, de modo algum; mas exatamente a primeira vez que essa Luz brilhou 
através de seu caminho, ele A recebeu. Vêem aquela semente predestinada depositada ali? Sim, 
senhor. Veja, logo que a Luz a atinge, ela vem à Vida bem rapidamente. 

8 Como o irmão Branham nos contou na história do velho pescador que tinha tanto de Deus nele, 
que tudo o que ele via era Deus. E se você crê, como disse o irmão Branham: “ todos os meus 
pensamentos são de Deus”. Então você vai ver muito mais do que conversa fiada aqui. Você vai ver “o 
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus”. 

9 Agora, eu creio que o irmão Branham estava nos mostrando por ilustração algo que é muito 
importante para nós sabermos e considerar. Ele está nos dizendo algo sobre um irmão no natural que 
realmente tem a ver com todos nós no mundo espiritual. No natural nós vamos ao médico e ele verifica 
o nosso coração para ver se nossos corações estão batendo direito. Isso é o que ele estava falando aqui 
para o irmão Dauch, certo? Depois ele nos mostrou que a mesma coisa acontece quando vamos ao 
grande Médico.  

10 A primeira coisa que Deus faz é discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então 
como você pode crer que a presença do grande Médico está aqui e mesmo assim não estar muito 
preocupado se o seu coração está certo ou não? Você diz: “Eu tenho a doutrina correta, então o meu 
coração está certo”. E quão errada é essa atitude. Na verdade, seu coração é o órgão mais importante 
em seu corpo, e é por isso que o médico verifica-o pela primeira vez quando ele quer saber do bem-
estar geral de sua saúde. 

11 Eles podem verificar seus pulmões em segundo lugar, mas a primeira coisa que o médico faz é 
colocar o estetoscópio até seu peito e escutar o seu coração. E Deus leva a Sua Palavra e coloca-A em 
seu coração e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então, se você quer saber a sua 
condição espiritual, meus irmãos e irmãs, comecem com o seu coração.  
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12 De acordo com a ciência seu coração é conhecido como o epicentro de todas as suas emoções, 
suas novas ideias e inspirações. É considerado o órgão milagroso que começa a trabalhar assim que o 
21º dia de concepção no ventre da mãe começa e vai até o último suspiro de vida que você toma. Ele 
bombeia o sangue para todas as células do seu corpo, levando oxigênio e nutrição para cada fibra do 
seu corpo. Ele trabalha sem cessar durante todo o dia e toda a noite. Enquanto sua mente repousa, seu 
coração continua batendo e alimentando o resto do seu corpo. E ele trabalha a vida inteira, até o 
momento em que você morre. Por isso a importância do seu coração é incontável, e não damos 
importância suficiente.  

13 E no natural a condição de seu coração depende muito de várias coisas. 1) bons genes, 2) boa 
atividade física, e 3) comer o tipo certo de alimentos.  

14 Bem, podemos dizer a mesma coisa no mundo espiritual. Um coração certo depende de muita 
coisa além ter os genes certos, se você sabe o que eu quero dizer. 2) O que você faz para manter o seu 
coração reto diante de Deus e 3) o alimento espiritual no devido tempo que você está tendo. 

15 Portanto no natural, com exceção de seus genes, sua saúde do coração pode ser facilmente 
controlada por seu estilo de vida e como ser cuidadoso com o que e o que você come. Agora, assim é o 
seu coração natural, mas vamos olhar esta manhã no centro do ponto de vista bíblico. Porque lembre-
se, o ministério de Elias tem um propósito em mente que é restaurar os corações dos filhos aos 
corações dos pais. 

16 O médico no natural, a fim de verificar a sua saúde, ele deve ouvir o seu coração, e assim no 
espiritual, o próprio grande Médico escuta o seu coração para saber em qual condição espiritual você 
está também. Na verdade Ele é o único que pode ouvir o seu coração, pois nós vemos em Hebreus 
4:12 Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois 
gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta na Sua vista, mas 
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos Daquele com Quem temos de tratar. 

17 Assim, vemos que Deus, que é o grande Médico, verifica o nosso bem-estar, examinando o 
nosso coração em primeiro lugar, e se o seu coração estiver certo, então tudo mais provavelmente 
estará bem com Deus também.  

18 Portanto, eu tenho dividido este simples estudo do tempo do fim com relação aos nossos 
corações em sete pontos. 

19 1. O primeiro é que Deus examina e prova o seu coração: Isso é o que qualquer bom médico 
faria, e por isso o grande Médico não poderia fazer menos. Romanos 8:27 E Aquele que sonda os 
corações sabe qual é a mente do Espírito, porque Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade 
de Deus. 

20 Nós encontramos em 1 Tessalonicenses 2:4 Mas, como fomos aprovados de Deus para que o 
evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que 
prova os nossos corações. 

21 A Escritura fala de Deus, que sonda os corações em Apocalipse 2:23: E todas as igrejas 
saberão que Eu sou Aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as 
vossas obras. 

22 1 Coríntios 4:5 Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual 
também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações; e então cada 
um receberá de Deus o louvor. 

23 Atos 15:8 E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, 
assim como também a nós. 

24 Lucas 2:35 (E uma espada traspassará também a tua própria alma); para que se manifestem 
os pensamentos de muitos corações. 
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25 Lucas 16:15 E Ele lhes disse: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas 
Deus conhece os vossos corações, porque o que é altamente estimado entre os homens é abominação 
aos olhos de Deus. 

26 Então, o que o grande Médico está procurando? Primeiro, Ele procura por um coração 
saudável. E isso nos traz ao ponto de número 2. Um coração saudável é aquele que ama a Deus com 
todo o nosso coração: Marcos 12:33 E que amá-Lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de 
toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os 
holocaustos e sacrifícios. 

27 3. Doenças do coração, quando o coração se torna endurecido: No natural é chamado de 
arteriosclerose. Quando isso acontece o seu coração tem um tempo muito difícil para bombear 
oxigênio e nutrientes para o resto do seu corpo, enfraquecendo o corpo. E no espiritual, quando vemos 
a mesma coisa quando os corações estão endurecidos, as pessoas tornam-se fracas em sua vontade de 
servir a Deus e edificar o corpo de Cristo. O restante dos membros do corpo também sofrem quando o 
coração torna-se endurecido. Jesus disse em: 

28 João 12:40 Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os 
olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e Eu os cure. 

29 Efésios 4:18 Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que 
há neles, pela dureza do seu coração. 

30 Atos 28:27 Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram 
pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, 
nem do coração entendam, e se convertam, e Eu os cure. 

31 Mateus 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com 
seus ouvidos, e fecharam seus olhos; para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e 
compreendam com o coração, e se convertam, e Eu os cure. 

32 Tiago 3:14 Mas, se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos 
glorieis, nem mintais contra a verdade. 

33 Hebreus 4:7 Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, 
como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. 

34 Marcos 3:5 E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu 
coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como 
a outra. 

35 Mateus 19:8 Disse-lhes Ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu 
repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim. 

36 Hebreus 3:15 Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos 
corações, como na provocação. 

37 Hebreus 3:8 Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no 
deserto. 

38 Atos 7:39 Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se 
tornaram ao Egito. 

39 Lucas 21:34 E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de 
glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele dia venha sobre vós de improviso. 

40 Lucas 21:26 Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao 
mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas. 

41 Lucas 8:12 E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem; depois vem o diabo, e 
tira-lhes do coração a Palavra, para que não se salvem, crendo. 
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42 Romanos 16:18 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.  

43 Então quando o coração se torna endurecido há coisas que podemos fazer para purificar nossos 
corações no natural, assim como há coisas que podemos fazer no espiritual. Para começar, precisamos 
mudar nossa dieta, porque com o que nos alimentamos determina muito a condição de seu 
coração. Sabemos que a ciência tem certos produtos que se usa para limpar o coração. Bem, Deus usa 
a Palavra de Deus e do Seu Espírito para purificar os nossos corações e torná-los macios e flexíveis no 
espiritual.  

44 Isaías 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é 
Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de espírito, para 
vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. 

45 Salmos 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado 
e contrito não desprezarás, ó Deus. 

46 4. Deus purifica o seu coração: 
1 Pedro 3:15 Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados 

para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós 

47 Tiago 5:8 Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor 
está próxima. 

48 Tiago 4:8 Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de 
duplo ânimo, purificai os corações. 

49 1 Tessalonicenses 3:13 Para que ninguém se comova por estas tribulações; porque vós 
mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. 

50 Atos 15:9 E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. 

51 Lucas 1:17 E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos 
pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem 
disposto.  

52 5. Deus coloca a Sua Palavra em seu coração: 
Hebreus 10:16 Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei 

as Minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos; acrescenta. 

53 Hebreus 8:10 Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz 
o Senhor: Porei as Minhas leis no seu entendimento, e gravá-los em seu coração e Eu serei o seu 
Deus, e eles serão o Meu povo: 

54 2 Tessalonicenses 3:5 Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, e na 
paciência de Cristo. 

55 Romanos 2:15 Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando 
juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os.   

56 6. O coração é a morada do Espírito Santo: 
Efésios 3:17 que Cristo habite em seus corações pela fé, a fim de, estando arraigados e 

alicerçados em amor. 

57 Gálatas 4:6 E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho em seus corações, que 
clama: Aba, Pai. 

58 2 Coríntios 4:6 Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse na escuridão, é Quem 
resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de 
Jesus Cristo. 
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59 2 Coríntios 3:2 Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos 
os homens: 

60 2 Coríntios 1:22 Quem também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 

61 Romanos 5:5 E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.  

62 Finalmente, no passo sete, vemos que depois que a nossa operação de coração é bem sucedida e 
Deus tem inserido o nosso coração com a Sua Palavra e Vida, vemos que temos uma garantia em 
nossos corações, e traz garantia de descanso e paz, que é contrário ao estresse que traz a doença 
cardíaca. 

63 7. Deus coloca uma certeza em seu coração: 
1 João 3:19 E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante Dele asseguraremos nossos 

corações. 

64 Hebreus 10:22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os 
corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. 

65 2 Pedro 1:19 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. 

66 2 Tessalonicenses 2:17 Console os vossos corações, e vos confirme em toda a boa palavra e 
obra. 

67 Colossenses 4:8 O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console 
os vossos corações. 

68 Colossenses 3:16 A Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, 
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando 
ao Senhor com graça em vosso coração. 

69 Colossenses 3:15 E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine 
em vossos corações; e sede agradecidos.  

70 Colossenses 2:2 Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e 
enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo. 

71 Filipenses 4:7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações 
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 

72 Efésios 6:22 O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e Ele 
console os vossos corações. 
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