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1 Vamos abrir nossas bíblias esta manhã em: 
 

2 Hebreus 12:5-11 E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como 
filhos: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores 
repreendido; porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se 
suportais a correção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai não 
corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então 
bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos 
corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, 
para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem 
lhes parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da Sua santidade. E, na 
verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois 
produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela... Porque o Senhor corrige o que 
ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. 

 

3 Oremos, querido Pai celestial, Te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, esta manhã, 
e nós reconhecemos Pai que cada filho que vem a Ti, primeiro deve ser testado e provado. Por 
isso, nós Te pedimos para que venhas perante a nós e prepare o nosso caminho e prepare o 
nosso coração para que, quando formos testados, que possamos também sermos encontrados 
em Tua graça e muito cuidadosos em nossas próprias respostas, para que as nossas respostas 
ecoem a resposta que o Teu Filho mais velho Jesus tinha, pois pedimos isso em nome de Jesus 
Cristo. 

 

4 Agora, esta manhã nós começaremos de onde paramos em nosso estudo sobre “Cristo é 
o Mistério de Deus Revelado”. Esta manhã temos várias páginas para ler dos comentários pré-
texto do irmão Branham, então sem demora vamos começar a ler a partir parágrafo 12: 

Agora, eu sei que está quente hoje, e me parece que está difícil para eu reunir as 
pessoas para um culto onde vocês se põem apertados desse modo, mas ainda assim eu pensei, 
pela graça de Deus, que eu teria um outro culto antes que eu tivesse de deixar a todos vocês, 
por uma curta temporada, eu creio. 

 

5 E eu tenho de ir imediatamente amanhã à noite, para Chicago, para começar quarta-
feira. Pensei que poderia chegar ali um pouquinho mais cedo, se possível, e descansar um 
pouco antes de começar uma série de cultos. E eu creio que eles o têm... Aqui, eu estava 
olhando para ele bem aí. Está anunciado bem ali em cima. Chama-se a Arena de Marigold, é 
onde ela há de ser realizada, começando quarta-feira à noite até domingo. E os Homens de 
Negócios do Evangelho Completo têm um café da manhã também no sábado de manhã. E eu 
não sei exatamente onde eles têm isso anunciado. Não. Então sábado à noite é na Alameda 
Tech. Eu vejo aqui que está anunciado. 
 

6 Agora, se você estiver perto daquela área, ou ali em cima... É apenas um culto 
evangelístico habitual como nós temos em qualquer tempo. A maioria das mensagens será 
essencialmente sobre algo que tenha sido ensinado aqui, porque aqui é onde fazemos nossas 
fitas. Vê? Ali fora eles podem se alvoroçar. Mas se eles recebem fitas feitas aqui, isso é com 
eles se eles desejam ouvir a qualquer fita. Ela vem diretamente daqui. Este é o nosso próprio 
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púlpito. Deste modo ali fora, normalmente eu procuro escolher algo não muito profundo, 
porque muitos deles são pouco profundos em experiência e o que entra... Porém aqui sinto que 
tenho direito de dizer tudo quanto Deus colocar em meu coração, de dizê-lo diretamente daqui. 
Deste modo nossas fitas são todas feitas diretamente daqui. Vê? E eles estão bem ali na sala 
agora, vocês podem ver as cabeças deles acima do painel de vidro fumê ali dentro, onde estão 
assentados com seus gravadores.  
  
7 Agora, se você deseja vir à reunião, nós ficaríamos muitíssimo felizes em tê-lo. Você 
apenas... Se você chegar ali e simplesmente não souber aonde ir, ora, apenas entre em contato 
com qualquer pessoa do Evangelho Completo, ou com o irmão Carlson, e ele pode lhe 
informar, ou a Igreja Filadélfia, ou qualquer um deles. Eles podem lhe dizer exatamente como 
chegar ao local. 
 

8 Então eu volto na próxima segunda-feira à noite, a qualquer hora, à tarde ou à noite. E 
terça-feira nós voltamos para o Arizona para colocar as crianças na escola, e assim por 
diante. E então eu não sei bem exatamente quando estar de volta, porque, o Senhor, eu desejo 
que Ele me guie exatamente no que fazer. Uma coisa muito estranha aconteceu. Eu bem que 
podia... Eu sei que isto está gravado, e eu bem que podia colocar isto aqui. E exatamente 
enquanto visões e a direção do Espírito Santo estão se movendo, eu gosto de atingir 
diretamente enquanto Ele está se movendo. Isto é... Agora, no ano passado isto prosseguiu com 
um dos tempos mais sobressalentes para visões que eu já tenho tido em todo o meu ministério, 
que foi este ano passado das coisas que têm ocorrido, que vocês sabem que são preditas antes 
que aconteçam, e aconteceram exatamente da maneira que foi dito. 
 

9 Agora, nós voltamos aqui, para visitar. O clima neste lugar, eu certamente não gosto, 
porque eu sou... simplesmente me abate logo que chego aqui. E eu simplesmente... Eu posso 
atravessar o topo das colinas ali em cima e descer neste vale, e se fico aqui por volta de dez 
minutos eu fico com urticárias, fico enfermo. O tempo me dá vertigens; tudo parece sombrio, 
escuro, e eu – eu simplesmente tenho de sair disto. Vê? E outro dia eu estava falando com 
minha esposa... Mas o que me traz em primeiro lugar, o que me traz aqui, são vocês, vejam, 
esta igreja. Eu lhes digo, de todos os lugares que eu já fui em minha vida, este é o meu lugar 
favorito para vir pregar o Evangelho. E parece que nós podemos fazer uma fita daqui que é 
dez vezes melhor do que em qualquer outro lugar. Vê? Vê? Essa é a razão pela qual eu digo: 
“Onde Deus estiver fazendo algo, então permaneça exatamente com isso”. Porém eu penso 
que onde está a grande coisa, isso era eu falhando em sair da primeira vez quando Ele me 
chamou, e por isso Ele a torna, por assim dizer, áspera para mim quando eu entro. Obediência 
é melhor que sacrifício. 
 

10 E então eu estarei indo de um lado para o outro, o tempo todo, pregando no 
Tabernáculo. E vocês que são de fora da cidade, vocês serão notificados. Billy Paul estará 
aqui, bem no escritório, e posso ser alcançado a qualquer hora, através dele. E nós estaremos 
voltando aqui para realizar... E então as Sete Trombetas vêm logo em seguida, o Senhor 
permitindo, as Sete Últimas Pragas, e as Taças, e assim por diante, assim que pudermos ter um 
tempo um pouquinho mais fresco, possivelmente, ou algo, como quer que o Senhor guie... 
  
11 E agora, outro dia entrando, houve uma pergunta que surgiu sobre algo, sobre alguém 
me haver dado um, e este dizia: “pessoalmente”, diretamente para mim, e a mim somente, 
“imposto pago, isento”, tudo mais. Bem, nós fomos, e Billy sabia que eu de certo modo tinha 
necessidade desse cheque, e ele foi e perguntou aos procuradores se nós podíamos descontá-
lo. Ele disse: “Ora, ele é um cidadão americano. Por que ele não pode descontá-lo? Veja, diz 
que tem ‘imposto pago’, e tudo mais, ‘isento’. Qualquer cidadão pode fazer isso”. 
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12 De modo que ele não podia ficar satisfeito com isso, (Billy), então ele foi até o contador 
público. Ele disse: “Ora, certamente ele pode descontar isto”. Disse: “Ele é um cidadão dos 
Estados Unidos”. Deste modo ele não podia pensar bem sobre isso, então ele chamou Merle 
Miller, (que é o cabeça da associação tributária ali em Indianópolis, que eram os nossos 
procuradores), e também (Ice e Miller) – Deste modo: “Certamente, está tudo certo. (Vê?) 
Seguramente, ele pode ter este cheque. Foi emitido para ele, ‘endossado a somente’.” Eu sou o 
único que pode endossá-lo e assim por diante, e não podia ser carimbado com o nosso... 

 

13 Veja, eu não desconto cheques. Isso é pelo que eles me apanharam a outra vez. Alguém 
apresentava um punhado de cheques, e dizia: “Aqui, irmão Branham”, na reunião. Eu dizia: 
“William Branham, William Branham...” Bem, o governo estava cuidando de tudo isso, o 
tempo todo. E eu os estava assinando para mim mesmo e estava pagando as dívidas ali fora. 
Porém eles disseram que eu tinha sonegado impostos de tudo aquilo, de qualquer maneira, 
trezentos mil dólares. Então foi daí que surgiu a confusão. De modo que assim que depositei 
esse cheque, oh! Aqui veio o agente de novo. Disse: “Nós reabriremos o caso dele agora”. 
Então isto se tornou de certo modo áspero. 
 

14 E o irmão Lee Vayle assentado aqui, (eu creio que esteja tudo bem dizer isto), nós 
apenas... Ele havia descido, e este distinto batista erudito aqui tinha... Eu o batizei no Nome de 
Jesus Cristo, aqui no tanque outro dia, o irmão Lee Vayle. E deste modo ele é realmente um 
homem distinto, um irmão em Cristo. Ele já pregou para nós aqui antes, alta e intelectualmente 
educado, e além disso, um homem guiado pelo Espírito. Quando a Luz brilhou subitamente 
sobre ele, ele disse que tentou fugir, mas simplesmente não pôde fazê-lo, então eu o batizei bem 
aqui outra manhã. Não podia suportar isto por mais tempo. Então nós apenas descemos aqui e 
vestimos as nossas roupas e entramos, e foi batizado no Nome de Jesus Cristo. 
 

15 Bem, eu pensei, sendo que ele tinha tomado esse ótimo alimento espiritual, talvez para 
conversar um pouquinho nós comeríamos um pouco de comida natural. Então nós fomos até o 
Blue Boar, e nos assentamos, estávamos conversando, e o assunto surgiu: “Como você deixa 
as pessoas falarem de você dessa maneira?”. Agora, o irmão Vayle é um dos homens mais 
distintos que eu já conheci, mas ele é “apenas um pouquinho rápido demais no gatilho”, eu 
sempre lhe disse, vocês sabem. E então eu disse... (Eu espero que esteja tudo bem, irmão 
Vayle). Então ele... Eu disse: “Não dispare subitamente. Fique quieto. Deus é Aquele que está 
fazendo isto”. Ele disse: “Ah, pode estar tudo bem para você”, ele disse, “mas, oh...” Eu creio 
que ele é tão inteligente que isso é o que ele tem encontrado, (aquele povo intelectual e 
inteligente). Deste modo ele simplesmente sabe como despejar isto ali dentro, e eles não têm 
nenhum lugar para se apoiar. Isso é tudo. 
   
16 Deste modo eu disse: “Olhe, irmão Vayle”. Nós estávamos assentados no Blue Boar. 
Eu disse: “Davi, um dia, depois de ter sido lançado do trono por seu próprio filho, afastado do 
trono, por rebelião; Israel dividido e Davi tirado do trono por seu próprio filho, e estava 
saindo da cidade chorando. E um fulano que não gostava de sua mensagem do último dia, você 
sabe; ele não se importava com ele; um velho sujeitinho, meio aleijado, indo por ali, zombando 
dele, e ele cuspiu em Davi. E aquele guarda puxou aquela espada. Disse: ‘Deixarei eu a 
cabeça deste cão, que cospe em meu rei, permanecer sobre ele?’ Davi disse: ‘Deixe-o em paz. 
O Senhor lhe disse para fazer isso’. Está vendo? Cospe nele. Zomba dele e então cospe nele. 
Disse: ‘O Senhor lhe disse para fazer isso’.” Bem, nós conhecemos a história, conhecemos 
como ela se reverteu. O irmão Vayle pensava que era preciso muita graça para fazer isto. 
 

17 Assim, logo que voltou e entrou no escritório, o contador público chamou Billy Paul e 
lhe falou sobre isto. Então o Irmão Vayle foi até a casa comigo. Quando eu entrei, eu disse 
para minha esposa... Por um longo tempo à tarde. Nós entramos num quarto. Eu disse: “Eu 
tenho algo para lhe dizer, querida”. Nós já havíamos nos falado antes que eu saísse. Ela disse: 
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“Bill, eu sei que Deus o enviou ali fora; todos nós sabemos disso. Porém Ele nunca lhe disse 
para voltar. Veja você, agora, é com isso que me preocupo”. Eu disse: “Bem, eu penso que é 
por você e pelas crianças. Não importa quanto a mim. Eu vou servi-Lo, o Senhor permitindo, 
onde quer que eu vá”. 

 

18 E assim voltei, e falei a ela sobre isto dessa maneira. Então eu apenas me virei e 
guardei meu chapéu. E alguém disse algo como: “Oh, aquele cobrador de impostos! Nós 
devemos sair...”. Praticamente, fez como que um ataque de surpresa, algo assim. Não 
pensando no que eu dissera do irmão Vayle, eu disse: “Deixe-o em paz. Possivelmente o 
Senhor lhe disse para fazer isso”. Não demorou muito depois que eu disse isso e uma Luz 
brilhou subitamente na parede e escreveu ali, (com o irmão Vayle e a minha esposa assentados 
ali): “Volte ao Arizona”. Com letras escreveu na parede: “Volte ao Arizona”. Isso mesmo. 
Deste modo aqui vou eu, amém, de volta ao Arizona. 

 

19 Agora, eu percebo que tenho lido muito dos pré comentários do texto, esta manhã, mas 
há uma mensagem importante em toda essa conversa que aconteceu antes que ele realmente 
chegasse à sua Mensagem e ao texto do sermão, e que é essa história de Davi, onde o homem 
aleijado cuspiu nele, e Davi reagiu, dizendo: “O Senhor disse-lhe para fazer isso”. Então, 
vamos ler o livro de 2 Samuel 16 para ver em primeira mão o relato desta história da qual o 
irmão Branham estava se referindo.  
 

20 2 Samuel 16:1-23 E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o 
servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre 
eles duzentos pães, com cem cachos de passas, e cem de frutas de verão e um odre de vinho. E 
disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, 
para se montarem neles; e o pão e as frutas de verão para comerem os moços; e o vinho para 
beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E 
disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém; porque disse: Hoje me restituirá a casa de 
Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E 
disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E, chegando o 
rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era 
Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi, e contra todos 
os servos do rei Davi; ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua 
esquerda. E, amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, e homem de 
Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens 
reinado; já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho; e eis-te agora na tua desgraça, 
porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que 
amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. 
Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora deixai-o amaldiçoar; pois o 
Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi; quem pois diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a 
Abisai, e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a 
minha morte; quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o, que amaldiçoe; porque o Senhor 
lho disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria; e o Senhor me pagará com bem a 
sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens; e também 
Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras 
contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e 
refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém; e 
Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse 
Husai a Absalão: Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Husai: É esta a tua 
beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Husai a 
Absalão: Não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de 
Israel, dele serei e com ele ficarei. E, demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria 
diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão 
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a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Possue 
as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa; e assim todo o Israel ouvirá que 
te fizeste aborrecível para com teu pai; e se fortalecerão as mãos de todos os que estão 
contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço; e Absalão possuiu as 
concubinas de seu pai, perante os olhos de todo o Israel. E era o conselho de Aitofel, que 
aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara; tal era todo o conselho 
de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. 
 

21 Agora, podemos ver por esta história que Deus está nos mostrando uma parte de Cristo, 
que parece ser muito difícil para nós como seres humanos sair e deixar Deus agir. Veja, a única 
maneira de nós podermos fazer o que Davi fez e o que Jesus fez quando cuspiram em Sua face, 
e com os olhos vendados e deram um tapa no rosto, é dizer: “Pai, perdoa-lhes porque não 
sabem o que fazem”. 

 

22 Agora, nós sabemos que os filhos de Deus sempre tiveram que suportar estes tipos de 
provações e testes da parte de Deus, mas como sempre não foi Deus infligindo diretamente aos 
filhos, mas Ele lhes permitindo serem afligidos para edificar o caráter e a humildade em Seus 
filhos. E esse é o problema que temos com esta geração de pessoas hoje. É raro hoje ver uma 
pessoa jovem, com um caráter realmente desenvolvido, e a razão é porque os pais têm 
involuntariamente destruído os seus filhos, dando a eles tudo o que eles não tinham por si 
mesmos enquanto cresciam. Ao invés de os filhos trabalharem para o que eles precisavam, os 
pais trabalhavam, enquanto seus filhos brincavam. 

 

23 Mas Deus desenvolve o nosso caráter através de provas e testes. E essa é a maneira para 
desenvolver qualquer coisa corretamente. Os melhores atletas devem se levantar contra a 
melhor competição que puder encontrar, a fim de melhor realizarem-se, e Deus nos disse que 
Seus próprios filhos sempre foram provados e testados para desenvolverem sua fé. 

 

24 Hebreus 11:36 E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. 
 

25 Nós olhamos para Abraão como o pai da nossa fé e podemos ver que Deus o colocou à 
prova, assim como Ele tenta e testa cada filho que vem a ele. Hebreus 11:17 Pela fé Abraão, 
quando foi provado, ofereceu Isaque; sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu 
filho unigênito. 

 

26 Portanto, não acho que seja uma coisa estranha quando você parece estar sob uma 
condição em que você está vendo todos os tipos de provas e testes vindos em sua direção. Seja 
grato de que Deus pense de você o suficiente para estar testando você. 

 

27 Isso é o que nos é dito pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 4:12 Amados, não estranheis a 
ardente prova que vem para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 

 

28 E Tiago aponta que nossos testes são para produzir em nós uma coroa de vida. Tiago 
1:12 Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, quando for provado, receberá 
a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos os que O amam. 

 

29 Tiago 1:2-4 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações; 
sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra 
perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 

 

30 1 Pedro 1:7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que 
perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus 
Cristo. 

 

31 O Dia da Vitória (21/04/1963) § 65 Quando parecer que tudo está indo errado, é 
porque Deus está te dando uma prova. Ele tem confiança em você. Ele não tem que te mimar 
por aí. Você não é uma planta sensível de canteiro, um híbrido. Você é um cristão verdadeiro. 
E Deus está te dando um teste, para ver o que você fará com isto. Amém. Não é de se admirar 
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que Pedro dissesse: “Estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria. Elas são mais preciosas 
para você do que ouro”. E muitas vezes nós sussurramos e falamos: “Oh, bem. Se eu 
somente...”. Bem, isso é algo que Deus te dá para vencer. Ele sabe que você o vencerá. Ele põe 
Sua confiança em você. 

 

32 E é isso que a tradução Wuest também nos diz. “ No qual na última estação vocês 
devem estar constantemente em regozijo com a alegria que se expressa em uma exuberância 
triunfante, embora por algum momento no tempo presente, se por acaso houver uma 
necessidade para isso, vocês tenham sido contristados em meio a muitos diferentes tipos de 
testes a fim dessa aprovação da vossa fé, a fé que foi examinada por meio de testes com a 
finalidade de ser provada, para que a provação seja muito mais preciosa do que a provação do 
ouro que perece. 

 

33 A NVI  diz: “E stas provas são necessárias para que a tua fé possa ser genuína e resulte 
em louvor, glória e então, finalmente, honra”. 

 

34 I Coríntios 10:13 Não vos sobreveio nenhuma tentação, que não fosse comum aos 
seres humanos (Em outras palavras, existem certos tipos de provações e tentações que nós 
recebemos apenas por causa de nossa natureza humana, mas a chave é a próxima coisa que ele 
diz aqui) ...mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a 
tentação vos dará também o escape, para que a possais suportar.  
 

35 O Evangelismo do Tempo do Fim (03/06/1962) § 52 Noé teve um tempo terrível, mas 
finalmente um dia ele teve uma provação. E todos que seguem a Deus têm provações; sua fé é 
testada. Quando você começa a viver para Ele, então todos os vizinhos vão falar de você, tudo 
vai dar errado para você. Apenas lembre-se disto: é porque Deus está testando você. A Bíblia 
diz: “Todo filho que vem a Deus deve ser primeiro provado, castigado, treinado para ser 
filho.” Como meu pai me corrigia quando eu fazia alguma coisa errada. Eles tinham – eles 
tinham o – os dez mandamentos pendurados na porta. Era um galho de mais ou menos deste 
tamanho. E o Sr. Branham tinha braços muito bons. Ele nos pegava e nos corrigia. E esta é a 
maneira que Deus faz. Ele te corrige porque você é filho Dele. Haverá alguma coisa no futuro 
para você, um lar na Glória. Ele te corrigirá. Agora, cada filho deve ser provado. 
 

36 1 Coríntios 3:13 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. 

 

37 Bem, que obra precisamos ter senão a nossa fé? Certo? Nossas ações são apenas uma 
expressão de nossa fé. Pela fé Noé creu em Deus e construiu a arca. O edifício da arca era a fé 
ativa de Noé na expressão da fé passiva que Deus deu a ele. 

 

38 Elias e a Comida Oferecida (10/03/1960) § 27 Deus prova você. Todos os filhos que 
vêm a Deus devem ser primeiro provados, disciplinados, para ver se ele pode suportar a 
disciplina. Se nós andamos e falamos: “eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele 
morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ferido pelas minhas 
transgressões, moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele e 
pelas Suas pisaduras eu estou curado”. Quando você diz isto, com uma confissão... todos os 
seus pecados e suas iniquidades, e suas capacidades e tudo que você tem, deixa no altar... 
Então aí não tendo nada em seus braços, Satanás vai jogar todo o dardo que ele puder sobre 
você. Mas então se você se desvia disso e diz: “Bem, talvez eu não fui salvo, pode ser que eu 
não fiquei curado”, e então desviar-se disso, a Bíblia diz que são filhos ilegítimos, e não filhos 
de Deus. 

 

39 O irmão Branham disse que a cruz não foi a vitória de Jesus, mas a batalha no 
Getsêmani é o local onde Jesus recebeu a Sua maior vitória. Pois se não fosse pela fé que Ele 
recebeu do Pai, poderia muito bem não ter havido uma experiência do Calvário. Porque depois 
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de lutar com a Sua própria mente e a Sua própria vontade, naquela noite, Ele obedientemente 
declarou: “Ó Pai, Minha vontade é que Tu afastes de Mim este cálice, mas, no entanto, não a 
Minha vontade, mas a Tua vontade seja feita”. E essa é a Vitória bem aí. Quando Jesus 
entregou a Sua própria vontade à vontade do Pai. 

 

40 Comunhão (18/04/1957) § 14 Agora, se Deus não poupou o Seu próprio Filho do teste 
cruel, então Ele não poupará você ou eu do teste cruel. E Jesus estava aqui enfrentando o 
maior teste que Ele jamais tivera. O Getsêmani estendia-se há pouco perante Ele, onde aquele 
breve e último teste todo-suficiente deveria vir, quando a carga de todo o mundo foi colocada 
sobre os Seus abençoados ombros. Não havia ninguém em todos os céus ou na terra que 
pudesse jamais permanecer de pé, a não ser Ele. E saber que todos os pecados, pecados do 
passado e os pecados do presente e os pecados futuros, repousaram sobre esta decisão. E foi 
uma das maiores vitórias que Cristo já vence ou provou a Sua grande Messianidade, como 
quando Ele disse a Deus: “Seja feita não a Minha, mas a Tua vontade”. Essa foi a maior 
vitória que Ele já havia ganho. Todos os demônios de tormento estavam por perto para tentá-
Lo e julgá-Lo. E quando nos acertamos com Deus, quando nossos corações se tornam puros e 
o Espírito Santo assume o Seu lugar em nosso coração, é a coisa mais gloriosa ter testes. A 
Bíblia nos diz que nossos testes e provas são mais preciosas para nós do que a prata e o ouro 
deste mundo. Então, nós estamos – devemos estar agradecidos. 
 

41 Ora, nós sabemos que a fé é um mistério revelado. O irmão Branham disse que Fé é 
uma Revelação, algo que foi revelado e ela vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Portanto Fé é a 
Palavra de Deus revelada a nós. E se ela é a Palavra de Deus revelada a nós, então já não é uma 
coisa misteriosa, mas é algo que foi revelado e se abriu para nós. 

 

42 Deuteronômio 29:29 As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as 
coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as 
Palavras desta lei. 

 

43 Agora, se nos é revelado então torna-se nosso. Enquanto permanece oculto ou secreto 
isso pertence a Deus, mas quando Deus nos revela, então torna-se nosso. Assim, uma vez que 
se torna seu, então Deus quer saber o que você irá fazer com isso. 

 

44 Do seu sermão Conferência (25/11/1960) § 43, o irmão Branham disse: Agora, Moisés 
clamou ao Senhor e o Senhor disse: “Levante-se e siga em frente”. E quando Moisés foi 
diretamente e pisou seus pés na água, quando isto aconteceu, o Mar Vermelho se abriu para 
trás, e Israel atravessou ao outro lado para uma grande vitória. Eles tiveram uma conferência. 
É deste modo que sempre temos que fazer, que é ter conferências. Agora, eu quero falar de 
uma outra bem rápido. Houve uma conferência. Há muitas delas que poderíamos falar, porém 
vamos apenas não passar desta outra. Houve uma conferência no Getsêmani uma vez. Quando 
havia de ser trazido após uma vida vitoriosa que havia derrotado enfermidades, vencido tudo 
no mundo, Ele chegou ao Getsêmani, e o Pai tinha que conferir para ver se Ele realmente 
queria ir até o fim ou não. 
 

45 Observe que o irmão Branham está deixando-nos saber que se Moisés teria apenas 
falado isso, nada teria acontecido, mas ele teve que entrar na revelação para que essa revelação 
se materializasse como a Palavra manifestada. Porque Deus disse: “Fale e siga em frente”, e 
tivesse ele falado mas sem por o pé na água, nada teria acontecido. E muitos cristãos hoje 
podem falar a Palavra, mas têm medo de caminhar por Ela para vivê-La. Mas como no mundo 
você pode se tornar conforme à imagem do Filho primogênito se você não pisar nisso? 

 

46 Observe que o irmão Branham deixa-nos saber que Deus havia revelado primeiro a 
Moisés, mas esperava-se que Moisés se movesse sobre isso antes que se materializasse, pois 
sem ele avançar nessa porção da Palavra isso não poderia se materializar. Assim também a fé 
tem a ver com o invisível ser visto por aquele sexto sentido que chamamos de Fé. Sim, o sexto 
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sentido é chamado de Fé. E, nesse sentido, pode-se ver o que os olhos não podem ver. E Deus 
revelou a Jesus o que Ele deve fazer, mas até que Jesus agisse sobre isso, isso ainda não era 
uma realidade. Assim também a fé tem a ver com a Palavra invisível sendo revelada e em 
seguida, atuada em cuja ação se torna a revelação expressa e quando isso acontece, a palavra 
está vestida ou coberta para que todos possam ver. 

 

47 Portanto, a fé não vem por ver, mas a fé vem pelo ouvir; não por ver, porque depois que 
ela tem sido ouvida, então ela pode ser vista, logo que agirmos de acordo com isso. E é isso que 
as Escrituras nos ensinam. 

 

48 Gálatas 3:2,5 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou 
pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, fá-
lo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? 

 

49 Romanos 10:13-17 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não 
ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? 
Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que 
trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías 
diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 
Palavra de Deus. 

 

50 Assim, pois, não é só de ouvir, mas ouvir a Palavra de Deus que traz a fé ou libera a fé 
de Deus para nós. 2 Coríntios 4:13 Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: 
Cri, e por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. 

 

51 Então quando Deus creu em Si mesmo, em Seu plano, Ele falou e depois Sua fé tornou-
se manifesta na materialidade ou realidade. Agora, se a fé é algo que estava escondida mas que 
foi revelada, então a fé é como o planejamento de uma viagem sem saber para onde você está 
indo, mas sabendo que você está indo. 

 

52 Hebreus 11:8 nos diz: Pela fé Abraão, quando ele foi chamado para ir para um lugar 
que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia.  

 

53 E se andarmos na luz, como Ele está nessa luz, então você está andando com Ele, e não 
deveria fazer qualquer diferença para onde você está indo. É disso que se trata a fé. Andando 
com Ele e confiando Nele. Na verdade a própria evidência de que você está crendo no que Ele 
tem revelado a você é a sua caminhada nessa revelação. Especialmente quando ninguém sabe 
que você está obedecendo à voz oculta de Deus para você. Não oculta a você, mas revelada a 
você o que está oculto a eles. 

 

54 E sabemos que há um só Senhor e, portanto, uma só fé. Isso é Efésios 4:5. Portanto, a fé 
é a Certeza de Alguém, e não de algo. 

 

55 Vemos em Hebreus 11:1 Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam, e a prova das 
coisas que não se vêem. 

Assim, vemos que a fé é tanto uma certeza como uma prova. Agora, a certeza não é a 
prova, mas a certeza é a Pessoa, o próprio Deus que revelou o Seu plano para você, e a prova é 
o seu passo à frente nesse plano que Deus revelou a você por sua Presença Pessoal. 

 

56 Note que Paulo disse que a fé não é uma certeza, mas é a certeza. E essa palavra é o 
artigo que muda a partir de uma coisa para uma pessoa, o próprio Deus. Nas Escrituras, quando 
se fala do Espírito ele está falando da própria Pessoa de Deus, mas quando se fala de espírito 
fala-se de essência ou vida. Então o artigo A é muito importante para entender o que ou de 
quem ele está falando. Assim, Paulo não está falando de fé como uma certeza, mas A 
CERTEZA. 
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57 E esta palavra “certeza” foi traduzida da palavra grega hupostasis que também foi 
traduzido em Hebreus 1:3 como a própria Pessoa de Deus. O qual, sendo o resplendor da Sua 
glória, e a expressa imagem da Sua Pessoa, (pessoa, “hupostasis”, a própria substância que é 
Deus), e sustentando todas as coisas pela Palavra do Seu poder, havendo feito por Si mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-Se à direita da Majestade, nas alturas. 

 

58 E mais uma vez vemos esta palavra “hupostasis” traduzida como a confiança. Não 
confiança como um advérbio, mas a confiança como uma pessoa. Hebreus 3:14 Porque nos 
tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança 
firme até o fim. 

 

59 Não manter a nossa própria confiança em nós mesmos, mas a nossa confiança em Deus 
e no que Ele tem feito. É dessa confiança que se está falando. A confiança em uma Pessoa, 
Cristo. 

 

60 Agora, como eu disse antes, Fé então é ter uma confiança na pessoa, não em uma 
coisa. Abraão pela fé começou a andar, porque Deus lhe disse para andar. Nós andamos na luz 
do dia após dia e semana após semana sem saber exatamente para onde estamos indo, mas 
sabendo com Quem estamos indo. E foi isso que Abraão fez, e foi isso que Enoque fez. Ele 
andava com Deus. E por acaso é realmente importante saber para onde Ele está levando você, 
se você confiar plenamente Nele? Eu acho que não. 

 

61 Jesus disse que devemos ser como crianças para entrar no Reino de Deus. E crianças 
pequenas têm total confiança em seus pais, enquanto seus pais estiverem com eles. Fiel 
Abraão (12/03/1961) § 70 Agora, aqui está Ele entre a Sua Igreja hoje, que Se fez carne em 
Sua igreja, certamente, Elohim. Agora, oh, se você simplesmente pudesse entender isso, você 
homem, você foi feito para ser um deus amador. Você é um filho de Deus. Você é um herdeiro 
de Deus, e você tem um domínio. Gênesis 1:26, Ele lhe deu o domínio sobre tudo na terra. Ele 
fez dele um deus sobre a terra. Isso mesmo. Ele lhe deu um domínio. Ele é um rei, um deus. E 
onde ele teve sua queda. Ele podia falar com as árvores: “mude-se, seja arrancado e fique 
aqui”, aos ventos e às ondas: “Aquietai-vos”, e tudo parava. Ele era um deus, um deus 
amador, um filho de Deus, como você é um filho de seu pai. E todo mundo está gemendo, 
esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando pela igreja entrar de volta em seu 
lugar novamente, os filhos de Deus se manifestarem, à espera dessa hora. Esperança que não 
dói, mas eu tinha que dizer isso. Vê? A igreja está tão longe da sua posição. Ela precisa estar 
de volta para serem filhos de Deus novamente; os governantes, os governadores da terra, sob 
o reinado espiritual que virá um dia, quando o Chefe vier, Jesus Cristo, o grande Milênio. A 
natureza está gemendo por esse dia. 
 

62 A Ele Ouvi (06/08/1960) § 46 Deus coloca as pessoas na terra, o homem para 
controlar a terra. A Bíblia diz que o homem é um deus. Você sabia disso? Com certeza ele 
é. Jesus disse: “Não está escrito em suas leis, que sois deuses? E se eles são deuses, os 
profetas, a quem a Palavra de Deus vinha, como podem vocês Me condenar quando Eu digo: 
‘Sou o Filho de Deus?’.” Vê? Eles são deuses, deuses caídos. Eles têm um domínio, o mundo. 
Eles deveriam cuidar dele. As árvores e a vida animal, tudo está aguardando a manifestação 
dos filhos de Deus, quando eles se manifestarão sobre a terra. Oh vem, Senhor Jesus, é a 
minha oração. Oh, para o grande Milênio, quando eles se manifestarão. Estamos nos 
preparando agora para este tempo. A igreja tem que se preparar. 

 

63 O que você acha que eu tenho tentado fazer nestes últimos anos? Estou tentando pela 
graça de Deus levar vocês para longe do igrejismo, e de olharem um para o outro, para olhar 
para a imagem do Filho primogênito conforme vocês são. Porque no Milênio será tarde demais 
para mudar, então, você tem que mudar agora, prepare-se agora, pois essa é a hora. 

 

64 Posição em Cristo (22/05/1960) § 86 O que tudo está esperando? O que toda a criação 
está esperando? A manifestação dos filhos de Deus. Está esperando a igreja voltar à sua 
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posição. Quem era o filho de Deus, no tempo de Adão, onde era o seu domínio? Na terra, ele... 
ele tinha domínio na terra. Isso está certo? Ele não era Elah, Elah, Elohim então, Ele era 
Jeová. Vê? Isto é: “Eu sou Deus, e Eu fiz alguns menores do que Eu. E Eu tenho lhes dado um 
domínio. E em seu domínio, o domínio sob eles que é a terra”. O homem tinha o domínio sobre 
a terra. E toda a criação está esperando que os filhos de Deus sejam manifestos. “Estamos 
esperando pela vinda daquele alegre dia do Milênio, Quando nosso bendito Senhor virá e 
levará Sua Noiva, Oh, a terra está clamando, clamando por aquele dia de doce libertação, 
Quando nosso Salvador voltará à terra outra vez”. 

 

65 Expectativa (07/02/1961) § 27 Agora, se Deus prometeu um reavivamento aqui, vamos 
tê-lo. Vamos nos preparar para isso. Se Deus prometeu curar, vamos nos aprontar para 
isso. Se Jesus disse: “As obras que Eu faço, vós também as fareis”, vamos nos aprontar para 
isso. Saia de tudo, prepare-se. Estamos bem na hora. Então só... Agora, isso vai parecer 
tolo. Agora, você diz: “Bem, como isso irá acontecer em um dia como este e quando tudo 
isso...?”. Eu não ligo para qualquer coisa que seja contrária a isso, está errado. Nós não 
podemos ver isso; eu não vejo nenhuma esperança nisso, que pareça. Mas se Deus disse assim, 
vamos fazê-lo de qualquer maneira, porque Deus disse assim; isso vai acontecer de qualquer 
maneira. Eu estou esperando por isso. Eu creio que Jesus está chegando. A ciência está 
provando que eles podem tomar um pouco de pólen de algo e alguns mucos, e colocar algo 
nele e assim por diante assim, e eles quase podem criar vida humana, dizem eles. Oh, eles são 
tão espertos que eles tem um sputnik no céu e uma batida de coração humano nele. Isso não 
me incomoda nem um pouco. Eles dizem: “Bem, um dia desses você descobrirá que todas as 
religiões de que você fala são uma loucura”. Não, eu não vou. Jesus estará aqui. Teremos um 
Milênio. Nós voltaremos para casa para a glória. Estou esperando por isso, então eu estou me 
preparando para isso; estou esperando por isso todos os dias para estar pronto. “Quando Ele 
virá?”. Eu não sei, mas se Ele não estiver aqui hoje, eu estarei procurando amanhã. Estou 
esperando por isso, simplesmente porque Ele disse isso, e eu vivo diariamente sob essas 
expectativas. Isso mesmo. Você deve ter expectativa, certamente. Noé teve. 

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