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1 Cristo é o Mistério de Deus Revelado § 43 Amem uns aos outros acima de tudo. Amem 
uns aos outros. Não... Não importa o que o diabo tente dizer! Agora vocês todos formam um 
grupo dócil bem grande. Mas lembrem-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso 
ficar dessa maneira. Não, senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir 
alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo, e o fará se assentar, e o 
fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito 
com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isto pela igreja. Não tomem partido 
disso. Não tenham nada a ver com nenhuma destas coisas.  

2 Agora, observe que somos informados por um profeta de Deus para ficarmos com o que 
ele nos ensinou, porque haverá homens que são ordenados a entrar nesta Mensagem com veneno, 
e o irmão Branham chamou a estes homens de críticos e incrédulos.  

3 O apóstolo Pedro também nos avisou que isso aconteceria. Em 2 Pedro 2:1-2 lemos: Mas 
houve também falsos profetas entre o povo, mesmo assim haverá (Isso é no tempo futuro) entre 
vós falsos mestres, que secretamente (que significa não abertamente, mas de uma maneira sutil, 
eles) devem trazer heresias de perdição, (por isso a questão é: “trazer para onde?”.) e negarão o 
Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão os 
seus caminhos perniciosos, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. (Agora, esta 
palavra perniciosos, o irmão Vayle nos disse anos atrás que a palavra “ perniciosos” significa 
“ sem derramamento de sangue”. Então eles rejeitarão o Sangue ao rejeitar Aquele que os 
resgatou. Observe que o que esses homens fazem é levar o caminho da verdade ao descrédito. Em 
outras palavras, eles se tornam uma mancha na verdadeira revelação de Jesus Cristo, que é a 
doutrina de Cristo, e eles trazem uma censura contra aqueles que defendem a verdade e são 
identificados com o mensageiro da Verdade, mas porque eles vieram juntamente do lado da 
verdade e pregam a sua heresia, eles levam o resto de nós que estão fazendo tudo o que podemos 
fazer para ficar com a verdade, mas por associação, toda a Mensagem é desprezada e a reputação 
do servo de Deus William Branham é posta em dúvida). E por avareza, devem com fingidas (ou 
fabricadas) palavras fazer comércio de vós: cujo julgamento desde há muito tempo paira sobre 
eles, e a sua perdição já está em processo. 

4 Agora, eu gosto da  tradução Wuest que coloca desta forma 2 Pedro 2:1 Mas como 
surgiram falsos profetas também entre o povo, até mesmo também entre vós haverá falsos 
doutores, que serão de tal natureza para trazer ao lado da verdadeira doutrina heresias 
destruidoras, negando até o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina 
destruição. (Portanto, haverá homens bem na Mensagem que negarão o Filho de Deus, porque foi 
o Sangue Dele que pagou suas dívidas.) E muitos seguirão sua conduta licenciosa à sua 
consumação. 

5 Agora, esta palavra “licencioso” significa não possuir nenhuma consideração pelas regras 
ou padrões aceitos. Em outras palavras, não há nada de normal com esses indivíduos, tudo para 
eles é um extremo. E você vê isso em todos os lugares hoje. Isso começou na década de 60 com os 
filmes classificados como “X”. “X” de “extrema sujeira”. E hoje tem terminado em “Esporte-X”. 
Tudo tem que ser extremo. Será que as pessoas não conseguem ver que essas coisas são 
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conduzidas por espíritos? E depois na religião através pentecostalismo você vê extremos em todos 
os lugares. 

6 E muitos seguirão as suas condutas EXTREMAS para sua consumação, por conta de quem 
o caminho da verdade será insultado. 

7 Bem, qual é o caminho da Verdade? É esta Mensagem e o que é considerado uma 
caminhada cristã normal. Pedro está nos avisando de que estes homens virão para a Mensagem 
para dar um entendimento errado da Palavra de Deus e as pessoas serão capturadas para o que 
esses homens dizem como maus intérpretes da Palavra da Verdade. E na esfera da cobiça com 
palavras fabricadas eles irão explorá-los, por quem desde os tempos antigos o seu julgamento 
não foi ocioso.  

8 Então eles estão aqui irmãos e irmãs, e eles estão nesta Mensagem para envenenar a todos 
quantos irão beber do seu copo.  

9 Agora, em seu sermão A Obra Prima (05/07/1964) § 168, o irmão Branham disse: Na 
época da colheita a Semente está de volta à sua condição original, e deve ter toda a Palavra, a 
fim de ser a Semente. Agora, você não pode ter uma meia semente; isso não irá crescer. Vê? Tem 
que ser toda a semente. Ela não tem que se manifestar, por exemplo: “Eu creio no batismo do 
Espírito Santo. Aleluia. Eu creio em falar em línguas”. Isso é apenas uma parte da semente. Uh-
huh. Mas agora, aí está adicionado a isso (Aleluia. Vê?) a Vida, não os dons, a Vida dos 
dons. Vê? Vê o que eu quero dizer? Estamos no tempo do fim, irmãos. O talo, a borla, a casca 
estão mortas e secas agora. Há apenas uma coisa que tem que acontecer para isso, que é serem 
reunidos no Conselho Mundial de Igrejas para a sua queima. 

10 Portanto, não importa o que um homem ensina, se não há vida então eu seria muito 
cuidadoso, meus irmãos e irmãs, sobre a quem e o que você está ouvindo. Você tem pessoas 
dizendo a palavra, a palavra, a palavra, e mesmo assim basta olhar para as suas vidas e você tem 
que se perguntar: “Em qual Palavra eles creem?”. A razão pela qual o irmão Branham era tão 
crível é porque ele vivia o que pregava. Quando a sua vida não reflete o que você prega todos tem 
o direito de desacreditar no que você está pregando.  

11 Hebreus Capítulo 7 - Parte 1 (15/09/1957) § 89 Sua natureza prova o que você é. Sua 
vida mostra, reflete o que você é. 

12 De sua Mensagem Influência (30/11/1963) §§ 19-20 o irmão Branham disse: E então nós 
nunca sabemos exatamente o que estamos fazendo, qual a influência, e aquilo que nós estamos 
fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia diz: “Nós somos epístolas escritas, lidas por 
todos os homens”. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público, até que seu testemunho, se isto é 
contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. Isto é o que está escrito dentro de você, que aquelas 
pessoas leem; não tanto o que você diz, porém o que você é, está vendo? Você pode estabelecer 
algo sobre alguém e dizer: “isto é aquilo, e assim por diante”, porém sua vida sendo diferente do 
que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém 
pudesse dizer sobre você. Vê? Então apenas mantenha isso em mente, de que nós estamos 
trazendo influências todos os dias, e a vida que você vive prova o que está dentro de você. Você 
não pode mudar isso. Isto reflete. Cada pessoa reflete, por fora, o que ele é por dentro. E se nós 
tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que 
um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer, fariam. Quando ele toma o Nome de 
Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo, você deveria vigiar cada movimento que 
você faz, porque alguém está lhe vigiando. E, nisto, isto reflete o que Deus tem feito por você, 
dentro de você. 

13 Mais uma vez a partir do seu sermão Influência (12/01/1963) § 13 Você sabe, há muitos 
de nós, e a maioria de todos nós influencia alguém pelas coisas que fazemos, e pela maneira 
como vivemos e pelas coisas que dizemos. Nós influenciamos alguém. Alguém está observando 



Doutrina da Mensagem 

4 
 

sua vida. E então, quando nós professamos ser cristãos, que tipo de vida devemos viver se alguém 
está nos observando? E a sua vida que você vive irá refletir uma influência sobre alguém que 
pode ser o seu destino eterno que repousará sobre a maneira como você vive e pelas coisas que 
você faz, porque eles te observam. 

14 Então o que eu tenho tentado passar para os irmãos ao redor do mundo durante esses 
últimos sete anos é de que não é apenas o que você diz que você crê que prova que você é uma 
semente filho de Deus, mas é a própria Vida que está refletindo em você que prova de que 
semente você é. E quando os irmãos tratam os outros com total falta de respeito, você tem que 
saber que tipo de semente faria isso. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou em Gálatas 4:29: “Mas, 
como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, 
assim é também agora”. Agora, aquele que é nascido segundo a carne é o crente carnal. O crente 
que está vivendo para si mesmo. Eles são os únicos que perseguem os que vivem para Cristo.  

15 Agora, se você é nascido do Espírito, então você também é guiado pelo Espírito. E se você 
é guiado pelo Espírito, então o que está fazendo a liderança é O Espírito, o próprio Deus. O 
apóstolo Paulo nos disse o que define os filhos de Deus como diferentes dos outros. Ele disse em 
Romanos 8:14: “Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus”. 
Então, quem está guiando você? Porque seja quem for que estiver guiando você, mostra de quem 
você é filho. Filho da carne ou filho de Deus.  

16 O irmão Branham disse em seu sermão Semente de Discrepância (18/01/1965) § 29 “ E se 
Jesus previu esta era para acabar com a maior discrepância que já houve, a era da igreja de 
Laodicéia, morna, que O colocou para fora da igreja, como pode ser qualquer outra coisa a não 
ser essa discrepância?”. E para uma pessoa dizer: “se você vir aqui pregando esse lixo eu 
jogarei você por aquela porta sem abri-la”, isso mostra que eles colocaram Cristo para fora da 
Igreja, e de uma maneira não muito amigável.   

17 Agora, é para isso que eu estou tentando nos levar bem aqui, do seu sermão Assim Nos 
Convém Cumprir (01/10/1961) § 36 E você notou a frase anterior que dizia: “...Assim nos 
convém cumprir toda a justiça”. Em outras palavras, “Isso deve ser cumprido. Toda a Palavra 
que Deus falou, deve ser cumprida”. Deus não pode dizer nada sem tentar cumpri-lo. Quando Ele 
falou isso, é uma obra acabada. Já está terminado quando Deus o fala. Deus nunca fala até que 
Ele esteja pronto para isso estar; e quando Ele fala, isso simplesmente também já 
aconteceu. Agora, se isso não nos daria uma base para colocar a nossa fé nesta manhã. Quando 
Deus fala uma Palavra, isso já está encerrado. E o que dizer de Suas promessas que Ele tem nos 
dado? Tudo o que Ele disse já é uma obra acabada. Assim, portanto, quando recebemos a Sua 
Palavra em nosso coração, isso já está feito, está concluído.  

18 Agora observe, ele está nos dizendo que, se há uma Palavra que Deus falou, então essa 
Palavra deve ser manifestada. E se você é esta Palavra, então você não será capaz de fazer nada 
além de manifestar essa Palavra Falada. Então, se Deus nos prometeu em Efésios 1:3-5 Como 
também nos elegeu Nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis 
em Sua Presença: (E em seguida) e em amor nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus 
Cristo, para Si mesmo, segundo o beneplácito de Sua vontade 

19 Então se Ele prometeu, Ele deve manifestar isso, e já teve início o processo para terminar o 
que Ele começou. E se Ele nos prometeu em Romanos 8:29-30 Porquanto aos que de antemão 
conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele 
seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos 
que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.  

20 Então ele também deve manifestar essa promessa também. Ele disse: Toda a Palavra que 
Deus falou, deve ser cumprida. Deus não pode dizer nada sem tê-lo cumprido.  

21 Portanto, se os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, então para o que Deus 
está nos levando? Para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para Si mesmo, para serem conformes 
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à imagem do Filho primogênito. Então se estas são promessas para os crentes, por que não 
estamos olhando para o seu cumprimento? Ou Deus está em você operando o querer e o realizar 
ou Ele não está. Se temos a promessa Aquele que começou a boa obra em vós há de cumpri-la, 
então ou Deus está operando em você para cumprir a Sua promessa ou Ele não está em você de 
modo algum.  

22 E se você tem o genuíno Espírito Santo em você, então Ele está cumprindo Sua Palavra em 
você, ou Ele não é o verdadeiro Espírito Santo em você. O irmão Branham disse em seu 
sermão Semente de Discrepância (18/01/1965) § 29 O verdadeiro Espírito Santo só traz à Vida a 
Palavra que Ela é. Ela não trará um credo à Vida; Ela não pode, porque Ela não tem nada de 
credo. É a vida da Palavra de Deus, pois Ela é Deus. Vê? E é Ela que vivifica esse Corpo. 

23 Então nós cremos que a Presença de Deus está aqui para quê? Para fazer um show? Ou 
para trazer a Sua Palavra e cumprir as Suas promessas? O irmão Branham disse em seu sermão 
Queremos Ver Jesus (26/02/1957) § 32 Nós deveríamos ser as pessoas mais felizes de toda a 
terra. Porque que Aquele que nos deu a promessa de vida eterna está vivo e conosco esta noite 
para confirmar essa promessa. Que coisa maravilhosa.  

24 A Presença de Deus Não Reconhecida (18/06/1964) § 1 Se Ele está presente, então, ora, 
tudo está resolvido. Ele fez a Palavra. Ele está aqui para confirmá-La. Ele prova que Ele irá 
confirmá-La. “Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente”.   

25 Influência (15/03/1964) § 98 Senhor Jesus, o homem que pudesse dizer que a Sua 
Presença não está aqui haveria de ser algo mentalmente errado, assim como um homem que se 
recusasse a aceitar a luz do sol. Alguém diz a ele que o sol está brilhando, e ele corresse para 
baixo no porão, e fechasse a porta e dissesse: “Eu me recuso a crer nisso. Recuso-me a 
crer”. Pois nós saberíamos, Senhor, de que algo mentalmente estava errado com o homem. E o 
mesmo acontece com um homem que fechasse as suas entranhas de compaixão, e a vida da 
Palavra de Jesus Cristo sendo manifestada, e dissesse: “Eu não creio nisso”. Há algo 
espiritualmente errado com o homem. Então nós sabemos que Tu estás aqui, Pai. Sem dúvida nós 
cremos. Vemos Suas pegadas, vemos Seus sinais, vemos a Sua Palavra.  

26 Agora, temos lido algumas citações muito notáveis de um profeta de Deus, esta manhã, e 
ele está nos dizendo que, para que haja uma semente que possa vir à Vida, deve ser uma semente 
completa. Você não pode ter metade de uma semente e esperar que a semente produza alguma 
coisa. E você não pode esperar que uma semente pela metade viva e manifeste o que ela é, porque 
não é uma semente inteira, é apenas a metade de uma semente, por isso que quando pensamos nas 
promessas de Deus, elas são promessas completas para nós quando elas são a Palavra completa.  

27 Jesus disse em João 6:63 é o Espírito que vivifica (que significa tornar vivo), a carne para 
nada aproveita: as Palavras que Eu vos disse são espírito e são vida. 

28 Então nós vemos que Jesus nos diz que a Sua Palavra é Vida, e o apóstolo Paulo chamou 
isso de a Palavra da Vida, em sua Epístola aos Filipenses, e João chamou isso de a Palavra da 
Vida em 1 João 1. 

29 Perseverança (18/02/1962) § 86 Você tem que receber a Palavra viva em você para que 
você tenha o Deus vivo em você, porque a Palavra aqui é Deus, quando Ela é feito carne em você, 
feito Espírito e Vida em você. Quando Ela entra em sua carne e em sua fé, e se torna Vida, então 
você é um exemplo vivo. Você é uma epístola de Deus, lida por todos os homens. 

30 Confirmação da Comissão (22/01/1962) §§ 35-36 Jesus deu a constatação de que estaria 
tudo bem, porque estes sinais seguiriam aos crentes. Isso é uma coisa. O Espírito Santo olhou 
para baixo através da corrente do tempo e viu que o homem iria perverter a Sua Palavra e fazer 
isto, aquilo e aquilo outro. Então Ele tornou isso tão claro e tão positivo que não há nenhuma 
maneira de modo algum de se contornar isso. Ele disse: “Estes sinais seguirão aqueles que 
creem”. Agora, nós sabemos que isso é verdade. O incrédulo pode carregar essas credenciais 
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denominacionais, mas isso não faz dele um homem enviado por Deus. Eles andam por aqui com 
todos os tipos de livros em seus braços em volta por todo o país, e este Jeová é isso, e isso e 
aquilo, e tudo isso, e o outro, mas isso não faz com que seja assim. Não, senhor. Jesus disse: 
“Prove-os pela Palavra”. Isso mesmo. A Palavra: “Estes sinais seguirão...”. “Você crê no poder 
de Deus?”. “Oh, nossa igreja ensina que o...”. “Nossa igreja”, isso não tem nada a ver com 
isso. É o que a Palavra de Deus diz. Vê? “Os céus e a terra passarão, mas a Minha Palavra não 
passará”. A Palavra viva falada por um Deus vivo deve estar em um ser vivo. E como pode um 
homem ou uma mulher que afirma que eles têm o batismo do Espírito Santo negar o que Deus 
disse em Sua Palavra? Porque o próprio Espírito Santo que escreveu a Palavra é o mesmo 
Espírito Santo que está falando com a pessoa. Isso mesmo. Tem que ser.  

31 A Era da Igreja de Tiatira (08/12/1960) § 13 Então Ele era a Palavra, Ele é a Palavra 
viva, e a Palavra viva entra em nós e então Ela produz o mesmo efeito sobre nós. Veja, o 
mesmo... Porque é a mesma Palavra. Vê? É a mesma coisa entre nós. É dessa maneira.  

32 E nós lemos onde o irmão Branham disse que se é falado por Deus, então essa semente 
deve se manifestar, ou não foi falado por Deus. Agora, isso nos leva ao verdadeiro foco do nosso 
pensamento hoje e que é este: se você é a semente de Deus que estava predestinada a estar nesta 
hora, então que tipo de vida você terá? Veja, esta é a hora em que há muitos extremos. E nesta 
Mensagem isso está cheio de extremos. Mas o que resulta não é a sua teologia ou os seus credos e 
os dogmas, mas o que a sua vida está refletindo. 

33 O irmão Branham disse que se temos a mesma Vida que estava em Jesus ela viverá em nós 
mesmos da mesma maneira que viveu Nele, fazendo as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, 
ou não é a mesma Vida. 

34 Eu estava navegando na internet na outra noite, apenas olhando para outros ministérios 
nesta Mensagem, ou pelo menos que se dizem estar nesta Mensagem e quando eu escutei um 
deles, depois de cerca de dez minutos, eu senti um verdadeiro espírito de confusão, um verdadeiro 
espírito de loucura, e eu tive que interrompê-lo porque eu pensei que se eu ouvisse aquele tipo de 
pregação especulativa eu perderia a minha própria sanidade. 

35 O homem estava pregando coisas tão bizarras e tão anormais para a Escritura, que eu só 
conseguia balançar a cabeça e sentir pena por aquelas pessoas que pensam que estão recebendo 
algum tipo de Palavra especial de Deus, quando está tão fora da Palavra que eu me sentia muito 
desconfortável só em ouvir. 

36 O homem estava falando sobre o novo nome que está escrito na pedrinha branca no livro 
de Apocalipse. E ele afirma que o novo nome é o seu nome. E é claro que esse homem afirma que 
um anjo apareceu a ele e disse-lhe muitas coisas que nosso profeta nunca ensinou. E ele também 
afirma que William Branham apareceu para ele e deu-lhe a missão de levar as pessoas para a 
terceira vinda. Sim, este homem acredita que a segunda vinda já aconteceu e que estamos 
esperando a terceira vinda agora.  

37 Agora, um profeta vindicado nos ensinou em muitos sermões, mas eu vou citar apenas 
um. “A Palavra Falada é a Semente Original” (18/03/1962) § 15: Há três vindas de Cristo. Ele 
veio uma vez para resgatar a Sua Noiva. Ele vem na próxima no Arrebatamento para arrebatar a 
Sua Noiva. Ele vem de novo no Milênio com a Sua Noiva. Tudo está em três. Três é um número 
perfeito.  

38 E este mesmo profeta de Deus nos disse para dizer apenas o que está nessas fitas. Do seu 
sermão Tentando Fazer Um Serviço Para Deus (18/07/1965) § 94 Este era Moisés falando a 
Israel depois dele ser vindicado por Deus através da Coluna de Fogo e sabia que ele estava sendo 
aprovado para ser servo de Deus para liderá-los para fora. E antes deles saírem para a terra, 
antes deles entrarem, Moisés disse: “Agora, as palavras que vos tenho falado, clamo os céus e a 
terra como testemunhas contra vós. Se aumentardes uma coisa a isto ou tirardes uma palavra 
disto, vós não ficareis na terra onde o Senhor vos tem dado”. Assim digo eu no nome de Jesus 
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Cristo. Não aumente uma coisa; não tire – ponha as suas próprias ideias nisto. Diga somente o 
que está dito nestas fitas. Faça somente segundo o que o senhor Deus tem mandado fazer. Não 
acrescente a Isto.  

39 Mas eles vão ouvir? Não, eles não ouvirão.  

40 O irmão Branham disse no livro das Eras A Era da Igreja de Esmirna. [página 133] Em 
cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum 
mensageiro determinado por Deus numa certa área, e em seguida a partir daquele mensageiro a 
luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que 
todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar SOMENTE o que o 
mensageiro falou. (Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse, I Cor. 
14:37: “Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são 
MANDAMENTOS DO SENHOR. Porventura saiu dentre vós a Palavra de Deus? Ou veio ela 
somente para vós?”) Eles acrescentam aqui, ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o 
avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir UMA voz, porque o Espírito tem 
apenas uma voz que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como 
fez Pedro também. Ele os advertiu de que ATÉ ELE (PAULO) não podia mudar uma palavra do 
que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de Seus 
mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas.  

41 Um irmão no Brasil que traduz os sermões do irmão Branham e do irmão Vayle e alguns 
de minha autoria, me escreveu semana passada e mencionou uma discussão que ele teve com um 
certo irmão depois que ele havia escrito algo em um determinado site sobre o que eu preguei. O 
que aconteceu é que este irmão do Brasil citou algo que eu disse na minha série “A Doutrina de 
Cristo”. O que ele escreveu no site do meu sermão foi:  

42 Então que vida você está ecoando hoje? Que palavras você está ecoando hoje? Porque o 
que você ecoar hoje vai ser reproduzido no julgamento do Trono Branco. Então, se todas as 
nossas palavras são as palavras de nosso Pai, Deus, então não será uma experiência maravilhosa 
no julgamento do Trono Branco? Não será maravilhoso para o nosso Deus Pai, e para todos os 
santos, e todos os anjos ouvirem as Palavras de nosso Pai sendo repetidas de volta naquela hora 
enquanto nossa Vida estiver sendo revisada perante todos para que vejam? Então qual será o seu 
eco? Será que são suas próprias palavras sendo ditas da sua boca? Ou serão ecos mundanos? 
Músicas mundanas de luxúria e pecado? Será que vamos todos ouvir canções de louvor naquele 
dia? Ou será que vamos ouvir letras de música sertaneja quando sua vida for reproduzida para 
todo mundo ouvir? 1 João 5:12 diz assim: “Aquele que ecoa o Filho ecoa a vida; e aquele que 
não ecoa o Filho de Deus não ecoa a vida”. Em outras palavras, nossa vida em Cristo torna-se 
um eco das palavras do Pai para que todos possam ouvir. Porque o Filho de Deus ecoa adiante 
as Palavras do Pai e quando ecoamos Suas Palavras estamos repetindo as Palavras da Vida. E 
você sabia que o Filho de Deus estava tão unicamente focado que Ele afastava tudo aquilo que 
não era do Pai?1 

43 Mas aqui está a resposta que este ministro deu a esse irmão. “Quando falamos sobre a 
revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e declaramos a Palavra para uma nova geração, eu não 
leio onde devemos de ser um eco. Eu não encontrei onde Deus chama alguém para ser um 
eco. Ele nos chamou para sermos uma voz. Deus, permita-nos ser a voz para esta era, é o nosso 
desejo sincero”. 

44 Então este irmão que me citou respondeu: “Não temos nenhuma palavra em si mesmos. A 
nossa voz tem que repetir as Palavras de Deus como o Filho de Deus repetiu”. 

45 E este ministro respondeu: “A Voz é a ressurreição. Se isso fosse verdade, se eu não 
tivesse nenhuma Palavra em si mesmo, nenhuma ressurreição, então eu seria de todos os homens 
                                                 
1 “A Doutrina de Cristo Nº. 19”, §§ 54-55 – N.T. 
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os mais miseráveis. Eu estarei orando por você, irmão. Eu tenho a Palavra e eu sou a Palavra, a 
Voz pela graça de Deus”. 

46 Bem, parece-me que o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas que as pessoas não estavam 
retendo o que ele havia ensinado e em Gálatas 1:6 ele disse: “Maravilho-me, (Isso significa 
“estou surpreso, e não só surpreendido, eu estou fora de mim”.) de que tão depressa passásseis 
Daquele que vos chamou à graça de Cristo (e vocês são removidos do Seu Evangelho, Sua 
Mensagem) para outro evangelho (uma mensagem totalmente diferente): o qual não é outro, mas 
há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós 
mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja 
anátema. Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos 
anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque, persuado eu agora a 
homens ou a Deus? ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, 
não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi 
anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas 
pela revelação de Jesus Cristo.  

47 Agora, deixe-me ler isto da Tradução “A Mensagem” 6-9. Aqui Paulo diz: Eu não posso 
acreditar em sua inconstância – eu não posso acreditar quão facilmente vocês viraram traidores 
Daquele que vos chamou pela graça de Cristo, abraçando uma mensagem variante! E não é uma 
variação menor, sabe; é completamente diferente, uma mensagem estranha, uma não-mensagem, 
uma mentira a respeito de Deus. Aqueles que estão provocando essa agitação entre vocês estão 
invertendo a Mensagem de Cristo em sua cabeça. Deixe-me ser franco: se um de nós, mesmo que 
seja um anjo do céu! Fôssemos pregar algo diferente daquilo que originalmente foi pregado, que 
seja anátema. Eu disse uma vez, e eu vou dizer outra vez: Se alguém, independentemente de 
reputação ou de credenciais, pregar algo diferente do que você recebeu originalmente, que seja 
anátema. Você acha que eu falo isso fortemente a fim de manipular multidões? Ou conseguir 
favores de Deus? Ou obter aplauso popular? Se o meu objetivo fosse popularidade, eu não me 
incomodaria de ser escravo de Cristo. Eu sei isso – eu sou mais enfático aqui, amigos – esta 
grande mensagem que eu entreguei a vocês não é um mero otimismo humano. Eu não a recebi por 
meio de tradições, e eu não fui ensinado nisso em alguma escola. Tenho conseguido isso 
diretamente de Deus, recebido a Mensagem diretamente de Jesus Cristo.  

48 Agora, você pode se perguntar por que eu trago essas coisas, e isso é porque eu quero 
chegar a um certo ponto esta manhã sobre o que é real e normal quando se trata da Mensagem da 
hora versus o que não é real e o que é não é normal.  

49 Agora, irmãos e irmãs, só porque eu tenho falado muito sobre o Amor e a Vida que está 
nesta Palavra, isso não significa nem por um minuto que temos nos desviado para longe da 
doutrina de Cristo nem por um segundo. Não, nem por um iota eu pensaria em me afastar da 
doutrina de Cristo. Aquele que tem a doutrina de Cristo tem a Deus. Isso é a minha vida e o meu 
alimento. Isso me sustenta diariamente. Mas temos que ter um equilíbrio quando se trata desta 
Mensagem, e fora da Doutrina de Cristo você não pode ter um equilíbrio. Fora da Doutrina de 
Cristo não há nada que seja normal lá fora.  

50 Nesta Mensagem ou entre aquelas igrejas que penduram a placa de Malaquias 4, há 
ministros por aí que nem sequer creem em Jesus em Sua corporeidade, (que está em Seu corpo), e 
de que está fazendo intercessão por nossa confissão. Na verdade eles ensinam que o corpo de 
Jesus voltou para gases depois que Ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Depois você tem 
este outro ministro ensinando que a Noiva não ecoa a Palavra de Deus porque a Noiva é a 
Palavra.  

51 No entanto, temos as palavras do próprio Jesus nos dizendo que Ele apenas repetiu o que 
Deus Lhe disse para dizer. João 12:49 Porque Eu não tenho falado de Mim mesmo, mas o Pai, 
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que Me enviou, Ele Me deu mandamento sobre o que Eu deveria dizer, e sobre o que Eu deveria 
falar.  

52 Agora, o que este ministro estava ensinando certamente não é o que Jesus estava 
ensinando. Jesus ensinou que Ele apenas ecoava o que Deus disse. E somos ensinados a fazer o 
mesmo.  

53 Então quando você tem tantas versões diferentes da Mensagem aí fora, cabe-nos dizer 
como as fitas o dizem, e não acrescentar os nossos próprios pensamentos a isso, mas dizer como 
ele o disse. Isso significa que devemos simplesmente ecoar o que já foi dito.  

54 É por isso que eu tenho um problema com alguém que não diz como o profeta o 
disse. Quando você escolhe uma outra voz acima da voz de um profeta vindicado para esta hora, é 
melhor ter cuidado. Houve somente um vindicado nesta hora, e esse foi William Marrion 
Branham. Ponto final. E o melhor que podemos fazer é mostrar o que ele disse ao levar o que ele 
disse direto para as Escrituras para que você possa ter uma boa base bíblica para o que o profeta de 
Deus nos ensinou. 

55 Então, o que é uma vida cristã normal? A maioria das pessoas diria: “Bem, teria que ser o 
Sermão da Montanha, mas tem tal vida assim alguma vez vivido sobre a terra?”. Bem, podemos 
dizer que foi vivido, mas somente no próprio Filho de Deus. Mas nós temos um ensinamento 
bíblico sobre o que é uma vida cristã normal é, e isso nos foi dado pelo apóstolo Paulo em:  

56 Gálatas 2:20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em 
mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, O qual me amou, e Se 
entregou a Si mesmo por mim.  

57 Aqui nos é dito que a vida cristã normal responde: “ Não sou mais eu, mas é Cristo que 
vive em mim”. Aqui Paulo não está dizendo algo especial ou peculiar, isso não é uma declaração 
extrema, mas Paulo está apresentando a promessa de Deus para nós porque Ele nos deu como o 
Seu padrão para uma vida cristã normal. E a vida cristã normal pode ser resumida nestas palavras. 
“Estou crucificado com Cristo; no entanto eu estou vivendo, todavia não é mais eu que está 
vivendo, mas Cristo está agora vivendo em minha vida por mim; e a vida que eu agora estou 
vivendo nesta carne, estou vivendo pela Revelação do Filho de Deus”. 

58 E vamos deixar isto claro, Deus deixou bem claro durante toda a Sua Palavra que Ele nos 
deu apenas uma resposta para cada necessidade humana que temos, e essa resposta é o Seu Filho, 
Jesus Cristo. Em todas as relações que temos com Deus, Ele prometeu que todas as coisas 
cooperam para o nosso bem, tirando-nos do caminho e substituindo Cristo em nosso lugar. 

59 1) Então os dois símbolos que devemos considerar é antes de tudo a Cruz de Cristo. O 
Filho de Deus morreu em nosso lugar para o nosso perdão: 

2) E dois, o Sangue de Cristo, porque a Vida está no Sangue. Portanto, Cristo vive nossas 
vidas por nós ao invés de nós tentarmos viver uma vida de vitória nós mesmos. Pois Ele é a nossa 
vitória. 

60 João 6:53 Então Jesus disse-lhes: Em verdade, em verdade eu vos digo: se não comerdes 
a carne do Filho do Homem e não beberdes o Seu sangue, não tereis vida em vós.  

61 Deuteronômio 12:23 Pois o sangue é a vida. 

62 Levítico 17:14 A vida de toda carne é o seu sangue... porque a vida de toda carne é o seu 
sangue. 

63 Levítico 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o 
altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. 
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64 E é interessante que fomos ordenados por Deus a não comer o próprio sangue pois 
estaríamos comendo a vida da carne. Assim que nos diz que o sangue não é para nós, mas o que 
está no sangue é para nós. Mas o sangue sendo nossa expiação foi por Deus.  

65 Observe que Deus ordenou aos filhos de Israel colocar o sangue do lado de fora da casa 
nas ombreiras e nas vergas, de modo que Ele disse: “Quando Eu vir o sangue passarei por cima de 
vós”. O sangue não foi colocado onde os filhos de Israel pudessem vê-lo, mas onde Deus pudesse 
vê-lo. Devemos ter isso em mente quando aplicamos o Sangue de Cristo para a nossa própria 
vida. É por isso que quando você aplica o sinal, as pessoas por muitas vezes nem sequer estão 
conscientes de que isso foi aplicado. Mas a Israel foi ordenado colocar o sangue na verga e nas 
ombreiras das portas de sua casa do lado de fora da casa, para que Deus pudesse vê-lo quando Ele 
passasse.  

66 Assim, podemos ver que existem duas substituições na vida cristã normal. A Cruz e o 
Sangue.  

1) Jesus foi o nosso substituto na cruz e foi Ele Quem garantiu o nosso perdão. 
2) E sua Vida através do Seu Sangue substitui pela nossa vida dentro de nós, garantindo 

assim, para nós, a nossa vitória. 

67 Entendendo estas duas substituições nos ajudará tremendamente em nossa caminhada 
cristã normal e vai nos salvar de muita confusão se mantivermos constantemente diante de nós o 
fato de que Deus responde a todas as nossas perguntas com apenas uma resposta, ou seja, 
mostrando-nos mais do Seu Filho. Na verdade é disso que se trata o que todo o ministério 
quíntuplo está suposto a ser. E é disso que se trata o Espírito de Adoção: conhecer a Cristo no 
poder da Sua ressurreição.  

68 O apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios 4:11-15 E Ele mesmo (Deus) deu uns para 
apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, 
querendo o aperfeiçoamento (amadurecimento) dos santos, para a obra do ministério, para 
edificação (construção) do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao 
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, (até um homem maduro) à medida da estatura 
completa de Cristo, 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.  

69 Portanto é o conhecimento do Filho de Deus que nos traz essa maturidade e estabilidade 
em nosso caráter. Conhecendo o poder da cruz nos ajuda a saber como morrer para si mesmo.  

70 Colossenses 3:3 Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.  

71 Colossenses 2:20 Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por 
que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêsseis no mundo.  

72 Gálatas 5:24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências.  

73 Romanos 6:6 Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o 
corpo do pecado seja desfeito, para que, doravante, não devemos servir ao pecado.  

74 E se nós compartilhamos da Sua crucificação e morte com Ele, então nós também 
compartilharemos da Sua ressurreição. E assim, o poder da cruz nos permite morrer para si 
mesmos, e o poder do Seu sangue libera de volta a Sua vida em nós para vivermos uma vida de 
vitória.  

75 Colossenses 2:12 Sepultados com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados 
pela fé no poder de Deus, que O ressuscitou dentre os mortos.  
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76 Então, sabendo que a nossa ressurreição já começou pela Sua Vida entrando em nosso ser e 
vivendo nossas vidas para nós, Seu poder vivificador em nosso ser mortal, podemos ter confiança 
e viver uma vida vitoriosa.  

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

78 Colossenses 3:1 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas 
que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.  

79 Portanto, em seu sermão Contagem Regressiva (9/091962) § 11 o irmão Branham disse:  
Então eu, nestes trinta – por estes trinta e dois anos de ministério, eu tenho tentado ficar fiel à 
Palavra. Eu não sei de nada que eu alguma vez tivesse que alterar, porque eu somente li isto da 
Bíblia, disse somente o que a Bíblia diz, e deixo isto ir desta maneira. Então eu não tenho tido que 
voltar ou reajustar, porque eu simplesmente digo isto da maneira que a Bíblia diz. E, eu percebi 
que se Deus tem falado qualquer coisa, então nós devemos ir com aquela Palavra a fim de fazê-
La cumprir. (E depois ele diz) ...Então nós queremos lembrar; você tem que permanecer na 
Palavra, simplesmente fique certo com a Palavra. E para onde a Palavra te guiar, siga 
corretamente com a Palavra, então Ela te fará bem, tenho certeza.  

80 O Caminho de Volta (23/11/1962) § 38 Esta é a maneira de retornar para uma saúde 
cristã normal. A igreja está doente, está fraca; isto é anemia. Ela tem malignidade, e não há cura 
terrena para isto. A educação não fará isto. Nós temos tentado isto. A denominação não fará isto. 
Nós temos tentado isto. Você apenas tornará aquilo pior. Há apenas um caminho de volta, e é 
através do Sangue de Jesus Cristo, a imunização. Volte para Cristo. Volte para o Espírito Santo. 
Volte para a Vida Eterna novamente. É desta maneira que nós voltaríamos. 

81 E se a igreja alguma vez realmente entendesse a importância do Sangue de Cristo e a cruz 
de Cristo, eles reconheceriam a si mesmos mortos e suas vidas escondidas em Cristo Jesus.  

82 Reconciliação Através da Comunhão (20/01/1956) § 49 Reconhecendo-se morto, 
reconhecendo que você é um estranho, apenas, “Não é a minha igreja, ou o que eu fiz ou o que eu 
vou fazer, ou que bom companheiro tenho sido, o que eu sou na minha comunidade”, mas “o que 
eu sou, eu sou um pecador, e não sou bom. E eu reconheço o Filho de Deus ser a minha 
propiciação pelos meus pecados, e eu aceitei isso”. Então Deus, através do Espírito Santo, leva 
você à comunhão com Ele, e então você fala com o Pai novamente, como o pai Adão fez no 
princípio. 

83 Comunhão Por Meio da Reconciliação (05/06/1955) § 49 Mas quando um homem 
corretamente vem uma vez e põe suas mãos sobre a cabeça pela fé no Senhor Jesus Cristo, e 
confessa os seus pecados, então o Sangue de Jesus Cristo... A vida que estava nisso era o próprio 
Deus. E esse homem, a vida que retorna para esse homem depois que ele confessou os seus 
pecados e aceitou a Cristo, ele é levado para um relacionamento com Cristo pelo batismo do 
Espírito Santo, e não há mais desejo em seu coração para o pecado. Amém. É por essa razão que 
Hebreus 10 disse: “Pois o adorador uma vez purificado não tem mais consciência de pecado”. Lá 
você tem companheirismo. As coisas do mundo estão mortas. Você não as reconhece mais. Você 
se acha morto e a sua vida está escondida em Deus através de Cristo, selado pelo Espírito 
Santo. E então você está olhando para as coisas celestiais. Costumava ser que você dificilmente 
conseguiria ficar na igreja por dez minutos. Mas quando você realmente tem o Espírito Santo, 
você pode ficar na igreja dia e noite, há algo em você que alimenta. O problema hoje em dia é 
que as pessoas possuem espíritos mundanos. Eles vão à igreja.  

84 Comunhão Por Meio da Reconciliação (05/06/1955) § 25 O que nós precisamos hoje é 
de uma boa e clara pregação da Bíblia, de ensino, de volta às antigas marcas cortantes do 
Sangue derramado. Deus estabeleceu no mundo o mapa para a família humana voltar para casa, 
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e foi através da reconciliação do Sangue. Ele nunca mudou desde aquele dia até hoje. Alguns 
dizem: “Eu pertenço aos metodistas. Eu pertenço aos pentecostais. Eu pertenço a isso”. Isso não 
significa muito para Deus. Você tem que nascer de novo. Você tem que vir e reconhecer que o 
Sangue de Jesus Cristo foi derramado por você, e que você está morto para si mesmo e para as 
coisas do mundo e nascer de novo em Cristo Jesus, pela lavagem e renovação pelo 
Sangue. Amém. Bastante simples, mas irmão, isso é a verdade.  

85 Deixando Escapar a Pressão (18/05/1962) § 57 Quando reconhecemos que Ele foi a 
nossa morte substitutiva. Quando entendemos que não é a nossa justiça, mas a Dele, e quando 
nós O aceitamos como um Salvador pessoal, então vamos para o túmulo com Ele no batismo, e 
morremos com Ele. Se você não fizer isso, você não deve ser enterrado. Então, quando você 
estiver morto e confessar os seus pecados, e chamar-se um pecador, e pedir misericórdia, e for 
sepultado com Cristo no batismo, nós também somos ressuscitados com Ele na ressurreição. E 
agora sendo ressuscitados do pecado, sendo ressuscitados dentre os mortos, à semelhança da Sua 
ressurreição, somos ressuscitados da vida de pecado, e colocados com Ele nos lugares celestiais 
em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, com a evidência da Vida eterna de que já estamos 
ressuscitados dentre os mortos. Nossas almas estão vivas esta noite com Cristo, porque o pecado 
está debaixo de nós e fomos levantados daí, que é o penhor da nossa ressurreição. Amém.  

86 O Cordeiro e a Pomba (25/03/1957) § 10 Não tente ser nada do que você não 
é. Simplesmente seja você mesmo. E então, se você quer ser um cristão, basta pedir a Cristo. Ele 
tirará a sua velha natureza fora, colocará uma nova natureza; então você não tem que imitar 
qualquer coisa; é simplesmente a sua vida normal que você está vivendo. E enquanto você tiver 
malícia, inveja, contenda, todas essas coisas do mundo, então você sabe que Cristo não está aí. A 
Bíblia diz: “Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em 
você”. Veja, porque a Vida de Deus não está em você. A vida que está aí dentro, simplesmente 
produz a si mesma; ela só vive da sua maneira. 

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