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1 2 João: 3-11. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e 
da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai na verdade e amor. Muito me alegro por 
achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o 
mandamento do Pai. E agora, senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo 
mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos: que nos amemos uns 
aos outros. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o 
mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos 
enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em 
carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não 
percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que 
prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera 
na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter 
convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. 
Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 

Esta manhã eu gostaria de tomar um assunto que é precioso ao meu coração 
porque refere-se à doutrina de Cristo, e como João disse: “Se você não tem a doutrina 
de Cristo você nem mesmo tem Deus”. 

 

2 Agora, quando você é nascido de novo você simplesmente não consegue obter o 
suficiente da Palavra de Deus. Na realidade Jesus disse: “Bem-aventurados os que 
tem fome e sede de justiça”, pois serão fartos”. Agora, todos nós sabemos que 
devemos primeiro ter o mais importante da nossa redenção que é o batismo do 
Espírito Santo e o novo nascimento, antes que possamos receber um corpo 
transformado, porque sem a renovação da mente, não receberemos nossa 
transformação como Paulo disse em Romanos 12. 
 

3 Romanos 12:1-3 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 
vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede 
transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, 
digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, 
pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.  
 

4 Veja, a cada um de nós tem sido dado uma medida de fé e sabemos que fé é 
revelação, algo que tem sido revelado a você. Então se isso tem sido revelado a você, 
então como podem estes pregadores e anciãos ficarem tão inchados como se você 
aprendesse isso por si próprio. Você não tinha mais nada a ver com o que aconteceu 
nesta hora do que nada. Isso foi um dom de Deus para nós. Deus desceu, dominou o 
orgulho de William Branham, o subordinou, e lhe usou, e então você diz: “Oh, 
certamente que eu desejaria ser como ele”. Não você porque você não desejaria passar 
pelo o que ele passou para chegar lá. Apenas seja grato por Deus ser o autor e o 
consumador da sua fé. Ponha sua confiança no que Ele está fazendo e apenas saia do 
Seu caminho. Simplesmente aprenda a se soltar e deixe Deus livre. 
 

5 E você sabe que existe uma coisa que me preocupa mais do que qualquer outra 
coisa quando eu viajo pelo mundo e ensino a doutrina de Cristo aos ministros aqui e 
no exterior, que é quando eu vejo homens que ficam estufados no ministério e acham 



que eles são alguém porque eles tem um pouco mais de conhecimento sobre um 
assunto do que o companheiro próximo. Um amigo meu uma vez me disse que se 
você tem “isso tanto” [Dois dedos estendidos cerca de uma polegada afastados – Ed.] 
mais conhecimento sobre um assunto do que o sujeito próximo, você tem poder sobre 
esse sujeito, e isso é absolutamente correto se você é carnal. E isso é o que eles tem 
feito nas igrejas hoje. E a confusão toda está totalmente inchada. E Deus não vem a 
crianças inchadas. Ele vem para filhos e filhas obedientes. 
 

6 O apóstolo Paulo disse: “O que você tem que não foi dado a você? E se isso foi 
dado a você, então porque você se gaba como se você não tem recebido isso?”. 

E ele também disse em Romanos 3:27-28: Onde está logo a jactância? É 
excluída. Por qual lei? Das obras? Não; mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o 
homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E se você é justificado pela Fé e Fé é 
revelação, alguma coisa Deus tem revelado a você, então você não recebeu isso 
porque você é mais esperto do que o sujeito próximo, e você não conseguiu isso 
porquê você tem mais pessoas te seguindo do que o sujeito próximo. Você tem isso 
porque Deus revelou isso a você, então cale a sua boca enorme e humilhe-se ou Deus 
dará palmadas em você, se você é filho Seu. Porque todos os filhos que vem a Deus 
devem primeiro ser corrigidos. 

 

7 1 Coríntios 14:36-38: Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio 
ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as 
coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém é ignorante, 
deixe-o ser ignorante. 
 

8 Agora, Paulo disse em 1 Coríntios 2:11: Porque, qual dos homens sabe as 
coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém 
sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que as conhece. Assim, a menos 
que Deus tenha dado a você do Seu Espírito você nada tem. Então se você tem ou se 
você não tem, isso tudo retorna para o que Deus tem feito. E então se você tem 
alguma coisa isso é porque Deus a deu, então como que você pode ser tão orgulhoso 
para que você pudesse se gabar quando você nada tinha a ver com isso em primeiro 
lugar a menos que você seja apenas um vaso que Deus tem escolhido para nele 
colocar a Sua Palavra? 
 

9 Agora, o irmão Branham nos ensinou que quando recebemos um novo coração, 
essa é uma nova maneira de pensar e quando recebemos um novo espírito, isso são os 
novos desejos que vem da sua nova maneira de pensar, e uma vez que você tem uma 
nova maneira de pensar, e novos desejos baseados nessa nova maneira de pensar, 
então você está pronto para que o próprio Espírito de Deus entre em seu ser. 
 

10 Em seu sermão intitulado A OBRA PRIMA  (5/07/1964) § 16, o irmão 
Branham falou sobre o irmão Daugh e disse: “Ele nasceu de novo. E quando isso 
aconteceu, algo entrou em seu coração, por que tudo que ele vive é para atender a 
esses cultos”. 
 

11 O rei Davi disse no Salmo 27:4-5: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que 
eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a 
formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me 
esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-á 
sobre uma rocha. 
 

12 E naturalmente que o irmão Branham utilizou este versículo da Escritura para o 
seu texto para o seu sermão O Rapto. E isso é porque o templo de que Davi está 
falando no qual ele deseja habitar durante todos os dias de sua vida é a presença de 
Deus. E Davi falou do Templo como sendo um lugar escondido, e ele nos disse o que 
aquele lugar escondido era no Salmo 32:20. Tu os esconderás, no secreto da tua 
presença, dos desaforos dos homens; encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda 
das línguas.  



13 Agora, a razão do porque eu sinto que isso é importante para nós saber e 
entender a nossa posição na família de Deus é porque são muitos que ensinam errado 
hoje dizendo que a Noiva é Deus, ou que a plenitude da Divindade está na Noiva. A 
plenitude da Divindade não está na Noiva. A plenitude da Divindade estava em um 
homem e esse Homem é o seu irmão mais velho Jesus. 
 

14 Agora, não cremos como os unicistas ou unitarianos crêem, nem cremos como 
os trinitários crêem. Cremos corretamente que existe somente Um Deus e que Ele 
tinha um Filho e que Ele veio à terra e habitou naquele Filho para mostrar-Se a Si 
mesmo para a humanidade. Isso é como a Palavra Se tornou carne. Deus habitou em 
Seu Filho, João 1:1, entrou em Seu Filho, João 1:14. 
 

15 Agora, receber o novo nascimento é uma série de eventos que começam com o 
recebimento de um coração que é um novo modo de pensar, e depois um novo espírito 
surge desse novo modo de pensar e esse novo espírito são novos desejos, e finalmente 
você está pronto para o próprio Espírito de Deus ou Vida que entra em seu vaso. 
 

16 Do sermão A PERSONIFICAÇÃO DO CRISTIANISMO (20/01/1957) §§ 
42-43: MasDeus teve que te dar um novo espírito. Ora, o espírito que você tinha, você 
não conseguia sequer concordar consigo mesmo. Então como que você conseguirá 
concordar com Deus? Então Deus teve que dar a você um novo coração, não um 
remendado, um novo coração; este é o seu intelecto com o qual você pensa, um novo 
modo de pensar. Então, quando Ele te dá um novo modo de pensar, “Sim, isso 
mesmo”... 
17 E depois no parágrafo seguinte ele diz: Então depois disso: “Então te darei um 
novo espírito.” O que é isto? Um novo desejo. “Eu quero fazer o correto.”... Mas, 
agora, este é o novo espírito. Então observe a ordem da Escritura. Depois que você 
recebe um coração novo e um espírito novo, Ele disse: “Então derramarei o Meu 
Espírito.” Vê? Oh, o quê? Isso é o que a Escritura diz aqui. Essa é a ordem, a ordem 
pneumática e numérica da Escritura: um novo coração, um novo espírito, e depois 
“Meu Espírito”. 
18 Portanto se uma pessoa tem verdadeiramente nascido de novo, eles entenderão a 
doutrina quando ela é falada a eles. Eles tem um novo modo de pensar porque eles 
tem o modo de pensar de Deus. Eles não se inquietarão com isso. Eles não farão graça 
disso. Mas isso tocará o sino toda vez porque existe alguma coisa neles que se 
identifica com a Palavra de Deus toda vez que isso é corretamente dividido. 
 

19 Ouçam, eu tenho 20 páginas cheias de citações do irmão Branham referentes ao 
seu ensino de que a evidência de ser nascido de novo é de que você entenderá sobre 
tudo o que o Reino de Deus é, e que você compreenderá o que Deus está fazendo por 
você nesta hora. E o próprio Jesus disse: João 6:45 Está escrito nos profetas: E serão 
todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a 
mim. Então como que você virá a menos que você tenha aprendido? Você nem 
mesmo saberá para onde ir. 
 

20 Do sermão CHAVE PARA A PORTA  (7/10/1962) § 68, o irmão Branham 
disse: Ninguém pode entender a Palavra fora do batismo do Espírito Santo. E quando 
alguém diz que ele tem o batismo do Espírito Santo, e discute estando a Palavra 
correta, existe alguma coisa errada. 
 

21 E novamente do sermão A OBRA PRIMA DE DEUS IDENTIFICADA 
(5/12/1964), § 67, o irmão Branham disse: Como que um homem pode ter o batismo 
do Espírito Santo, e o Espírito Santo escreve a Palavra, e um homem tem o batismo 
do Espírito Santo e nega a Palavra? Como pode o Espírito Santo em você negar a 
Sua própria Palavra que foi apresentada a você? Eu não posso entender isso. Isso 
tem que concordar com a Palavra, e se seu espírito em você não pontuar cada 
promessa de Deus com um “Amém”, há alguma coisa errada. 
 

22 E outra vez do sermão DISCERNINDO O CORPO DO SENHOR 
(12/08/1959), § 16, ele disse: “Jesus disse uma vez: ‘A menos que um homem seja 



nascido de novo, ele não pode ver o Reino de Deus’, ou entender. E em outras 
palavras, você não pode discernir o Reino de Deus até você ser nascido de novo”. 
23 E do seu sermão intitulado O CHAMADO DE ABRAÃO  (16/11/1955) § 29, o 
irmão Branham disse: Jesus disse a Nicodemos: ‘A menos que o homem seja nascido 
de novo ele não pode ver o Reino de Deus’. Veja que a tradução correta é ‘não pode 
entender o Reino de Deus’. Seja alguém fazendo alguma coisa, mostrando a você. ‘Eu 
simplesmente não posso ver isto’. Você está olhando para isso, mas você não 
consegue entendê-lo. E você nunca saberá o que o Reino de Deus é até você ser 
nascido de novo, então você saberá o que Ele é. 
 

24 Deus disse em Isaías 55:7-9: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno 
os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o 
nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são 
os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. 
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus 
caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do 
que os vossos pensamentos.  
 

25 E o apóstolo Paulo nos falou que a única maneira de você entender os 
pensamentos de Deus é ter o Espírito de Deus em você. E isto é o novo nascimento. 

1 Coríntios 2:9-16: Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o 
ouvido não ouviu, E não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou 
para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; (portanto se você 
não tem o Seu Espírito em você como que você terá aquelas coisas reveladas a você?) 
porque O Espírito (não um espírito, mas O Espírito, o Espírito de Deus) penetra todas 
as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe as coisas do 
homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as 
coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do 
mundo, mas o Espírito que provém de Deus, (e se isso é de Deus então isso tem sua 
origem em Deus, então isso é uma parte do próprio Espírito de Deus ou a vida de que 
ele está falando. E temos isto em ordem) para que pudéssemos conhecer o que nos é 
dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de 
sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas 
espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do 
Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas 
se discernem espiritualmente. (Em outras palavras, precisa-se do Espírito de Deus em 
você para discerni-las) Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é 
discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? 
Mas nós temos a mente de Cristo.  

 

26 E este mesmo apóstolo disse: “Deixe a mente que estava em Cristo estar em 
você”. Assim, é possível ter a mente de Deus, mas como temos visto você não pode 
ter isso sem ter o Seu Espírito ou Sua Vida em você. E Jesus disse que este Espírito é 
a Palavra de Deus. Ele disse: “As palavras que eu vos falo, elas são espírito e vida”. 

Agora, vamos olhar novamente para este pensamento sobre o novo nascimento 
vivificador dentro de você, a Palavra de Deus e liberando a verdadeira natureza de 
Deus pelo Seu Espírito dentro de seu vaso mortal. 

 

27 Paulo disse em Efésios 2:1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e 
pecados. 

Aqui Paulo nos diz que estávamos mortos espiritualmente, e que havíamos sido 
vivificados, o que significa ser feito vivos. E vemos em 1 Pedro 3:18 que esta 
vivificação é realizada pelo Espírito de Deus, e na verdade Deus teve que vivificar o 
Seu próprio Filho da morte para a vida. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos 
pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na 
carne, mas vivificado pelo Espírito. 

 



28 Agora, esta palavra “vivificar” foi traduzida da palavra grega zoopoieo que 
literalmente significa dar vida ou causar para produzir vida. Então você vê que isso é 
o Espírito de Deus descendo em você que torna você vivo para a Sua Palavra. 

1 Coríntios 15:45: Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi 
feito em alma vivente; o último Adão em espírito vivificante. 

  

29 Romanos 8:11: E, se o Espírito daquele (agora, devemos saber quem este 
“daquele” aqui é. E sabemos que existem 18 escrituras que nos dizem que Deus 
ressuscitou Jesus dentre os mortos, então como Paulo diz) se o Espírito daquele (que 
é Deus o Pai) que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele 
(novamente esse é Deus o Pai) que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também 
vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 
 

30 Agora, o novo nascimento deixa você preparado para a transformação do corpo. 
Agora, observe aqui que Paulo nos diz que isso é o Espírito de Deus, o Pai, que 
também vivificará o seu corpo mortal. E sabemos que Deus faz isso pela renovação da 
nossa mente. Então se esta é a hora para a transformação do corpo do mortal para o 
imortal, então Deus o Pai deve estar aqui para transformar o corpo, certo? E sabemos 
que para a fim de que isso aconteça, devemos receber uma renovação da mente 
primeiro, certo? Então onde está a Escritura para isso? Alguém aqui pode me dizer 
onde a Escritura mostra que O Pai vem para renovar a mente primeiro? 
 

31 Efésios 1:13-14: Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da 
verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados 
com o Espírito Santo da promessa. Então aqui está o seu batismo com o Espírito 
Santo, certo? O qual é o penhor da nossa herança, (então isso tem a ver com a 
herança. E se isso tem a ver com nossa herança, então devemos saber como que isso 
tem a ver com nossa herança. E Paulo nos dirá em alguns versículos mais, então 
vamos continuar lendo) para redenção da possessão adquirida, (Agora, é a respeito 
do corpo que ele está falando aí) para louvor da sua glória. (Agora, este louvor da 
Sua glória é o Seu doxa que é a Sua opinião, tributação e juízo. Então Paulo está 
falando sobre o verdadeiro Espírito de Deus que este batismo do Espírito levará a 
você, e é por uma extrema ou inferior recompensa). 
 

32 Agora, vamos continuar com Efésios 1:15: Por isso, ouvindo eu também a fé 
que entre vós há no Senhor Jesus, (Agora, lembre-se que fé é uma revelação, algo que 
tem sido revelado a você. Isso é o que o irmão Branham nos ensinou. Então Paulo está 
dizendo a essas pessoas que tinham quer vir para Fé ou revelação, e depois ele 
acrescenta) e o vosso amor para com todos os santos, (Agora sabemos que o amor é 
uma expressão externa de sua revelação. É o mesmo que o Apóstolo Paulo nos falou 
no livro de Coríntios, “aí permanece a Fé, Esperança e Amor, e o maior desses é o 
amor”. A razão é porque fé é onde tudo começa. E Fé é uma revelação, e se ela 
verdadeiramente lhes é revelada espera-se algo daquilo que é revelado. E esperança é 
uma intensa expectação. 
 

33 Deste modo a Fé inicia o processo, e enquanto ela se forma a pleno vapor dentro 
de você isso se move para uma expectação, que então começa a manifestar numa 
manifestação externa da revelação que é o amor. É por essa razão que o Amor é maior 
do que a fé porque isso é fé expressada. Como tenho frequentemente dito, quando um 
jovem adquire uma revelação de que a moça é aquela para se casar, isso forma algo 
dentro dele que é uma intensa expectação. Ele intensamente espera que ela se case 
com ele, e assim esperando, ele começa a fazer coisas por ela como se ela já fosse sua 
esposa. Ele gasta a sua dura renda em coisas que ele sabe que lhe agradará, e ele sai 
do seu caminho para ser especialmente gentil a ela, e todos vocês conhecem a rotina. 
Fé expressada em Amor porque o amor é sempre expressado na doação. Porque Deus 
amou tanto que Ele deu, vê você? 
 

34 Agora, vamos prosseguir com Efésios 1:16 Não cesso de dar graças por vós, 
fazendo menção de vós nas minhas orações. Observe aqui que Paulo não cessava de 



dar graças pelas pessoas porque ele sabia que elas eram nascidas de novo, elas tinham 
fé e isso estava sendo expressado no amor voltado um para com o outro, e assim ele 
sabia que havia uma só coisa deixada para acontecer, e vemos isso no versículo 
seguinte... 
35 Efésios 1:17: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, (então Jesus tem 
um Deus e este Deus é) o Pai da glória, (e Paulo estava orando para este Deus, que é 
o Pai da glória, e lembre-se que a palavra glória é a palavra grega doxa que é a 
opinião, tributação e juízo de Deus. Em outras palavras, Sua verdadeira mente, e aqui 
Paulo está orando que o Pai desta Doxa)  vos dê o espírito de sabedoria e de 
revelação no conhecimento dele. 
 

36 Veja você, porque se você é nascido de novo então você tem um novo coração 
que é um novo entendimento, e este novo entendimento deu a você um novo desejo e 
então Deus deu a você o Seu próprio Espírito ou vida para você e agora, você é capaz 
de saber e entender, e deste modo então você tem fé, você tem revelação, e essa 
revelação opera dentro de você uma expressão externa e isso deixa você fora do 
caminho de modo que o próprio Espírito de Deus agora é o poste de amarração dentro 
de sua alma. 
37 Observe, somente aqueles que estavam Nele para começar terão uma 
capacidade para pensar os pensamentos corretos. 

Provérbios 14:12 nos diz que há um caminho que ao homem parece direito, 
mas o fim dele é o caminho da morte. Então a menos que Deus revele isso a você pelo 
Seu Espírito você não tem nenhuma chance. 

Em João 1:12-13 lemos: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 
de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 

 

38 Agora, um batista diria a você que isto significa que você foi um porco, e que 
Deus deu a você o poder de se tornar um filho de Deus, e assim você mudou de 
espécie. Mas agora aqui está o que isso diz. E isso é contrário à lei ou a reprodução 
que diz que cada semente é segundo a espécie. O que diz aqui é, “ Mas para aqueles 
que foram nascidos com uma tal natureza como para recebê-lo, são aqueles que Deus 
tem dado uma capacidade para tomar uma decisão certa, e aceitar o papel que Deus 
lhes tem dado na filiação”. Porque este mesmo apóstolo que escreveu este Evangelho 
também disse em 1 João 3: Bem-aventurado vocês que já são filhos, embora vocês 
não saibam realmente isso, mas quando Ele aparecer e manifestar a Si Mesmo em 
seu verdadeiro caráter, você será como Ele porque você O verá como Ele 
verdadeiramente é, e ao vê-Lo como Ele verdadeiramente é, você começará a ver 
quem você verdadeiramente é e então você começará a se alinhar com quem você 
verdadeiramente é. 
 

39 Agora, no Livro de Efésios Paulo estava nos deixando saber que a verdadeira 
mente de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação no Conhecimento de Deus o 
Pai, estava para vir a igreja e em 2 Tessalonicenses 1:10 ele nos conta que o seu 
Evangelho seria crido nesse dia que é quando Deus virá para Endoxa ou ser 
glorificado em Sua Igreja. Isto significa que naquele dia quando a mente que estava 
em Cristo realmente entrar na igreja, então a opinião, tributação e juízo de Deus estará 
no povo. Eles terão a mente de Cristo, e eles saberão o que fazer com a Sua Palavra. 
 

40 Agora, observe o versículo seguinte. Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos 
do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança (ou a intensa 
expectação) da sua vocação, (isso é sobre tudo. Em outras palavras, depois você 
saberá o que e por que Deus chamou você e que é) e quais as riquezas da glória da 
sua herança nos santos. Veja você, O Espírito de sabedoria e de revelação no 
conhecimento do Pai é o espírito de adoção. Isso é para tornar você pronto para a 
adoção. O irmão Branham nos ensinou que o filho, embora um filho fosse colocado 
sob tutores e curadores até o tempo da adoção, quando ele tinha a mente do seu pai, 
então ele era digno de ser adotado. E então tudo que pertencia ao pai era 



compartilhado co-igualmente com o filho. Eu espero que você esteja entendendo o 
que estou tentando lhe dizer. Deus veio nesta hora com o espírito de sabedoria e de 
revelação no conhecimento de Si Mesmo para nos dar uma mudança de mente e nos 
tornar preparados para uma mudança de corpo da qual Paulo chamou de adoção, para 
a redenção do corpo. 

Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do 
Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção 
do nosso corpo. 
41 E observe que Paulo disse que temos os primeiros frutos do Espírito, e isso é o 
que inicia o nosso processo rumo à adoção que é a redenção do corpo. Na verdade 
isso é o que ele também diz em... 

Observe o que Paulo diz em Romanos 8:15: Porque não recebestes o espírito 
de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de 
adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai. 

 

42 E sabemos que o espírito de adoção é o próprio Espírito de Deus em nós para 
nos trazer do mortal para o imortal. E é por essa razão que em Efésios 1:19 fala do 
espírito de adoção e de herança e depois diz: E qual a sobreexcelente grandeza do seu 
poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que 
manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos 
céus. 
43 Assim podemos ver por Efésios 1 que Paulo estava olhando para o Espírito de 
adoção para entrar na igreja para tornar conhecida para a igreja a multiforme 
sabedoria de Deus, aquela mesma mente de Deus então entraria na igreja tornando-a 
pronta para a transformação do corpo que é a redenção do corpo que é a adoção. 
Observe que quando tudo isso começou foi quando você estava em Deus como um 
atributo antes dos mundos terem sido formados. 
 

44 Efésios 1:3-5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; como 
também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor; e nos predestinou para a adoção de filhos por 
Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 

Agora, isso nos leva de volta aonde eu quero vos levar hoje que é de volta ao 
princípio onde estávamos na mente de Deus para começar como atributos de Deus. 

 

45 De sua mensagem POSIÇÃO EM CRISTO (22/05/1960) §§ 88-89. Porque não 
recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes 
o espírito de a... [a congregação responde -- "adoção"- Ed.] Agora, depois que você 
recebeu a adoção, tudo bem, depois que você é adotado, você é estabelecido, então 
você compreende, depois de feita a cerimônia e você foi colocado no Corpo 
corretamente. Você é um filho, claro, uma filha; quando você é nascido de novo você 
é... este é o seu nascimento. Mas agora você é posicionalmente colocado. Não 
recebemos o espírito de temor...; mas temos recebido o Espírito de adoção, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai. (Que significa "meu Deus”. Tudo bem). O mesmo Espírito 
testifica com o nosso espírito de que somo filhos de Deus. Como faz isto? Você diz: 
"Glória a Deus! Aleluia! Não me interessa, sou um filho de Deus”, e sai e faz as 
coisas que você faz? O Espírito de Deus fará as obras de Deus. Jesus disse: "Aquele 
que crê Mim, as obras que faço ele também as fará”. Vê? Vê? 
 

46 Agora, vamos ler, então nós teremos que parar, porque o nosso tempo está 
escasso. Tudo bem, no versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, (para 
nos adotar),... segundo a sua benevolência, que propusera em si  mesmo. Ele 
propusera em Si Mesmo, antes da fundação do mundo. Quantos entendem isto? Vê? 
Que na dispensação... (Oh, que coisa, aqui estamos outra vez. Vê? Oh, vamos 
simplesmente passar disto, vê?) ...na dispensação da plenitude dos tempos... você crê 
nas dispensações? Assim diz a Bíblia, "Nas dispensação da plenitude dos tempos”. O 
que é a plenitude dos tempos? Houve uma dispensação da Lei Mosaica. Houve uma 



dispensação de João Batista. Houve uma dispensação de Cristo. Há uma dispensação 
da organização da igreja. Há uma dispensação do derramamento do Espírito Santo. 
Agora é a dispensação da adoção, e o que o mundo está esperando, gemendo. "E 
quando a plenitude dos tempos vier, quando a dispensação da plenitude dos tempos”. 
O que é essa plenitude dos tempos? Quando os mortos levantarem, quando as 
enfermidades cessarem, quando toda a terra parar de gemer. "A plenitude da 
dispensação dos tempos". Observe isto. De tornar a congregar em Cristo todas as 
coisas, na dispensação da plenitude dos tempos... Você não está contente? Como que 
Ele fará isto?  Ajuntar todas as coisas em Quem? [A congregação diz: "Cristo” - Ed] 
Como que você entra em Cristo? Por um Espírito somos todos batizados em um 
Corpo. E aquele Corpo é o Corpo de Quem? ("Cristo”) Já julgado. Ele tomou o 
nosso julgamento. Então o que somos? "Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós”. 
Cada vez que Ele olha para o Corpo, lá está Ele assentado lá, ensangüentado. Estou 
eu lá como? O Espírito Santo. Ele passou. Oh, que coisa. E quando a plenitude da 
dispensação dos tempos, para que ele possa congregar... todas as coisas em Cristo, 
tanto as que estão nos céus... 
 

47 O irmão Branham disse em O FUTURO LAR (2/08/1964) você é uma parte da 
terra, seu corpo. Sua alma é parte de Deus, um atributo de Deus, exibido aqui na 
terra em um corpo. O corpo está para ser redimido. Agora a alma está redimida, 
porque ela estava em pecado. Então Deus desceu pelo processo da justificação, 
santificação, batismo do Espírito Santo, e redimiu sua alma. E você, sendo parte da 
terra, é redimido por isto. Você está no processo agora, isso está em 
desenvolvimento. 

E, portanto, se você é uma parte de Deus então você é capaz de receber a mesma 
mente de Deus. 
48 João 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, (A palavra grega para 
“receberam” aqui é Lambano, e isso significa ter experimentado, ou ter entendido por 
si mesmo. E estes são aqueles que verdadeiramente O experimentaram, e eles são 
aqueles que Ele diz) deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem 
no seu nome. Então estes são crentes, predestinados desde o princípio para crer e 
recebê-Lo. E Ele é a Palavra. Eles crêem em Sua Palavra, e eles crêem em Seu Nome. 
E a eles Ele dá o poder de se tornarem filhos... Agora, a palavra “poder” usada aqui, 
não é a palavra grega dunamis, que fala do grande poder milagroso, mas de 
preferência da palavra grega exousia, que significa o poder de escolha, ou o poder 
para tomar uma decisão certa. 
 

49 E a palavra se tornar foi traduzida da palavra grega Ginomai e ela significa 
produzir, ou vir à manifestação. Portanto, para eles que O experimentaram e 
abertamente Lhe receberam, a eles é dada a capacidade para tomar uma decisão certa 
e se tornar o que eles estavam destinados a ser no princípio. Paulo disse em Gálatas 
4:6: Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que 
clama: Aba, Pai. 
50 Portanto se um homem é deixado à sua própria escolha, ele seguirá os caminhos 
de morte. Mas Deus tem dado a ele, ou tem concedido a ele a capacidade para saber e 
entender. E esta capacidade para tomar a decisão certa concernente à doutrina de 
Cristo não é para qualquer um. Porque Jesus disse a Nicodemos, estas pessoas... 
foram nascidos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus. Então Ele está falando sobre o novo nascimento e a importância desse 
novo nascimento é que Deus lhe dá uma capacidade para saber e entender o reino de 
Deus e sobre tudo o que ele é. 
 

51 POR QUE SOU CONTRA A RELIGIÃO ORGANIZADA (11/11/1962) § 
119: Porém se ele é nascido da mesma maneira que eu sou, então ele saberá as 
coisas que eu sei. Amém. Oh, que coisa. Sim, senhor. Você não pode dizer para um nó 
sobre uma árvore como nos movemos por todos os lados e ser ativos, ele teria que 
receber o nosso tipo de vida para entender isto. O mesmo é com o Espírito. A mesma 



coisa é com o Espírito, ou você não pode entendê-Lo. Não há necessidade de figurá-
Lo totalmente; apenas venha até Ele primeiro. Pois: “A menos que um homem seja 
nascido de novo, ele não pode ver o Reino”, Ele disse, para poder entender isto. 
Você tem que ser nascido de novo a fim de poder conhecê-Lo. 
 

52 COMBATENDO PELA FÉ (20/02/1955), § 66. Jesus disse: “A menos que um 
homem seja nascido de novo, ele não pode ver o Reino”. Você não pode entender 
isso. Isso é uma mística, coisa mística até que você seja nascido de novo. Aí a 
verdadeira Vida de Deus entra em você. Eternidade, Vida Eterna, Zoe, a própria 
Vida de Deus entra em você, e então você é uma parte de Deus. Você é um filho de 
Deus ou uma filha de Deus. E então você vê como Deus vê. Você crê como Deus crê. 
Então você será uma nova criatura em Cristo Jesus. 
 

53 CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO (28/07/1963) O novo 
nascimento é Cristo, é uma revelação. Deus revelou a você este grande mistério, e 
esse é o novo nascimento. Agora, o que você irá fazer quando você obtém todo 
aquele grupo reunido, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus 
expressando isso através de Sua Palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas que 
Ele fez, tornando a Palavra manifesta? Oh, se a igreja somente soubesse a sua 
posição. Ela saberá um dia. Então, o rapto virá quando ela souber o que isso é. 

Vamos inclinar nossas cabeças e nossos corações em oração. 
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