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1 Esta noite vamos prosseguir com o nosso estudo sobre doutrina, o que 
ela é, por que ela é necessária, por que ela deve ser primeiro vindicada, etc. E 
esta noite vamos concentrar os nossos pensamentos sobre como a sua 
doutrina declara realmente quem você é. 

 

2 O irmão Branham disse em seu sermão  O Único Lugar de Adoração 
Provido Por Deus (28/11/1965) Algum dia a Pedra de Coroa voltará, a cabeça 
de tudo isso, e receberá a Noiva para Si mesmo. 

 

3 Agora, há muita coisa sendo dita pelo irmão Branham nesta breve 
declaração. E eu tenho dito muitas vezes que as pessoas fazem uma leitura 
apressada dos sermões do irmão Branham, e você perde muito fazendo 
isso. Seria melhor você ler um pensamento de cada vez e depois meditar sobre 
esse pensamento ao invés de lê-los como um livro. 

 

4 A Bíblia deve ser lida da mesma forma, um pensamento de cada vez. E 
quando você faz isso Deus começa a falar com você de uma maneira que você 
nunca experimentou antes. Em 2004, depois de uma semana ensinando aos 
ministros em  Kinshasa,  Congo, vários ministros de todas as partes vieram até 
mim após as reuniões, e eles disseram: “Se tem uma coisa que aprendemos 
esta semana foi de como ler as nossas bíblias”. 

 

5 Agora, isso veio de homens que tinham sido pastores por mais de 20 
anos e que só agora estavam descobrindo sobre como ler suas bíblias. Agora, 
eu sou grato de que eles aprenderam a ler suas bíblias, mas eles deveriam ter 
sido  ensinados sobre isso há  muitos e muitos anos atrás, antes de 
começarem a pastorear suas igrejas. 

 

6 Mas eu temo de que a maior parte do cristianismo caia neste mesmo 
erro. As pessoas não sabem que isto são as Palavras de Deus, e de que você 
não pode simplesmente lê-las como se fosse um livro. Leia um pensamento de 
cada vez, e depois quando você estiver satisfeito de que você entendeu aquele 
pensamento, leia o outro, e repita o processo de novo e de novo e de novo. 

 

7 É por isso que nós conseguimos tirar 268 sermões de apenas um dos 
sermões do irmão Branham, ou 225 sermões de um dos seus. Porque cada 
pensamento que veio dos lábios do profeta vindicado eram os pensamentos de 
Deus, porque Deus prometeu falar-nos de boca em boca, por meio do 
profeta  de Sua escolha. 

 

8 Deuteronômio 18:18-22  E eis que lhes suscitarei um profeta do meio 
de seus irmãos, como tu, e porei as Minhas Palavras na sua boca, e ele lhes 
falará tudo o que Eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as 
Minhas Palavras, que ele falar em Meu nome, Eu o requererei dele. Porém o 



Doutrina da Mensagem 

3 

 

profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em Meu nome, que Eu 
não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse 
profeta morrerá. E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra que 
o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa 
palavra não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que o Senhor não 
falou; com soberba a falou aquele profeta; não tenhas temor dele. 
 

9 Agora, como eu li há pouco para o nosso texto desta noite, o irmão 
Branham disse em  O Único Lugar de Adoração Provido Por Deus 
(28/11/1965) Algum dia a Pedra de Coroa voltará, a cabeça de tudo isso, e 
receberá a Noiva para Si mesmo. E se você estiver atento vai descobrir que 
esta afirmação é composta por 5 pontos: 

 

I) O irmão Branham começou por dizer:  “Algum dia”  - em outras 
palavras, em algum momento ou época específica, algo para acontecer sucede 
ou ocorre... 
II)       Depois ele  diz: "A Pedra de Coroa voltará”.     
III)     “Para receber algo”  e esse algo se chama...   
IV)     “A Noiva”, e  onde será recebida essa Noiva?   
V)    “Para Si mesmo”. E esse é o foco da Mensagem. “Para declará-Lo, que 
Ele está aqui!”. 

 

10 Então vamos começar com nosso primeiro ponto esta noite... 
 

I) A palavra  “Algum dia”.  Ele disse:  “Algum dia”.  Em outras palavras, 
estamos olhando para um momento específico  ou para uma estação para que 
algo aconteça. 

 

11 Eclesiastes 3:1 nos diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há 
tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas não estamos 
interessados em cada tempo para tudo. Mais especificamente, estamos 
interessados em saber de uma coisa específica durante um tempo ou época 
específica. Assim então, nós achamos que a estação deve ter identificações ou 
marcas de distinção. Como vemos na primavera, verão, outono e inverno. 
Cada uma destas estações têm identificações ou características específicas 
das quais somos conscientes e que conhecemos e de que usamos para 
identificar a época em que estamos. Então vemos que as características 
identificam a estação. 

 

12 E assim verificamos ao examinar 1 Pedro 1:5-13 Que estais guardados 
no poder de Deus (De acordo com Romanos 1:16 a Palavra de Deus é o poder 
de Deus) mediante a fé (que o irmão Branham nos disse em seu sermão O 
Arrebatamento, que  a fé é uma revelação,  algo que tem sido revelado a 
você.) para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. (Note estas 
palavras, “último tempo”, fala de um tempo que é de época e estratégico em 
seu significado como Wuest assim traduziu estas palavras.) Em que vós 
grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que 
estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da 
vossa fé, [Revelação] 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; ao qual, não O havendo visto, amais; no qual, não O vendo 
agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso; alcançando o fim 
[Objetivo ou resultado] da vossa fé [Revelação], a salvação [Libertação ou 
pondo em liberdade] das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e 
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trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi 
dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que 
estava neles, indicava, [mostrava ou manifestava] anteriormente testificando 
os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, [Sua Primeira Vinda] e a glória que 
se lhes havia de seguir. [Sua Segunda Vinda na qual Ele vem em glória] Aos 
quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam 
estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito 
Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os 
anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso 
entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos 
ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 
 

13 Observe que aqui nós vemos que uma temporada da Graça está por vir 
no tempo da Revelação de Jesus Cristo. E o que esta Graça faz? Ela identifica 
a Revelação de Jesus Cristo! A Graça então será uma marca de identificação 
desta Mensagem ou desta revelação de Cristo. E nós mostramos a você no 
último domingo o que é essa Graça. Ela é a revelação. E ela vem com o 
desvelamento do poderoso Deus perante nós. 

 

14 Observe que  1 Pedro 1:5-13  fala então de uma temporada que é  um 
tempo que é de época e estratégico em sua natureza de acordo com 
a tradução Wuest. No versículo 13 nós lemos: Portanto, cingindo os lombos 
do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se 
vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 

 

15 Agora, a estação é muito importante para nós, e nós devemos conhecer 
e entender em que estação estamos, porque  cada estação tem marcas de 
identificação específicas, características identificáveis, ou o que 
chamamos de frutos. Cada estação tem frutos específicos que irão surgir 
e  você deve saber em que estação você está para que você saiba a que 
frutos esperar. Morangos são colhidos em junho, por isso se você estivesse 
procurando por eles em outubro, você perderá a colheita do morango. Da 
mesma forma que as maçãs são mais bem colhidas em setembro ou outubro e 
se você buscar por elas em junho você não ficará muito satisfeito com a 
fruta  que você  irá encontrar. Você deve saber quais as frutas que 
acompanham cada estação, e então você consequentemente planta e também 
colhe da mesma maneira. 

 

16 Examinemos o Salmo 1:1-4 Bem-aventurado o homem que não anda 
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, 
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do 
Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada 
junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na sua estação; as suas folhas 
não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios; mas são 
como a moinha que o vento espalha. 

 

17 Observe que aqui verificamos que Deus compara o homem a uma 
árvore que  dá o seu fruto na sua estação;  mas também nos diz  que os 
ímpios não são assim; mas são como a moinha que o vento espalha. A 
Escritura nos diz que devemos ter o fruto certo para a estação certa.  

 

18 Mateus 7:16-20 Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-
se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa 
produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore 
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boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não 
dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os 
conhecereis. 

 

19 Observe que duas vezes Jesus  diz Por seus frutos os conhecereis! E 
quais são esses frutos de que Jesus está falando? Bem, nós sabemos que 
Jesus disse: Como um homem pensa  em seu coração, assim ele é, e da 
abundância do coração fala a boca. Assim como um homem é, assim há de 
pensar e falar.  Portanto os seus frutos mostram o que ele é  da mesma 
forma como uma maçã pendurada em uma árvore mostra que tipo de árvore 
ela é. Quando Jesus disse aos discípulos para tomar cuidado com o fermento 
dos fariseus, eles pensaram que Ele estava falando de pão, mas Ele não 
estava falando de pão; Ele estava falando de doutrina. E assim, a doutrina de 
um homem irá declarar o que aquele homem é em seu coração. 

 

20 De  Os Ungidos dos Últimos Dias, o irmão Branham disse ao se referir 
a  Mateus 7: O que é o fruto? É o ensinamento da estação. Sendo assim, 
vemos então que  a estação é muito importante quanto a que fruto está 
para se manifestar. E  uma vez que o fruto é o ensinamento da estação, 
então o ensino irá identificar a estação também. Certo?  Então vemos que a 
estação tem características que a identificam. E essas características que 
estamos vendo aqui são o fruto ou os ensinamentos que estão sendo 
apresentados para o povo. Portanto devemos nos perguntar: de que 
características identificáveis o irmão Branham está falando aqui, quando ele 
diz:  “Algum dia”. “Algum dia” o quê? E nós seguimos a esta questão com... 

 

21 Ponto nº 2) “Algum dia a Pedra de Coroa voltará”.  
Assim então, nós estamos olhando para a estação, quando a Pedra de 

Coroa deve retornar. E a Pedra de Coroa está referida nas Escrituras pela 
palavra “Pedra Angular”. 

 

22 Zacarias  4:4-7  E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor 
meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não 
sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, senhor meu. E respondeu-me, dizendo: 
Esta é a Palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por 
violência, mas sim pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, 
ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina; porque ele 
trará a pedra angular com alaridos: Graça, graça a ela. 

 

23 Então  nós verificamos uma coisa muito peculiar sobre o tempo ou a 
estação da Pedra Angular. As pessoas estarão envolvidas em 
um  ALARIDO! E o seu clamor sairá como um eco  do Alarido a clamar: 
“Graça, graça a ela!” “Graça, graça” ao quê? A Isto!  À Pedra Angular! 

 

24 De Jesus Cumpre Todos os Seus Compromissos (18/04/1964) § 
22, o irmão  Branham diz:  À medida que fica mais e mais próxima,  o negativo 
e o positivo estão se unindo, até que ambos se tornam a mesma 
coisa.  E é exatamente assim quando a igreja e a Palavra tem que ser 
um,  como Jesus e Deus eram um, exatamente. Deus estava em Cristo 
reconciliando o mundo  consigo mesmo. E assim Cristo terá que estar na 
igreja, a ungida da Palavra, para tornar tudo cumprido. E essa é a Pedra 
de Coroa que vem sobre a última era da igreja. 
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25 E de  Um Paradoxo, ele disse: Observe, Lutero, Wesley, Pentecostes 
e  a Pedra de Coroa,  quando a igreja e a Palavra se tornam a mesma. A 
mesma coisa, exatamente, perfeitamente. 

 

26 Deste modo vemos que o tempo da Pedra de Coroa será marcado por 
determinadas características, e essas características trará o Alarido nas 
pessoas clamando “Graça, graça a Ele!”.  Agora lembre-se, a Graça será uma 
identificação específica ou uma característica identificável da estação da Pedra 
de Coroa. 

 

27 1 Pedro 1:13  Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, 
sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na 
revelação de Jesus Cristo. 

 

28 Isso é  1 Tessalonicenses 3:13 onde  se afirma que  Ele confirma os 
vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade na Presença de 
nosso Deus e Pai, na Parousia de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os 
Seus santos. 

 

29 Assim, vemos que a nossa santidade não vem de qualquer coisa que 
podemos fazer, mas simplesmente do que Ele disse sobre você. Observe como 
o irmão Branham estava falando de Algum dia a Pedra de Coroa voltará. 

 

30 E sabemos que ele nos disse o que esta Pedra de Coroa faria. Ele 
disse:  A Palavra ungida que é Cristo viria em meio à Noiva e até mesmo 
entraria na Noiva fazendo Dela um com o Pai. 
 

31 Nós verificamos isso em 2 Tessalonicenses 1:7,10-12  e a vós, que 
sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus será revelado do 
céu com os Seus anjos poderosos, ...quando Ele vier para ser  glorificado em 
Seus Santos. 

Observe como Ele  vem   nos santos.  Isto é quando a própria mente de 
Deus entra nos santos. 

 

32 O ponto nº 3) o qual  é o  Recebendo ou a recepção que nós temos 
Dele. E nós sabemos que esse receber já está ocorrendo quando Ele está nos 
reunindo a Ele, de acordo com 2 Tessalonicenses 2:1  e  Mateus 3:12: 

 

33 2 Tessalonicenses 2:1   Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. 

 

34 Mateus 3:12   Em Sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá 
no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. 

 

35 Agora lembre-se, a recepção Dele pelas igrejas não foi tão boa. Ele foi 
rejeitado e expulso da igreja e  Ele está parado na porta batendo  tentando 
voltar.  Assim, vemos o irmão Branham nos dizendo que existe uma 
determinada estação em que a Pedra de Coroa, Ele mesmo deve retornar 
e receber ou juntar uma Noiva para Si. 

 

36 E  é isso que estamos buscando. É disso tudo que se trata. E como é 
que Ele nos recebe?  Por trazer para nós a Sua Palavra manifestada. Somos 
reunidos a Ele e Ele é a Palavra. 

 

37 Agora vamos ler em O Único Lugar de Adoração Provido Por 
Deus: Algum dia a Pedra de Coroa voltará, a cabeça de tudo isso, e 
receberá a Noiva para Si mesmo; na qual a mulher é tirada do homem, uma 
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parte do homem. Cada...  genes do homem está na mulher, é isso que constitui 
a mulher. E é dessa maneira que a Palavra de Deus está na Igreja, que 
torna a Igreja a Noiva. 

 

38 Agora, enquanto nós começamos a olhar para esta declaração, eu quero 
que você observe atentamente que o irmão Branham está nos dando uma 
pequena lição de biologia aqui. Ele está tipificando o natural com o espiritual 
como sempre fazia. E ele está concentrando nossas mentes sobre este 
pensamento dos genes de Deus. 

 

39 Ele diz: “a mulher é tirada do homem, porque ela é, na verdade, parte do 
homem”. Depois ele qualifica isso dizendo “Os genes  do homem está na 
mulher”, e ele qualifica de novo isto dizendo: “Isso é o que constitui a 
mulher”, ou em outras palavras isso é o que torna a mulher. 

 

40 Agora, lemos antes de sua mensagem intitulada Jesus Mantém Todos 
os Seus Compromissos onde o irmão Branham disse: À medida que se 
aproxima mais e mais,  o negativo e o positivo se juntam, até que ambos se 
tornam a mesma coisa. E é exatamente assim quando a igreja e a Palavra 
tem que ser um, como Jesus e Deus eram um, exatamente. Deus estava em 
Cristo reconciliando o mundo  consigo mesmo. E assim Cristo terá que estar na 
igreja, o ungido da Palavra, para tornar tudo cumprido. E essa é a Pedra de 
Coroa que vem sobre a última era da igreja. 

 

41 E de Um  Paradoxo, ele disse: Observe, Lutero, Wesley, Pentecostes (a 
Pedra de Coroa,  quando a igreja e a Palavra se tornam a mesma). A mesma 
coisa, exatamente, perfeitamente. 

 

42 Deste modo vemos que ele está nos deixando saber que a fim de que a 
Noiva e a Palavra sejam um – se a Palavra estava em Deus e  a Palavra é 
Deus – então devemos ter os mesmos genes de Deus a fim de sermos um 
com Ele. 
 

43 E nós encontramos isso na Escritura que nós reexaminamos 1 Pedro 
2:6-7  Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a 
pedra principal da esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não será 
confundido. (Agora note, primeiro esta Pedra de Coroa ou Pedra Angular foi a 
Pedra de Esquina que foi rejeitada no ministério Alfa. E também aqueles que 
são eleitos e os crentes não serão confundidos ou embaraçados) E assim para 
vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a Pedra que os 
edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 

 

44 Agora, se você notar aqui, ele não disse que é feito a Principal, mas Ele 
é feito a Pedra de Esquina. Jesus, o Homem, veio no Alfa, e Ele é o Cordeiro 
que estará no topo da Montanha Sagrada da Nova Jerusalém. Mas acima Dele 
estará a Coluna de Fogo que irá conter ou a casa o próprio Deus. E é esse 
mesmo Espírito de Deus, que estava em Jesus reconciliando o 
mundo  Consigo mesmo  que volta como  a Pedra de Coroa  ou Pedra de 
Esquina nesta hora.  E observe que Pedro diz:  Para aqueles que crêem, Ele 
é precioso. E se Ele é  precioso  então para Ele estar aqui é precioso, porque 
como você pode dizer que Ele é precioso e depois negar Suas promessas e 
chamar isso de falsa doutrina ou simplesmente de uma outra doutrina? Se Ele 
é precioso então os próprios pensamentos de Ele estar aqui devem fazer você 
se alegrar com uma alegria indescritível e cheia de glória. 
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45 1 Tessalonicenses 2:19  Porque, qual é a nossa esperança, ou gozo, 
ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também na Presença de nosso 
Senhor Jesus Cristo em Sua Parousia? A vós, pois, os que crêem, Ele é 
precioso (que é uma palavra grega,  tim-e,  que significa que Ele é  altamente 
valorizado, ou você coloca o mais alto valor por cima) mas para os que são 
desobedientes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a 
principal da esquina. 

 

46 Certo, então vemos que deve haver uma semente ou Palavra, ou 
“Doutrina” para uma estação, e  você precisa saber qual é a estação e a 
doutrina para essa estação. 

 

47 Agora, se estamos no tempo do fim, então há certas promessas que são 
para os eleitos para esta hora. Uma das promessas é que somos ordenados a 
sermos conformes à imagem do Filho Primogênito. 

 

48 Isso está em Romanos 8:29-30 Para  os que dantes conheceu, também 
os predestinou  para serem  conformes à imagem de Seu Filho, a fim 
que Ele seja o Primogênito entre muitos irmãos. 

 

49 E nós sabemos que devemos ser conformes a essa imagem se 
quisermos nos tornar co-herdeiros com Ele. Porque temos mostrado muitas 
citações do irmão Branham que se você não é o tipo certo de filho, ainda que 
você seja um filho não haverá nenhuma herança. Assim, para ser conforme a 
imagem do Primogênito é essencial receber a adoção de filho. 

 

50 Efésios 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do 
mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante Dele em amor; e 
nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Si mesmo, 
segundo o beneplácito de Sua vontade. 

 

51 Romanos  8:15-16 Porque não recebestes o espírito de escravidão, 
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de 
filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o 
nosso espírito que somos filhos de Deus. 

 

52 E como que o Espírito, o Espírito de Deus dá testemunho com o nosso 
espírito? João 14:12! E observe enquanto lemos, Paulo ata a nossa adoção 
com sendo filhos manifestados e ele diz que toda a criação está gemendo 
agora para ver esses filhos manifestados como os filhos  deveriam manifestar. 

 

53 Romanos 8:17-23 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros 
também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo: se é certo que com Ele 
padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. (endoxazo -  a 
doxa de Deus, Seus valores, Suas opiniões e julgamentos expressos em Seu 
Zoe. Isso é João 14:12) Porque para mim tenho por certo que as aflições deste 
tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser 
revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação 
dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua 
vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a 
mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da 
glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está 
juntamente com dores de parto até agora. 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. 
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54 Gálatas 4:1-7  Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em 
nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo; mas está debaixo de 
tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Assim também nós, 
quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos 
primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus 
enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que 
estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque 
sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Seu Filho, que 
clama: Aba, Pai. (Mais uma vez o Espírito de Seu Filho em vossos corações. 
Então se o Espírito de Seu Filho está em seu coração, como você vai agir? 
Como você vai falar? Que tipo de obras você irá fazer? João 14:12 é  a 
resposta!) Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és 
também herdeiro de Deus por Cristo. 

 

55 Gálatas 4:5 Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de 
recebermos a adoção de filhos. 
 

56 Observe então que João 14:12  é a resposta para adoção e colocação 
dos filhos. João 14:12  é a resposta para como você se manifestar como um 
filho de Deus. João 14:12  é a resposta para você ser conforme à imagem do 
Primogênito. Porque  João 14:12  disse “Aquele que crê em Mim as obras que 
Eu faço, as coisas que Eu faço, o que Eu digo, as ações que tomo, a Vida que 
Eu vivo vós vivereis”. 

 

57 O irmão Branham deixa claro que  João  14:12  é para  todo 
crente  como vemos nesta próxima citação. Perguntas e Respostas 
(28/06/1959) Irmão Branham...  Pode alguém fazer as obras de Cristo, a 
menos que ele fosse Cristo? Isso é o que é, “a menos que ele fosse o 
Cristo?”. Claro. Vamos dar uma olhada em São João, só um minuto. São 
João capítulo 14 e eu quero que você olhe para isso, agora, se você puder 
captar isso bem rápido. São João 14:12, creio que é.  Vamos ver isso bem 
rápido, e veja o que Jesus disse sobre isso. Tudo bem. “Em verdade, em 
verdade Eu vos digo:  Aquele”, “quem quer que seja”, “Aquele que crê em 
Mim, as obras que Eu faço ele também as fará”.  Qualquer 
homem.  O  homem em si mesmo não pode ser Cristo,  mas  as obras de 
Cristo seguirá  cada crente. Vê?  Ele fará as obras de Cristo  em qualquer 
homem. “Ele  crê em  Mim, as obras que Eu faço, ele as fará”. Não “eu farei”, 
“ele fará, ele deve”, não “eu”. “Mas quem crê em  Mim  e tem confessado sua 
fé em Mim e  morreu para si mesmo  e  o meu Espírito habita nele, e ele se 
torna uma parte de Mim”. Agora  isso não  o torna Cristo. Isso o torna parte 
de Cristo com o resto da Igreja. Tudo bem. Ele não é Cristo, porque isso seria 
anti-Cristo, veja. Ele estaria levando para longe de Cristo. Mas  ele pode  ser, 
fazer as obras de Cristo,  qualquer crente. Tudo bem. 

 

58 Cristo é o Mistério de Deus Revelado (28/07/1963) Eles disseram: 
“Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos”. A Bíblia disse: Você já 
recebeu o Espírito Santo desde que creste?”. Aí está a diferença. Vê? Isso 
mesmo. Vê? E eles dizem: “Nós somos a igreja católica. Nós começamos no 
princípio; nós fizemos isso”. A Metodista  diz: “Estamos baseados na Bíblia”. 
Jesus disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem”. Agora,  onde está 
isto?  Uh-huh, veja, certo.  “As obras que Eu faço vós fareis também”, toda 
criatura,  cada pessoa que Nele crê.  Agora, onde está isto?  Essas são as 
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Suas Palavras.  “Os céus e terras passarão, mas a Minha Palavra nunca 
falhará”. Agora, onde está isto?  Vê? Oh,  isso apenas mostra... O que é 
isso? É uma condição híbrida. 

 

59 Cristo é o Mistério (28/07/1963) São João 14:12 Ele disse: “Aquele 
(aquele,  qualquer um) – aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço ele 
também as fará”. “Bem, isso foi para outra era”. Aí tem você seu quadro errado 
novamente.  (Observe a sua explicação para a palavra “aquele” em aquele 
que crê”. é  qualquer um.) 

 

60 Em seu sermão  A  Contagem Regressiva (25/11/1962) ele disse: “Sua 
primeira decisão é uma decisão perfeita, e tem que sempre permanecer a 
mesma, e sabemos disto, Pai. Agora, Ele disse: “Aquele que crê em Mim, as 
obras que Eu faço ele também as fará”. Ele não pode mudar essa decisão. 
Ele disse: “Estes sinais seguirão aos que crerem”. Se a  vida  de Cristo 
estiver em vós, se a  mente  de Cristo,  então nós estamos relacionados 
e faremos as coisas de Cristo. Ele disse que  estes sinais que Ele fez 
seguirão a cada crente  que Nele crê”. 

 

61 Sobre Jesus (12/06/1955) Agora olhe. Quando Jesus deixou a terra, 
aqui está o que Ele disse. “Estas coisas que Eu faço  vós também as fareis. 
Ainda mais do que isso fareis”. “Mais”, o que realmente é “mais”? Ele não 
podia fazer nada mais. Mas  você  poderia fazer mais do mesmo. “Mais do que 
isso  fareis, porque Eu vou para o Meu Pai”. Ele disse: “Um pouco mais e o 
mundo  (que é o incrédulo) não Me verá mais. Isso estará terminado para o 
mundo quando Eu sair daqui nesta forma física. Eu irei embora, e isso é tudo 
que eles verão de Mim. Mas, ainda assim, vós Me vereis”. Agora, observe o 
que Ele prometeu. Ele disse: “Eu estarei convosco até o fim do mundo”. 
Agora,  quem é o “vós”?  E  quem é  o incrédulo?  Há incrédulos  em cada 
geração. E   há “vós” em cada geração. “No entanto, vós Me vereis”. Ele 
prometeu voltar à Sua Igreja e fazer as mesmas coisas que Ele fez quando 
Ele esteve aqui na terra. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente. E não tem Ele feito todas as coisas esta semana? Ele tem?  O 
cego tem visto.  Os aleijados tem andado. Os convulsivos têm se  levantado. O 
pecado tem sido repreendido. As  visões têm  vindo. Tudo o que foi dito tinha 
sido perfeito, exatamente. É isso mesmo? Os pecadores foram salvos.  As 
pessoas receberam o Espírito Santo, nasceram de novo, deram 
testemunho do Espírito; sinais e maravilhas aconteceram em todos os 
lugares. O que é isso?  É Jesus Cristo, o Filho de Deus,  não apenas com o 
irmão Branham, mas com a Sua Igreja, em todos os lugares. Você é tão 
importante para isso, ou mais nisso do que eu sou. Isso só acontece de ser 
um dom.  Isso não quer dizer que me torna mais do que você, 
provavelmente não tanto. Vê? Se a ressurreição viesse esta noite vocês 
veteranos que lutaram para ganhar o prêmio e navegaram por mares de 
sangue,  iriam antes de mim, e vocês merecem ir. Eu só estou seguindo a 
estrada que vocês prepararam; isso é tudo. É apenas um dom. Deus 
enviou  isto,  colocou isto;  eu não tinha nada a ver com a vinda disso. Eu 
nasci assim, e é apenas um dom para glorificar a Jesus Cristo, ou não 
glorificar, mas para engrandecê-Lo, apresentá-Lo,  deixar o povo ver que Ele 
está aqui. Deus faz isso através da pregação da Palavra, através de sinais e 
maravilhas. Ele é o mesmo Senhor Jesus. Você crê nisso? 
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62 Observe que William Branham mesmo disse “não  apenas com o 
irmão Branham, mas com a Sua Igreja, em todos os lugares.  Você é tão 
importante para isso, ou mais para isso do que eu”. 

 

63 As Cinco  Identificações da  Verdadeira  Igreja  do Deus Vivo 
(11/09/1960) João 14:12, Ele deu o ensino, o que a Igreja devia ensinar. Em 
João capítulo 14, o... e o versículo 12, veremos o que isso diz. João 14:12, de 
modo que o leiamos, para torná-lo oficial. Muito bem. João 14 e o versículo 12. 
Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em Mim também fará as 
obras que Eu faço e as fará maiores do que estas, porque Eu vou para Meu 
Pai. Essa é a Mensagem da Igreja. “Jesus Cristo o mesmo ontem, e hoje, e 
eternamente,” vivendo na Igreja, Rei da Igreja, ressuscitado dos mortos. “O 
mesmo ontem, e hoje, e eternamente,” realizando as mesmas obras, 
fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Essa é a Mensagem da Igreja. 
Se a igreja não está ensinando Isso, ela está ensinando alguma falsa 
teologia. Isso é o que Jesus lhes ordenou a pregar.  

 

64 Deixe-me enfatizar novamente o que ele disse:  Se a igreja não está 
ensinando Isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. 

 

65 Então o que um profeta vindicado diz que João  14:12  foi? De seu 
sermão  Tome Toda a Armadura de Deus  (01/07/1962) William Branham 
disse:  João 14:12, Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu 
faço ele também as fará. “O que é isso?  É Deus na igreja nestes cinco 
ofícios predestinados, apoiando cada Palavra que Ele disse com o próprio 
Espírito Santo aí, que é a Palavra manifestada, provando Sua 
ressurreição, provando que Ele vive. Todas as outras religiões estão 
mortas. Suas formas são mortas. Há apenas um que está certo, e esse é o 
cristianismo, porque  Cristo é a vida na igreja de  Cristo  (Amém), tornando 
manifesta a Sua Palavra, pois Ele é o mesmo.  Se é a mesma Palavra, Ela 
fará a mesma coisa, e mostrará as mesmas obras, e os mesmos 
sinais. Mateus 28  diz assim. Esteja com o Seu exército, neles, garantindo-
lhes... Pense nisso. A grande Palavra Geral triunfa em nós.  

 

66 Em  O Messias  (17/01/1961) William Branham diz: “Eles se parecem 
com ele. Eles agem como ele.  Eles são sua carne, seu sangue, seu 
espírito. Amém. É dessa maneira que a igreja de Deus é, Suas aguiazinhas, 
Seus pequenos messias.  Eles se parecem com Ele;  eles agem como 
Ele; eles pregam como Ele; eles fazem as obras que Ele fez. “As coisas que 
Eu faço ele também as fará. Mais do que isso fará, porque Eu vou para 
o Pai”. Amém. “Estes sinais hão de acompanhar  Minhas aguiazinhas”. 
Amém. “Eles farão exatamente como Eu. Se Meu Espírito estiver neles, 
então eles farão as obras que Eu faço. Se eles não fazem as obras que Eu 
faço, é porque esse Meu Espírito não está neles”. 

 

67 De seu sermão Deus Identificado Por Suas 
Características João  14:12 “Aquele que crê”, disse Jesus, “em Mim, as obras 
que Eu faço ele também as fará”. Agora, olhe, “Aquele que crê em Mim (um 
verdadeiro crente), as obras que Eu faço ele também as fará”. Observe. Em 
outras palavras, assim, “Aquele que crê em Mim, será identificado por Minhas 
características,  as obras. “Agora, isso é o que Ele fez. Ele disse: “Se Eu não 
fizer as obras do Pai, então não creiam em Mim”. E o Pai falou aos profetas, e 
essa foi sua característica, identificação. Assim foi com Jesus. E prometeu que 
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“ao que crê,  Minhas características farão nele assim como elas fizeram em 
Mim”. 

 

68 Agora, essa é uma bela promessa considerando que Jesus, o Filho 
primogênito nascido e exclusivamente nascido de Deus, veio à imagem de 
Deus, Seu Pai, Ele mesmo. De modo que indicaria para nós então que a 
imagem da qual devemos ser conformes é essa imagem de Deus que foi 
revelada em Seu Filho Primogênito. 

 

69 E como você será conforme a Sua imagem, e estará pronto para a 
adoção e colocação, e como é que você vai se manifestar como um filho de 
Deus sem João 14:12? 

 

70 Então qual é a semente para esta estação? E qual é a resposta para as 
três promessas de Deus: ser conforme a imagem do Primogênito, ser 
manifestado como um filho de Deus, e ser o tipo certo de Filho pronto para a 
adoção?  João 14:12. Aí está a sua resposta, irmãos e irmãs. E quando você 
vê isso, você verá isso em cada sermão que o irmão Branham pregou. 

 

71 Retorno e Jubileu (22/11/1962)  Antes que isto pudesse ser um corpo 
de seres humanos... Antes que eu pudesse agir como um humano, antes que 
eu pudesse caminhar como um humano, antes que eu pudesse falar como um 
humano, eu tive que ser nascido um humano. Como poderia um nó de uma 
árvore saber como eu atuo? Como ele poderia dizer: Eu não atuo desta 
maneira. A única maneira que ele poderia dizer seria se tivesse nascido como 
eu. E, desta maneira, a organização está morta, afastando as pessoas para 
longe, porque foram atrás de um credo. Mas para ser um filho de Deus, você 
tem que ser nascido do Espírito de Deus, então você se torna como Cristo 
e faz as obras de Cristo. 

 

72 Deixando Escapar a Pressão (09/06/1962) Se eu lhe dissesse que eu 
tinha o espírito de John Dillinger, você esperaria que eu tivesse armas, e fosse 
um fora da lei. Se eu lhe dissesse que o espírito de algum artista estava em 
mim, você esperaria que eu pintasse alguns quadros. Se eu lhe dissesse sobre 
o espírito de algum grande soldado, você esperaria que eu conhecesse todas 
as armas e tudo mais, porque seu espírito está em mim. Se eu lhe disser que 
o Espírito de Cristo está em mim, então eu devo fazer as obras de Cristo, 
viver o tipo de vida que Ele viveu, uma vida sacrificada para o povo. Isso 
mesmo. 
 

73 Do seu sermão A Ele Ouvi (26/01/1958) o irmão Branham disse: Agora, 
aí está onde a Igreja deveria de estar hoje. Jesus disse: “Estas  coisas  que Eu 
faço, vós também as fareis. Pedireis alguma coisa em Meu nome, e Eu vos 
farei”. Por que nós temos medo disso? Qual é o problema? Se Cristo nos 
vestiu com o Espírito Santo, e nos adotou na família após termos nascido de 
novo e fomos batizados no corpo pelo Espírito Santo, se és uma verdadeira 
testemunha de Deus,  peça o que  você quiser que isso será feito a você. 
Então, nós estabelecemos isso e dizemos: “Oh, bem, isso era outra coisa”. 

 

74 Esteja Certo de Deus (08/07/1959)  Se eu lhe dissesse que eu tinha o 
espírito de Al Capone, é melhor chamar a polícia e me prender; eu poderia ter 
sua arma. Se eu lhe dissesse que eu tinha o espírito de algum artista famoso, 
você esperaria que eu pintasse estas colinas aqui de fora tão natural como elas 
são. Porque é isso que o artista faria se eu tivesse o seu espírito. Se eu 
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tivesse o Espírito de Cristo, eu farei as obras de Cristo.  Jesus disse: 
“Se  Eu não faço as obras de Meu Pai, então não Me creias”.  E se a igreja 
não faz as obras de Cristo, então não creia nessa igreja. Jesus disse: 
“Estes sinais seguirão aos que crerem”. E  nós temos pervertido 
isso por obras do homem,  doutrinas de homens. A Bíblia disse: “Nos 
últimos dias, eles seriam precipitados, altivos, e mais amantes dos prazeres do 
que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, e inimigos do que 
são bons”. Você diz: “Eles sãos os comunistas”. Não,  eles  são os cristãos, os 
assim chamados, e os membros da igreja. “Tendo a aparência de piedade, mas 
negando a eficácia dela”. Dizendo: “Oh, Deus fez isso em outra época, não 
nesta era”. A Bíblia diz: “Dos tais afasta-te”. Estamos vivendo naquele dia. 

 

75 Discernindo o Corpo do Senhor (12/08/1959) O melhor testemunho 
que temos de que possuímos o Espírito Santo é quando  o nosso espírito 
testemunha com a Palavra. Se nós nos chamamos cristãos e dizemos que 
estamos cheios do Espírito, e vemos que o batismo do Espírito Santo é 
derramado sobre os crentes para todas as eras, e o nosso espírito nos diz que 
é para outra era, você está errado. É isso mesmo.  Quando a Bíblia diz 
que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se o nosso espírito 
diz: “Não, Ele está morto. Ele se foi”, há algo de errado. Jesus disse: “As obras 
que Eu faço vós também as fareis. Eis que Eu estou convosco todos os dias, 
até o fim do mundo”, e  se o nosso espírito se afasta disso, nós não temos 
o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo dirá “Amém” para cada Palavra que Ele 
escreveu. Agora,  o conhecimento intelectual irá afastar você para longe 
disso, mas o Espírito Santo dirá “Amém” à Sua própria Palavra. Ele 
certamente dirá. E Ele está buscando, e caçando, e tentando encontrar alguém 
que Ele possa colocar-Se. Ele anseia por encontrá-lo. 
 

76 Posição em Cristo (22/05/1960) Pois não recebestes o espírito de 
escravidão para viverdes novamente em tremor; mas recebestes o Espírito 
de... [A congregação diz “adoção” - Ed.] Agora, depois que você é adotado, 
tudo bem, depois que você é adotado, você é posicionado; então você 
entende,  após a cerimônia ser dita e você é colocado no corpo 
corretamente.  Você é um filho, com certeza, uma filha; quando você é 
nascido de novo você é... Esse é o seu nascimento.  Mas agora você está 
posicionalmente colocado.  Nós não recebemos o espírito de temor...; mas 
recebemos o Espírito - recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: 
‘Aba, Pai’. (Que significa: “meu Deus”. Tudo bem.) O próprio Espírito testifica 
com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Como ele faz isso? Você 
diz: “Glória a Deus. Aleluia. Isso não me incomoda; eu 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 em  Mim, as obras que Eu faço ele também as 
fará”. Vê, vê? 
 

77 Para aqueles que pensam que o irmão Lee Vayle, mestre da Mensagem 
do tempo do fim ensinou de forma diferente do que William Branham, um 
profeta vindicado, com relação à João 14:12.  Em seu sermão Adoção Nº 1 
(06/02/1972) o irmão Vayle disse:  Como é que alguém pode 
negar  João  14:12, “maiores obras do que estas vós as fareis, porque Eu vou 
para o Meu Pai? Naquele dia sabereis que Eu estou em vós e vós em Mim, e o 
Pai está em Mim e Eu e o Pai...”  e assim por diante,  até que haja  uma 
completa  unidade. Quando que isso alguma vez aconteceu?  Vê? Quando 
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alguma vez foi manifestado a plenitude na Noiva?  Nós não estamos 
falando  agora sobre uma ou duas pessoas. É aí onde as pessoas ficam 
todas confusas sobre a estatura de um varão perfeito. Eles tentam tornar isso 
em uma coisa individual e isso não irá funcionar, isso é a Igreja através das 
eras. A Mensagem do irmão Branham foi consistentemente a igreja chegando 
à maturidade e mostrando o que a era produziu e  todo mundo quer colocar 
isso em um homem.  Você não pode fazer isso. Nós estamos falando de 
uma Noiva. Vê? Agora estamos chegando à esta era, nós estamos entrando 
nessa era. Agora, quando este assunto foi ensinado para nós pelo 
irmão  Branham ficou difícil para a maioria das pessoas verem para o que ele 
estava se dirigindo, porque eles consistentemente confundem a filiação com a 
posição dos filhos. Ou, em outras palavras, um filho de Deus e a posição desse 
mesmo filho de Deus como um filho. Também  lhes foi ensinado que a 
posição dos filhos é a ressurreição e não o ministério da Pedra de Coroa 
da  Palavra e as  obras de Cristo na Noiva. Agora capte isso, há duas coisas 
onde  as pessoas querem colocar isso somente para uns trinta a quarenta 
dias na ressurreição ou toda a ressurreição em si e colocar isso no 
Milênio ou em algum outro lugar.  Agora, antes que isso termine eu lhe 
mostrarei como isso funciona, por todo o caminho até o fim. Isso é o meu 
entendimento disso; você vá do jeito que você quiser ir nisso. Mas eu 
disse,  eles não entendem a diferença entre a filiação comum como o filho 
de Deus na colocação de filhos. E  em segundo lugar, eles não entendem 
que  o irmão Branham ensinou  que  haveria um ministério da Pedra de 
Coroa da Palavra e das obras de Cristo na Noiva. Veja bem aqui! Agora, 
antes de tudo vamos entender que a filiação ou o fato comum de  ser um filho 
de Deus não é a colocação ou a adoção ou a manifestação do filho de 
Deus, e para entender isso nós estudamos  a vida de Jesus Cristo, que é o 
último Adão, o primogênito dentre os mortos, vê? Falando sobre as primícias, 
depois vamos para a massa. Por quê? Porque a massa segue as 
primícias. Vê? 

 

78 Quando comecei esta noite este sermão dizendo que a sua doutrina 
identifica quem você é, ela  declara quem você é. Vamos inclinar nossas 
cabeças e orar. 
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