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1 Esta noite eu farei uma longa leitura desde o parágrafo 60 até o 75. Nós iremos cobrir uma 
base completa esta noite, mas isso é para deixar nossas mentes e corações preparados para nos 
aprofundarmos nestes 15 parágrafos de “Cristo é o Mistério de Deus Revelado”.  

2 Mas esta noite vamos apenas ler e comentar à medida que avançamos. Então vamos abrir 
nossos livretos, se você os tiver, no parágrafo 60 de “Cristo é o Mistério de Deus Revelado”. Agora, 
o irmão Branham havia acabado de ler a partir de Lucas 24, onde Jesus estava falando com Cleopas 
e outro discípulo em Seu caminho de Emaús como nós levantamos no parágrafo 60. 

3 E agora, a razão pela qual eu nem me empenhei em pregar nesta manhã, foi porque eu 
pensei que ao ensinar, nós entenderíamos isto melhor do que simplesmente tomar um texto e passá-
lo por alto; nós somente o ensinaríamos. Agora, Ele estava dizendo que todos os Salmos e todos os 
profetas falaram Dele. Bem, portanto, isso mostra que todo o Antigo Testamento, todo o Novo 
Testamento, e todos os Salmos, o cantar, os cânticos que foram cantados, foram cantados a Seu 
respeito. Tome o Salmo 22, cante-o e compare-o com a manhã da crucificação. Veja: “Deus Meu, 
Deus Meu, por que Me desamparaste? Todos os Meus ossos, eles Me olham fixamente. Eles 
traspassaram-Me os pés e as mãos.” Contudo, todas essas coisas ali... Eles cantam esse Salmo ali 
no templo e crucificando a mesma Pessoa. Vê? Vejam, aqueles grandes líderes religiosos, aqueles 
grandes homens, aqueles grandes mestres, (e contudo tão cegos) que estavam lendo os profetas e 
estavam cantando os cânticos, e cometendo o crime que eles diziam que eles fariam. A mesma coisa 
está acontecendo nesta manhã! Agora ouça com atenção, porque agora eu nem mesmo vou prestar 
atenção ao que aquele relógio diz. Eu quero que você entenda isto. Vê? Eu não me importo. Vê? 
Deste modo você pode ver aqui, basicamente, que o mesmo pensamento que Deus tinha em Sua 
mente no princípio, Ele escondeu de todos esses eruditos. E isso somente um número, um número 
escolhido e predestinado, um povo predestinado, foi o único que ouviu isto. E agora examine a 
Escritura no passado, no decorrer de toda a era dos profetas, e vejam se não foi a mesma coisa. 
Vê? Agora, e Jesus aqui se referindo a eles, aos profetas e aos Salmos, disse que todos eles falaram 
Dele. Vê? E aqui estes mestres judeus, rabis, doutores da lei, professores, tinham feito exatamente 
o que eles haviam feito antes. 

4 Agora, observe. Novamente Ele disse: “Examinai as Escrituras, porque são elas que de 
Mim testificam”. Examinai as Escrituras, as Escrituras, todas as Escrituras. O que estou 
tentando fazer? Mostrar que esta Bíblia é a única coisa que é certa. 

5 Então, como é que nós temos homens que afirmam crer neste profeta e depois negam o que 
ele diz ser a verdade? Homens que debatessem com o profeta e dissessem o que ele diz não se 
encontra na Bíblia. Mostre-me um homem nessa hora que soubesse mais do que este profeta de 
Deus sabia quando se trata da Palavra revelada para esta era? Não há nenhum. Não, nenhum. Oh, 
havia alguns que conheciam a Mensagem razoavelmente bem, mas ainda assim o irmão Vayle diria 
a você que ele não sabia nada naqueles dias e mesmo assim o irmão Branham disse que ele sabia 
mais do que a maioria. Mas ele ainda assim achava que as coisas que o irmão Branham dizia 
estavam distantes, como quando ele ouviu o irmão Branham dizer: “ O Alarido é a Mensagem”  e o 
irmão Vayle disse: “Espere aí. Eu disse: ‘Essa é a coisa mais estranha que eu já ouvi o irmão 
Branham dizer’. Eu disse: ‘Irmão Branham, pessoalmente, o que eu ouvi você dizer, eu não sei... 
Não creio que eu posso aceitar isso’. E algo dentro de mim disse: ‘Mas, quando foi que ele alguma 
vez esteve errado?’. Bem, eu disse: ‘O Alarido é a Mensagem’.”  
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6 Agora ouça! Isso me diz que se não fosse o Espírito Santo corrigir o irmão Vayle, ele teria 
se afastado dessa Mensagem, porque o seu próprio testemunho, disse: “Eu dificilmente posso 
aceitar isso”.  

7 Agora, deixe-me dizer uma coisa. O irmão Vayle teve que lidar com a sua própria mente a 
qual estava cheia de tanta sujeira denominacional que foi uma verdadeira luta para ele morrer para 
si mesmo. Ele me disse uma vez: “Brian, você e Alfonse foram criados como católicos e eu acho 
que é muito refrescante falar com vocês dois, porque suas mentes não estão cheias de tanta 
teologia e de Escrituras que vocês aprenderam de um ponto de vista denominacional”. Porque os 
católicos quase não têm nenhuma Escritura, apenas algumas histórias e tradições. Isso é tudo. E 
então ele me disse que as pessoas que vêm a esta Mensagem da igreja católica ou que simplesmente 
venham de um nível pagão não têm problemas para captar o que o irmão Branham ensinou, ao 
passo que aquelas pessoas que vêm a esta Mensagem da batista ou de algum fundo 
pentecostal, possuem tanta Escritura que eles já aprenderam com um toque errado que eles têm uma 
batalha constante com as coisas que o irmão Branham nos trouxe.   

8 Agora, isso é o que o irmão Lee disse-me várias vezes. E eu sei que por sua própria 
confissão, ele teve que morrer para o pensamento de Lee Vayle e ele lutou com isso, porque ele 
veio para esta Mensagem sabendo um monte de Escritura, e muitas coisas estavam certas, mas 
algumas não estavam certas, e ele teve que reaprender tudo de novo. Tais como se a Noiva passa 
pela tribulação ou não.  

9 E deixe-me dizer-lhe, se você acha que conhece esta Palavra e os seus pensamentos são o 
contrário do que este profeta vindicado trouxe, então você não sabe o que você pensa que sabe.  

10 O irmão Branham continua no parágrafo 64: 
Outro dia, eu estava num quarto de hospital conversando, quando uma irmã me pediu para 

explicar a respeito de denominações. Pediu para eu explicar por que nós éramos contra 
denominações, com algumas pessoas denominacionais. Veja, tem que voltar à Palavra, porque a 
Palavra é Deus. Vê? E Jesus declara o mesmo aqui, que a Palavra é Ele. Você não pode fazer a 
Escritura Se contradizer. “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra 
era Deus. E a Palavra se fez carne!” Vê? Agora, aqui Ele diz: “Examinai as Escrituras, Elas 
testificam de Mim. Vós cuidais ter nelas a Vida Eterna, (e isso é verdade) e Elas são as que de Mim 
dão testemunho. E Eu estou dando testemunho Delas. E se Eu não faço as obras que estão 
prometidas que Eu faria, então não Me escutais. Porém se Eu faço as obras, e não podeis crer em 
Mim, crede nas obras”, porque elas testificam que Ele é a Palavra. Oh, parece que isso não 
poderia ser mais claro. Está vendo? Correto. Agora, examinai as Escrituras. Ele disse que Moisés 
e todas as leis, e assim por diante, e os profetas, e Salmos falaram Dele, e novamente Ele disse que 
as Escrituras testificam Dele. 

11 Agora, em seu sermão A Palavra Falada é a Semente Original (18/03/1962) § 144, o 
irmão Branham explica isso melhor, dizendo: Agora, o corpo exerce sobre as obras e faz as obras 
que a Cabeça manda que ele faça. Diga-me onde Ele alguma vez disse: “organize”. Diga-me onde 
a Cabeça diz que está tudo bem para a mulher cortar os seus cabelos? Huh. Mencione isso; isso 
não está lá. Diga-me onde a Cabeça alguma vez disse: “Estas obras Eu faço, mas você não as 
fará”? Diga-me isso. Mas a Cabeça disse isso (se você quiser anotar a Escritura, eu vou dar a 
você: João 14:12), “As obras que Eu faço, vós também as fareis”. Esse é o Seu corpo. Vê?  

12 Observe que o irmão Branham está nos dizendo que João 14:12 é para o corpo. Ele diz que 
é o corpo que faz isso. E ainda assim eu posso levar e mostrar-lhe um irmão bem nesta mensagem 
que leu isso e disse: “A Bíblia não diz isso! A Bíblia diz: ‘Ele’”, como se soubesse mais do que um 
profeta vindicado. Tudo o que posso dizer é que Deus tenha piedade de quem quisesse mexer com 
um profeta vindicado.  

13 Mais uma vez o irmão Branham disse: Diga-me onde a Cabeça alguma vez disse: “Estas 
obras Eu faço, mas você não deve fazê-las”. Diga-me isso. Mas a Cabeça disse isso (se você quiser 
anotar a Escritura, eu vou dar a você: João 14:12 ), “ As obras que Eu faço, vós também as fareis”. 
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Isso é o Seu corpo. Vê? Vê agora por que eu tenho sido tão zeloso com o tipo de semente que eu 
tenho plantado para o corpo? A chuva vai cair em breve; quero dizer a chuva real. E tem que ter a 
Semente para cair sobre. Espero viver para ver isso. Você entende agora? Ela será a Palavra viva 
como foi no princípio, a Palavra falada de Deus, que tem o Seu poder; pois está Nele em Seu 
próprio corpo, operando da Sua própria maneira. Olhe para as promessas que Deus deu a este 
corpo. 

14 Agora, vamos continuar com Cristo é o Mistério de Deus Revelado... § 66: 
Ele é o Tema principal da Bíblia inteira. Se você lê a Bíblia, e não vê a Cristo em cada 

versículo Dela, volte e leia novamente. Vê? Se você não consegue ver a Cristo em cada versículo 
da Bíblia, então leia-A novamente, porque você falhou em ver algo. A Bíblia é Cristo. Ele é a 
Palavra. Quando você lê: “No princípio criou Deus,” ali está Cristo. Vê? Cada... disso até o 
“Amém” em Apocalipse, é cada Palavra testificando de Jesus Cristo. Essa é a razão desses livros 
acrescentados que eles chamam O Segundo Livro de Daniel, e o Livro dos Macabeus, e o 
Purgatório de Agges, e tolices como essas, veja, das quais não se fala na Escritura. Vê? Não têm 
relação com as demais Dela. Não há lugar para colocar um purgatório ali. Não há lugar para 
colocar intercessão de santos, e coisas; não há lugar ali para isso. Não há lugar para 
denominação. Não há lugar para credos fora da Bíblia. Vê? Então quando você ver essas coisas, 
elas simplesmente não entram no quadro. 

15 E essa é a razão pela qual as pessoas têm acrescentado isto, e têm o seu quebra-cabeça 
todo misturado. Vê? Elas não podem fazê-lo corretamente, “o mesmo ontem, hoje, e eternamente”. 
Porém, se a coisa é montada corretamente, ali está o quadro todo da queda e da regeneração, o 
quadro inteiro da criação, e todo o plano de Deus revelado corretamente em Jesus Cristo. Amém. 
Este é todo o quadro montado, cada pequena curvatura e extremidade. É exatamente como... 
Agora, eu não pretendo ser sacrílego por isto, mas é exatamente como montar um quebra-cabeça. 
É por essa razão que nós temos quadros hoje que parecem horríveis. Eles dizem: “Nós somos 
crentes,” e a vaca comendo grama no topo da árvore. Isso não funciona. Assim é quando eles 
dizem: “Sim, Ele é sob todos os aspectos, exceto apenas de uma certa... Ele é o mesmo ontem, hoje, 
e eternamente, tudo menos uma certa coisa.” Vê? Então você arruína o seu quadro. A Bíblia disse 
que Ele é o mesmo. 

16 São João 5, ou São João 14:12, Ele disse: “aquele,” (aquele, qualquer um) “aquele que crê 
em Mim, também fará as obras que Eu faço.” “Bem, isso foi para uma outra era.” Aí você tem o 
seu quadro errado de novo. Você tem um homem pescando no deserto, peixe, num monte de areia 
quente onde não há peixe. Vê? Veja, você tem que trazê-lo de volta onde ele esteja pescando na 
Galiléia, onde há muito peixe, veja. Vê? Veja, você tem que fazer o quadro parecer correto. É o 
grande quadro de Deus, e há somente uma maneira que você o verá, isso é quando você vê a Jesus 
Cristo. Aí está a Bíblia inteira. Ele é o tema principal da Bíblia. 

17 Agora, você percebe que de qualquer um destes lugares aqui você poderia tomar um texto, e 
é simplesmente difícil para um pregador ficar quieto. Parece que ele deseja continuar com isso. 
Mas você têm de voltar àquilo que estamos ensinando. Ele é o tema principal da Bíblia. Ele estava 
nos profetas. Ele estava nos Salmos. Ele estava na história da Bíblia. A Bíblia é um Livro profético. 
É um Livro histórico. É um Livro de amor. É um Livro de cânticos. É um Livro de Vida. E ali 
dentro você encontra a Cristo. Ele estava nos profetas. Ele estava nos Salmos. Ele estava na 
história. E Ele também, na Bíblia, é as coisas que hão de vir. Deste modo, Ele era antes e muito 
depois. O que isso faz Dele então? O mesmo ontem, hoje, e eternamente. 

18 E você injeta algo ali dentro, e isso não O faz o mesmo ontem, hoje, e eternamente, irmão 
Lee, para onde o irmão vai? O irmão tem um quadro horrível ali. Pois Ele era a história (Vê?), e 
Ele é o Profeta. Ele é os Salmos. Ele é tudo. E se você não pode fazer Dele tudo e o mesmo, com o 
que se parece o seu quadro? Vê isso? Tudo bem. 

19 Ele é o mesmo. Ele era os profetas. Ele estava neles. Ele estava nos Salmos. Ele estava na 
história, e Ele é as coisas que hão de vir, “o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” (Hebreus 13:8, se 
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você o estiver anotando). Ele deveria ser então... Ele deveria ser o principal... Se isso é o que Ele é, 
e nós o cremos, não cremos? Então se Ele é assim, ele deveria ser o tema principal do nosso falar, 
do nosso pensar, do nosso cantar, do nosso caminhar; Ele deveria ser o Tema principal de nossa 
vida. Se Ele é o Tema principal da Bíblia, e a Bíblia está em nós, então Ele deveria ser o Tema 
principal de tudo que nós fazemos, dizemos, ou pensamos; deveria ser Cristo. É isso mesmo? Tudo 
bem. 

20 Desde que nós pensamos isto, desde que Ele foi feito o Cabeça de todas as coisas para nós... 
Aos Colossenses diz assim aqui. Ele é o Cabeça de todas as coisas para nós. Pois Ele foi feito para 
nós que somos considerados todas as coisas. Você diz: “Que me diz do pecador?”. Ele foi feito 
para ser o Juiz do pecador se ele não aceita isso. Ele foi feito a glória para o crente que aceita 
isso. Deste modo ali... Todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele. E se necessita da noite, 
para expressar a glória do dia. Necessita-se do vaso de desonra, para expressar o amor e o 
cuidado pelo vaso de honra. Necessita-se de uma mulher perniciosa, que use roupas imorais e 
venda a sua moral, para expressar a virtude de uma genuína dama decente. Vê? Necessita-se de um 
vigarista e de um ladrão, para expressar a sinceridade de um verdadeiro crente, um verdadeiro 
cristão. Necessita-se do hipócrita, para se destacar o crente, o que ele é. 

21 Deste modo todas as coisas foram feitas por Ele. E desde que Ele foi feito – todas as coisas 
– feito para todos nós; todas as coisas foram feitas para – por Ele. Então, visto que isto é verdade, 
nós deveríamos fazer – nossa identificação deveria ser com Ele. Nós deveríamos ser identificados, 
nós mesmos, com Ele, porque Ele tem Se identificado conosco. Nós deveríamos ser identificados 
com Ele. Como? Por viver para Ele; não somente uma confissão. Então muitas pessoas tomam uma 
confissão e dizem... Eu digo... Tem de chegar a este ponto agora: “Você é cristão?”. “Eu sou 
metodista.” Bem, isso está muito longe de fazer-se conhecido como um cristão. Bem, olhe o que os 
metodistas fazem. “Eu sou batista.” Bem, olhem o que o batista faz. “Eu sou católico.” Olhe o que 
eles fazem. Estão vendo? 

22 Porém a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão é Cristo Se identificar 
em você. Como nós temos um, um ferrão aí! Eu espero que todos na fita entendam isto também. 
Vê? Vê? Você diz: “Eu sou pentecostal.” Isso não significa nada.  É Cristo identificado em você; 
assim é quando Ele tem te reconhecido. 

23 Você diz: “Eu falei em línguas.” Demônios também falam em línguas. “Eu gritei.” Os 
maometanos, budistas, todos gritam. Os índios berram na dança da cobra. Vê? Seguramente. 
Todos eles fazem isso. Seitas, clãs, e tudo mais, berram e vociferam. Eles vociferam e gritam em um 
jogo de beisebol. Mas quando Cristo está identificado em você, identificando a Si Mesmo, então 
você é semelhante a Cristo. Pois a palavra cristão significa ser “semelhante a Cristo.” Aí está a 
sua identificação. Correto. Agora, desde que Ele é a nossa identificação, então nós deveríamos 
estar identificados com Ele, vivendo para Ele. 

  

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