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1 - Romanos 16:17 E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e
escândalos contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos deles. 18 Porque os tais não servem a
nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre; e com suaves palavras e lisonjas enganam os
corações dos simples.
Esta manha eu gostaria de abordar esta escritura nos aspectos de atitude, e como nós
podemos tomar um preparar um inventário de nossas atitudes para nos assegurar de que nunca
seremos aqueles que causariam ofensas contrárias.
2 - Agora, para começar, devemos entender que Cristo é a Doutrina da qual Paulo está
falando. É por isso que eu simplesmente não posso entender como as pessoas podem ficar tão
preocupadas com aqueles que estão pregando a Doutrina da Mensagem, como se a palavra
Doutrina fosse um palavrão. A Doutrina é Cristo!
2 João 1:9 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.
Hebreus 6:1 POR isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à
perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em
Deus,
3 - Nós não estamos falando da doutrina do Buda, ou Maomé, nem estamos falando da
doutrina batista, ou metodista, nem estamos falando da doutrina católica, nem pentecostal. Mas
Paulo e João a chamaram de doutrina de cristo. Os dois disseram “A Doutrina de Cristo”. Então
Cristo é a Doutrina.
4 - Sim, Ele é a Doutrina. Então, para pregar a Mensagem-Doutrina você deve pregar
Cristo. E ainda os irmãos de todas as partes têm sido cortados das igrejas pelo simples motivo de
estarem ensinando a Mensagem-Doutrina, que é a Revelação de Jesus Cristo da maneira que o
irmão Branham ensinou. E ele era vindicado por Deus para ensinar corretamente.
DEIDADE EXPLICADA 25.04.1961 - 34-3 Aqui há não muito atrás um homem se
levantou no Chatauqua 1 E disse, “O irmão Branham é um profeta”. Eu não clamo ser um profeta.
Vê? Mas ele disse, “O irmão Branham é um profeta quando está sob o Espírito de
discernimento”, mas disse, “Oh, sua doutrina é um veneno; tome cuidado com ela”. Eu pensei que
um homem educado diria algo como isso. O que um “profeta” significa? “Um interprete Divino
da Palavra”. A Palavra do Senhor vem ao profeta. Vê?
5 - E na mensagem Cinco identificações da Igreja Verdadeira do Deus Vivo P:45 o
irmão Branham disse A igreja que diz que Cristo é seu marido é uma prostituta, se sua doutrina é
contraria aos ensinamentos Dele. E eu gostaria de adicionar que quando isso acontece, você
deve... ... Qual é seu motivo e porque eles ensinariam coisas contrárias à doutrina Dele.
1 Timóteo 6:3-5 e alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, 4 É soberbo, e
nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas,
porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, 5 Contendas de homens corruptos de entendimento, e
privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho; aparta-te dos tais.
6 - Agora, para ser um crente da Bíblia você tem de crer que Deus é a Palavra, e então Deus
é Sua Palavra, e se Ele é a Palavra e Ele é Sua Palavra, então Deus tem de dar suporte à Sua
Palavra. Então, que atitude temos com a Palavra de Deus e as promessas de Deus que encontramos
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em Sua palavra? As atitudes que temos com aqueles promessas, também temos com o Próprio
Deus.
7 - Então esta manha eu quero falar sobre nossa atitude para com Deus e Sua Palavra, e para
isso, eu gostaria de dividir esse pensamento em 5 pontos principais.
1.
Eu quero mostrar o que é ter a atitude mental correta.
2.
Eu quero mostrar o que a atitude mental correta produzirá.
3.
Eu quero mostrar por que temos de ter a atitude mental correta.
4.
Eu quero mostrar como nossa atitude mental afeta quem está ao nosso redor.
5.
Eu quero mostrar como uma atitude errada pode impedir nossa caminhada, e a caminhada
daqueles sobre quem temos influencia.
8 - Para começar, primeiro nós devemos saber o que uma atitude mental correta é, e para saber
o que é uma atitude mental correta, nós devemos primeiro entender o que é uma atitude.
I) O que é ter a atitude mental correta.
O irmão Branham fez uma afirmação em alguns lugares que a atitude mental correta a respeito
de qualquer promessa divina de Deus a fará acontecer.
9 - Primeiro, permitam-me dizer que a atitude correta tem de ser a atitude que Cristo Jesus
tinha, pois a atitude que Ele tinha para com a Palavra de Deus pagou o preço da sua e da minha
salvação. Preparou o caminho para a redenção de nossos corpos. Trouxe de volta o Espírito Santo
para habitar o crente. E se nós pudéssemos ter a atitude que o próprio Jesus expressou para com as
promessas de Deus, então nossa Unidade com Deus seria completa.
10 - Assim, o que nós estamos vendo aqui é nossa atitude, e que atitude estamos refletindo.
Então, a atitude que temos para com a Palavra de Deus é essencial para o que recebemos de Deus.
Assim, é mais importante que tenhamos a atitude correta. E que atitude melhor poderíamos ter do
que a do próprio Cristo?
Webster New World Dictionary define Atitude como aptidão, ou inclinação, a posição ou
postura assumida pelo corpo em conexão com uma ação, sentimento, ou humor, etc. A palavra
‘atitude’ também é definida como uma maneira de agir, sentir ou pensar que mostra a disposição
ou opinião de alguém.
11 - Se você pegou os pontos principais em cada uma dessas definições, a primeira declaração
é que atitude é a postura ou posição do corpo referente a ou em conexão com uma ação,
sentimento, ou humor, e o outro é a ação, sentimento ou pensamento que mostra sua opinião,
disposição ou forma de pensar.
Assim, estamos olhando a posição ou postura do corpo, e os atributos que mostram quando
você está pensando, sentindo ou expressando seu humor.
12 - Então, atitude não é simplesmente algo que você faz mentalmente, mas é algo que mostra
exteriormente o que está se passando mentalmente. Não é uma percepção mental, ou entendimento
mental, ou inclinação mental, mas atitude é uma expressão exterior de nossa disposição, é uma
expressão exterior de nossos sentimentos, é uma expressão exterior de nossos pensamentos, é a
conexão do corpo com os pensamentos, e como o corpo expressa esses pensamentos. Isso é
atitude.
A chave é que ela MOSTRA como nos sentimos, MOSTRA o que pensamos sobre algo, etc.
13 - A Bíblia nos disse que Deus enviou um anjo, para marcar aqueles que clamavam e
choravam pelas abominações feitas na cidade. O choro e o clamor são a resposta do corpo para o
que estava sendo feito na cidade, e são uma expressão exterior da atitude que estava dentro de suas
almas.
14 - Sua atitude, então, mostra exteriormente o que você está pensando interiormente. Você
não pode esconder uma atitude, ela se mostra; se manifesta. Você pode ser capaz de esconder seus
pensamentos, mas uma atitude vai além dos pensamentos interiores. Atitude fala da expressão da
sua disposição. A maneira com a qual você a mostra por linguagem corporal; Em seus olhos, em
sua expressão facial, em seu tom de voz, em sua postura.
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15 - Então, atitude é a expressão de sua opinião e sua disposição. Agora, a palavra ‘disposição’
vem de duas palavras, “Dis”, e “posição”. Juntas elas falam de por em ordem e se referem aos
aspectos normais da natureza de alguém. Assim, o que vemos em atitude é a disposição ou a ordem
ou o reflexo exterior da verdadeira natureza de alguém.
Agora, isso nos leva ao numero
I)
O que é ter a atitude mental correta.
16 - Bem, ter a atitude correta significa que você primeiro teria de ter os pensamentos corretos
sobre o que quer que seja seu objeto de pensamento. E isso significa que você deve ter a opinião
correta, e há apenas uma opinião correta, que é a opinião de Deus. O que Deus pensa disso. Porque
os pensamentos Dele não são os nossos pensamentos, pois são mais altos, e se devemos ter um
pensamento correto sobre qualquer coisa, ele deve ser o que Deus pensa sobre essa coisa. E saber
qual é o pensamento de Deus sobre algo vem pelo instrumento de Sua Palavra, pois da abundancia
do coração fala a boca.
I CORÍNTIOS 2:6-16 Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos; não, porém, a sabedoria
deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam; 7 Mas falamos a sabedoria de
Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória; 8 A qual
nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao
Senhor da glória. 9 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. 10 Mas Deus
no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas
de Deus. 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. 12 Mas nós
não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos
conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13 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. 14 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. 15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16
Porque, quem conheceu a mente do SENHOR, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente
de Cristo.
17 - Então nós podemos ver que primeiramente, devemos pensar como Deus pensa, e também
vemos que nenhum homem natural pode pensar como Deus pensa. De fato eles sequer podem
entender Seus pensamentos, para começar. Os pensamentos de Deus não são inteligíveis ao
homem natural. Assim, Paulo nos diz que para algum dia compreender as coisas de Deus, nós
devemos ter o Espírito Dele em nós. Então Deus nos Dá de Seu próprio Espírito para acelerar
nossas almas no entendimento de Sua Palavra que é Seus pensamentos.
18 - Agora, uma vez que temos Seu Espírito vivendo em nós, Ele nos dá poder ou habilidade
de pensar os pensamentos corretos. Então o que você quer dizer com o ponto numero um, que
devemos ter a atitude correta? Quer dizer que devemos receber a atitude do Próprio Deus. E onde
temos um exemplo de homem que conseguiu a atitude de Deus? Em Cristo Jesus, o Filho de Deus.
Batalhando Pela Fé 20.02.1955 - E P:24 Agora, a primeira coisa que vemos é que quando
Jesus nasceu, e conhecemos a historia até Seus grandes milagres sucedendo, ou quando Ele
começa a ensinar depois de Seu batismo. E se notarmos, Deus estava em Cristo reconciliando
Consigo o mundo. A Bíblia disse que Deus habitou em Cristo Jesus. Jesus disse, “O Pai habita em
Mim”. Então, se você puder descobrir o que Deus pensa sobre o gênero humano, você vai
encontrar o que Jesus disse sobre o gênero humano, e você vai saber o que o Pai pensa sobre
Mim. O próprio Pai disse no monte da Transfiguração, “Este é o Meu Filho amado, ouçam-no”.
Não ouça nada além Dele. Então teremos de descobrir o que a atitude de Deus... Se podemos
descobrir pela vida de Jesus Cristo qual era a atitude de Deus para com o pecador, o doente, a
prostituta, o apostador, o mendigo, nós podemos descobrir qual é a atitude permanente de Deus
para com os mesmos assuntos hoje.
Nós veríamos a Jesus 57-0226 P:21 Mas agora, enquanto Ele está aqui trabalhando com
Sua Igreja na forma do Espírito Santo... Então, se Seu espírito está conosco, Ele vai agir
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exatamente como quando Ele estava aqui na terra. Isso te fará agir da mesma forma, porque
não é mais o seu espírito. É o Espírito Dele em você, o Espírito de Cristo em você. “As coisas
que eu faço... Aquele que crê em Mim (São João 14:12) as obras que Eu faço, também ele fará”.
Vê? Nós faremos as mesmas obras, pensaremos os mesmos pensamentos, viveremos o mesmo tipo
de vida. Se o Espírito de Deus está em você, Ele te faz viver como Cristo, tipo de Cristo. Então
você se torna um escritor de epistola, lido por todos os homens, Cristo em você, refletindo Sua Luz
para fora de você, como Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo Mesmo, e
refletindo Deus de Seu próprio corpo. Nenhum homem viu a Deus em tempo algum, mas apenas o
único filho gerado do Pai O declarou. Deus estava em cristo. E qual era a atitude de Cristo? Era
a atitude de Deus, porque os dois trabalhavam juntos, o Espírito e a carne unidos. Tenho um
sermão chamado “O Pombo e o Cordeiro”. Quero falar sobre ele uma noite, uma semana dessas.
Doutos Moisés 55-0114 P:1 Deus está em Sua Palavra. Assim, se Deus está em Sua Palavra,
então se você recebe a Palavra, você recebe a Deus. Agora, esse é o plano de Deus, o motivo de
Deus, a atitude de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Tudo descansa em Sua Palavra
impressa. E se aquelas palavras são como grãos, ou sementes que você pode pegar e semear, cada
uma delas produziriam exatamente o que diz que fará. Mas pela fé as recebemos.
Então, se temos de ter a atitude correta, então devemos ter a atitude que estava em Cristo Jesus.
19 - O apostolo Paulo disse; Filipenses 2:5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus, E a palavra “mente” aqui tem a mesma palavra grega Phroneo, que
é usada para “idéias iguais”. Que a mente que estava em Cristo esteja em você. Esta é a chave que
o apostolo Paulo está nos trazendo aqui, e isso é um dom de Deus que apenas aqueles a quem Deus
escolhe podem receber esse dom.
20 - Observe o que Paulo diz, Agora, o Deus de paciência e consolação te permite ter a mesma
mente um com o outro, de acordo com Jesus Cristo: (E observe então que é de acordo com Cristo
Jesus, o Jesus Ungido. Assim vemos que Deus deu-nos um dom para termos a mesma mente, e não
apenas ter a mesma mente, mas ter a mesma mente uns com os outros, e observe que ele nos diz,
DE ACORDO com Cristo Jesus. A única forma de pensarmos de igual maneira é termos a mesma
mente. Assim Ele está nos dizendo aqui o mesmo que nos diz em Filipenses 2:5 De sorte que haja
em vós o mesmo sentimento (Mesma mente – N.T) que houve também em Cristo Jesus,
21 - E nós sabemos que isso só pode vir da forma que Deus ordenou.
João 1:12 Mas, a todos quantos o receberam (a palavra ‘receberam’ aqui é a palavra grega
‘lambano’, que significa tomar para si mesmo, tomar posse, possuir, apropriar para si mesmo,
capturar, procurar, procurar obter), deu-lhes o poder (Esta palavra ‘poder’ não é a palavra grega
‘dunamis’, a qual associamos freqüentemente com o poder miraculoso, mas é a palavra grega
‘exousia’, que significa ‘poder de escolha’. Assim vemos que Deus nos dá um dom, e esse dom é o
poder de tomar a decisão correta. E essa decisão correta e se tornar filho, ou agir como um filho
deve agir) de serem feitos (se tornarem – N.T) filhos de Deus (Esta palavra “tornarem-se” vem da
palavra grega ‘ginomai’, e isso não significa que você era um porco, e agora tem o poder de se
tornar um cordeiro. Não significa que você era uma semente do diabo e agora foi lhe dado o poder
de se tornar uma semente de Deus. Não. Quer dizer “tornar-se preenchido”. Em outras palavras,
Deus dá a você o poder de fazer a decisão correta para se tornar o que você já é.
22 - O Apostolo João disse em I João 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos
semelhantes a ele; porque assim como é o veremos. 3 E qualquer que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E como você purifica a si mesmo? Você sai do
caminho, e deixa a Palavra de Deus habitar seu coração.
SALMOS 119:9-16 Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme
a tua palavra. 10 Com todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus
mandamentos. 11 Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 12 Bendito
és tu, ó SENHOR; ensina-me os teus estatutos. 13 Com os meus lábios declarei todos os juízos da
tua boca. 14 Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. 15
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Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. 16 Recrear-me-ei nos teus
estatutos; não me esquecerei da tua palavra.
23 - Há 150 versos nesse salmo que mostram como nos lavarmos, e sair do caminho, e cada
verso nos diz para deixar a Palavra de Deus habitar ricamente nossos corações. É assim que nos
tornamos filhos. É assim que cumprimos nossos papeis como filhos. Saindo do caminho, como o
próprio Jesus saiu do caminho, para onde ele disse em João 5:19 Mas Jesus respondeu, e disselhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o
não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.
E em João 5:30 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo;
e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
E de novo em João 14:10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As
palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as
obras.
E em JOÃO 12:49 Jesus disse, Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai,
que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar.
E em João 7:16 Jesus lhes respondeu, e disse: A minha doutrina não é minha, mas
daquele que me enviou. 17 Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina
conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. 18 Quem fala de si mesmo busca a sua
própria glória; mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele
injustiça.
JOÃO 4:34 Jesus disse-lhes: A minha comida (pela qual vivo) é fazer a vontade daquele
que me enviou, e realizar a sua obra.
Filipenses 2:1 PORTANTO, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de
amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, 2 Completai
o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma
mesma coisa. 3 Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um
considere os outros superiores a si mesmo. 4 Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. 5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus,
24 - Em outras traduções, a palavra ‘mente’ é traduzida ‘atitude’. E antes que as leiamos,
lembre-se que a palavra ‘atitude’ e a palavra grega ‘phroneo’ não falam do cognitivo apenas, mas
também da expressão dos pensamentos. Em outras palavras, nós temos toda a expressão como
resultado da atitude que possuímos.
Nova Versão Internacional: Sua atitude deve ser a mesma que era em Cristo Jesus.
25 - Então não apenas devem ser nossos pensamentos, mas também nossas ações e nossa
postura, e nossa linguagem corporal devem ser como o que estava Nele. E isso só pode vir se seus
pensamentos são os mesmos. Em outras palavras, Se você tem os mesmos pensamentos sobre a
Palavra de Deus que Jesus tinha, então você vai ser empurrado pelas coisas que empurraram a Ele,
e você vai ter misericórdia daqueles que precisam de misericórdia, como Ele teve misericórdia
deles.
A Tradução Ampliada é um pouco mais especifica: Que esta mesma atitude e propósito e
mente humilde estejam em você, os quais estavam em Cristo Jesus. Que Ele seja seu exemplo em
humildade.
Novo Padrão Americano: Tenha em si mesmo a atitude que também estava em Cristo
Jesus. O dicionário Patrimônio Americano nos diz que ‘atitude’ é nossa disposição, e nossa
disposição reflete nosso temperamento ou inclinação em direção à Palavra. É por isso que a
Tradução Weymouth diz: Que a mesma disposição esteja em você, que estava também em Cristo
Jesus.
26 - Então, qual é a atitude mental correta? O irmão Branham disse, Deus em Sua Palavra
23.03.1957 - P:35 Mas você tem de ter a atitude correta. A Atitude é o que traz os resultados. Se
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você diz, “Sim, sim, eu acredito nisso, mas eu não sei agora”. Essa não é a atitude correta. A
atitude correta é receber isso, e dizer que é o “ASSIM DIZ O SENHOR”. Então isso é certo.
27 - A atitude mental correta é dizer o que Deus diz. É isso que significa o “Assim diz o
Senhor”. O senhor diz Assim e Assim sobre isso. O irmão Branham disse que quando Palavra é
adicionada a Palavra, ela toma controle de cada fibra de nosso corpo. Então o que nós vemos pela
atitude é uma expressão no corpo da Palavra que está habitando a mente. Então é a Palavra se
tornando carne em você.
Agora, A segunda coisa que eu gostaria de trazer é o que significa ter a atitude mental
correta.
II)

O que é ter uma atitude mental correta?

28 - Sua atitude então mostra no exterior o que você está pensando no interior. Você não
pode esconder uma atitude, ela se mostra, se manifesta. Você pode ser capaz de esconder os seus
pensamentos, mas uma atitude vai além deles. Atitude fala da expressão da sua disposição. O jeito
que você a mostra em sua linguagem corporal; em seus olhos, em sua expressão facial, em seu tom
de voz, e em sua postura.
29 - Observe o que Paulo diz, Agora, o Deus de paciência e consolação te permite ter a
mesma mente um com o outro, de acordo com Jesus Cristo: (E observe então que é de acordo
com Cristo Jesus, o Jesus Ungido. Assim vemos que Deus deu-nos um dom termos a mesma
mente, e não apenas ter a mesma mente, mas ter a mesma mente uns com os outros, e observe que
ele nos diz, DE ACORDO com Cristo Jesus. A única forma de pensarmos de igual maneira é
termos a mesma mente. Assim Ele está nos dizendo aqui o mesmo que nos diz em Filipenses 2:5
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento (Mesma mente – N.T) que houve também em Cristo
Jesus.
E nós sabemos que isso só pode vir da forma que Deus ordenou.
30 - Agora sabemos o que é a atitude mental correta, que PE uma expressão da opinião de
Deus, e a expressão dela em seu corpo. A próxima coisa que quero olhar é o ponto numero
II) Eu quero mostrar o que a atitude mental correta produzirá.
Do Sermão Eu sou a Ressurreição e a Vida - 10ª.08.1952 - P:61 o irmão Branham disse,
É a sua atitude a respeito disso. Sua atitude para com o dom Divino de Deus, você vai conseguir
o que pedir. Você entende? Oh, como eu gostaria de parar bem aqui, irmão Boze, e bater nisso
por uma hora e meia, mas eu não posso fazer isso. Sua atitude: Deus pode enviar um dom, e não
importa o que você... Depende da atitude que você toma a respeito disso. Veja aqueles que
feriram seu rosto e cuspiram Nele, e tudo, não havia virtude ali. Mas uma mulher que creu que a
Palavra tocou a borda de Seu vestido, e foi curada. Isso é certo? Tudo certo. Depende do que
você pensa sobre isso. Deus envia. É a sua atitude a respeito de qualquer dom Divino que
determina o que você tira proveito. Então ali...
Hebreus 11:1 HAVENDO Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras,
aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 2 A quem constituiu
herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3 O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a
expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo
feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas
alturas; 4 Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que
eles. 5 Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe
serei por Pai, E ele me será por Filho? 6 E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito,
diz: E todos os anjos de Deus o adorem. 7 E, quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, E
de seus ministros labareda de fogo. 8 Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos
séculos dos séculos; Cetro de eqüidade é o cetro do teu reino. 9 Amaste a justiça e odiaste a
iniqüidade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu Com óleo de alegria mais do que a teus
companheiros. 10 E: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, E os céus são obra de tuas mãos.
11 Eles perecerão, mas tu permanecerás; E todos eles, como roupa, envelhecerão, 12 E como um
manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, E os teus anos não acabarão. 13 E a
qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, Até que ponha a teus inimigos por
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escabelo de teus pés? 14 Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para
servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
(Mostrar como nossa fé é amostra de nossa atitude para com a Palavra de Deus).
31 - De novo, no sermão Provando Sua Palavra 26.04.1965 - P:12 ele disse, Mas antes de
orarmos pelos doentes, temos de por as pessoas em atitude. É a atitude que sempre trás os
resultados. E a atitude que você tem para com Deus. Aqui está uma mulher que tocou um pedaço
de Sua roupa; ela foi curada de problema no sangue. Um soldado cuspiu em Sua face, e colocou
uma coroa de espinhos em Sua cabeça, e não sentiu virtude. É a sua abordagem. É necessária
uma atitude. E é assim esta noite, caros amigos; Atitude é precisa. Nós somos, e cremos que nós
estamos na Presença de Jesus Cristo, mas é sua atitude que traz os resultados. A mecânica está
aqui e também a dinâmica. Se você puder começar, Deus fará o resto.
A Hora é Chegada 15.04.1951 - E P:17 Agora, a atitude mental correta... Todos vocês
aqui, você entende o que quero dizer quando falo, “A atitude mental correta”? Isso é... A sua
atitude mental correta para com a Divina promessa de Deus trará qualquer promessa a
cumprimento. Talvez você não creia nisso. Você diz, “Bem, minha fé está fraca”. Eu não
confessaria isso. Vê? Não deixe o diabo saber. Sempre diga, “Eu tenho boa fé. Eu creio em Deus
de todo meu coração”. Vê? Não testifique nada do diabo. E quando você O aceita como seu
Curador, nunca mais aja como se você estivesse doente ou invalido. Creia que você está curado.
Tome-O em Sua Palavra. Então é tudo com Deus e não com você. Vê? Você... Tanto quando você
tomar a Deus em sua Palavra, a Palavra vai produzir o que prometeu fazer. Correto? Agora,
tenha fé, creia Nele de todo seu coração.
32 - Lembre-se, em 1 Coríntios 13:13 diz permanecem a fé, a esperança e o amor, estes
três, mas o maior destes é o amor. Fé é revelação, e esperança é uma ardente expectação, e amor é
uma expressão exterior da sua revelação. Suas ações sendo expressadas pelo corpo da esperança
que está lá dentro.
Em I Coríntios 9:10 Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está
escrito; porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com
esperança de ser participante (de Sua esperança – N.T.). Aqui Paulo nos diz que o lavrador lavra
em esperança, esperando colher de seus esforços.
E em Romanos 8:24-25 Porque em esperança fomos salvos. Ora a esperança que se vê
não é esperança; porque o que alguém vê como o esperará? 25 Mas, se esperamos o que não
vemos, com paciência o esperamos.
33 - Em outras palavras, se você vê, então pode ainda espera? Porque quando você viu isso
se mostrar sua esperança se tornou manifestada.
Expectação 05.04.1950 - P:13 Só um pequeno texto, se eu posso chamar disso, eu quero
falar por um momento ou dois sobre a palavra “Expectação”. Nós sempre conseguimos o que
esperamos. Quando as pessoas esperam algo, bem, então eles geralmente conseguem o que
procuram. Essa é a atitude mental que você tem. Lembre-se disso, e nunca se esqueça. A atitude
mental correta para com qualquer promessa de Deus a fará se cumprir, a atitude mental correta
para com qualquer promessa de Deus. Não é necessário dom de cura para curar pessoas doentes,
qualquer pessoa aqui tem o direito de encontrar Satanás em qualquer lugar, se você é um Cristão,
e derrotá-lo em qualquer terreno em que ele possa estar. Quando Jesus Cristo estava aqui na
terra, e Nele habitou a plenitude da Deidade corporalmente, todos os grandes poderes de Deus
estavam em Seu Filho, Cristo Jesus. Pois as escrituras noz dizem que Deus estava em Cristo
reconciliando Consigo o mundo. Todas as coisas foram entregues a Ele, e Ele não falou nada
além do que o Pai Lhe disse. Ele não curou ninguém a não ser a quem primeiro viu ser curado.
Pois Ele disse, “Em verdade eu vos digo, O Filho não pode fazer nada de Si mesmo, apenas o que
Ele vê o Pai fazer”. Isso está em São João 5:19.
Em I João 3:1-3 VEDE quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos
chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele. 2
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas
sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o
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veremos. 3 E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é
puro.
34 - Aqui nos é dito que nós somos filhos de Deus. Isso é um trato feito, nós já somos
filhos, mas simplesmente não aparece a nós o que realmente somos. Nós apenas não vemos ainda,
mas quando Deus vem e aparece, então seremos como Ele, pois O veremos pelo que Ele realmente
é, e Deus apareceu nesta hora e usou um corpo para nos mostrar mais uma vez atitude para com a
humanidade, e então o verso três nos diz que todo aquele que tem esperança em si faz algo quanto
a isso. Eles começam a purificar-se, eles esvaziam suas cabeças de seus próprios pensamentos e
recebem os Dele.
E em I Pedro 1:3 nós lemos, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que,
segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela
ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
35 - Aqui nos é dito que esta esperança que temos foi feita possível pela ressurreição de
Jesus Cristo dos mortos, e esta esperança é uma esperança viva, porque Ele está vivo, e nós temos
visto a Presença ressurreta de Jesus Cristo entre nós nesta hora.
Nós Veríamos a Jesus 23.05.1958 - P:12 Agora, se Maomé está vivo, deixe que ele fale. Se
Jesus está vivo, deixe Ele falar, e você decide. Nunca tenha medo de por qualquer promessa de
Deus em ação. E lembre-se, jamais esqueça essa citação: “Que a atitude mental correta para
com qualquer promessa Divina nesta Bíblia se cumpra”. Só se lembre disso. A atitude mental
correta para com qualquer promessa Divina que está escrita na Bíblia a fará se cumprir. Então
agora, guarde isso em mente. Se Deus fez uma promessa, e você tomar a atitude correta para
com essa promessa, Deus cumprirá tudo que prometeu. Eu sei que isso é verdade. Eu já vi
tumores malignos curados com isso, porque as pessoas creram que isso era a Verdade.
I Tessalonicenses 1:1-4 PAULO, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses em
Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo: Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo. 2 Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações,
3 Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da paciência da
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, 4 Sabendo, amados irmãos,
que a vossa eleição é de Deus;
II Tessalonicenses 1:1-3 PAULO, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, em
Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo: 2 Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai, e da
do Senhor Jesus Cristo. 3 Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo,
porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os
outros,
Nobre Romano 21.06.1955 - P:3 Eu quero que você observe sua atitude. Ele não se
aproximou sentindo que isso já estava em seu caminho, ele se aproximou, disse que não era
merecedor. Eu quero que vocês tomem essa atitude também, que você não pode vir com uma
atitude predominante e conseguir tudo de Deus. Você tem de vir reverente, humilde, e então Deus
vai tratar com você. Então você conseguirá o que pedir. Esta é a atitude que este romano tomou.
Olhe sua aproximação ao Senhor Jesus. Ele disse, “Eu não sou digno de que entres sob meu teto.
Então eu enviei... Eu senti que eu mesmo... Não merecia ir até Você”. Disse, “Apenas fale a
palavra”. Ele disse, “Eu sou um homem sob autoridade”. E disse, “Eu digo a este homem ‘vá’ e a
este ‘venha’, e eles vão e vêm”. Disse, “Simplesmente fales a Palavra, e meu servo viverá”. Eu
quero que vocês observem isso. Aquele romano, estando sob autoridade, que sabia que o que quer
que estivesse sob ele tinha de obedecê-lo. Em seu testemunho, ele disse que Jesus Cristo estava
sobre toda a enfermidade. Ele poderia fazer com que a doença O obedecesse, assim como ele
podia fazer com que os soldados o obedecessem. Se um dos soldados falhassem em obedecê-lo,
teria pena de morte. E ele reconheceu aquela mesma autoridade em Jesus, sobre os espíritos
malignos, ou doenças. Por isso ele disse, “Apenas fale a Palavra”.
Elias – 01.03.1955 - P:32 A atitude dela para com Eliseu lhe trouxe a vitória. Se ela
tivesse ido e dito, “Agora, Olha aqui, seu hipócrita. Meu pastor estava certo afinal”. Veja, se ela
tivesse ido com esse tipo de atitude, ela não teria conseguido nada dele, nunca. Mas sua atitude
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para com o homem de Deus produziu exatamente o que ela conseguiu, sua vitória, porque ela
creu. Esse é o único jeito pelo qual você pode conseguir. Se você crê que Jesus Cristo é alguma
estória mística, alguma coisa como o Papai Noel que eles dizem às crianças, ou algo assim, você
nunca vai conseguir nada, até que você creia verdadeiramente em seu coração que Ele é o Filho
de Deus, morto e ressurreto, elevado ás alturas, e está vivo conosco bem aqui, esta noite, e que
Ele fará tudo o que prometeu que faria em Sua Bíblia. Quando você estiver assim, alguma coisa
vai acontecer. Então ela pegou seu bebe e se curvou diante dele, e o reconheceu como servo de
Deus, e curvou sua cabeça, e saiu, saiu com seu coração cheio de amor. Toda a grande crise... E
se ela só tivesse se assentado, e dito, “Bem, toda a esperança se foi. O doutor acabou de ir
embora e disse que não há nada que poderia ser feito. E agora meu bebe está morto, então acho
que isso é tudo que pode ser feito”. Dito, “Já era”. A história nunca teria sido contada. Se
nenhuma fé tivesse entrado em no coração dela, teria sido dessa forma. Mas Deus, em Sua
misericórdia, colocou algo em seu coração de mãe, então ela sabia que havia algo que poderia
ser feito. Talvez você possa estar dessa forma com sua família esta noite. Talvez toda esperança
que você já teve de melhorar, o doutor te desencorajou. O homem fez tudo o que podia, e disse,
“Está além da ciência médica. Nada pode ser feito”. Mas se algo pode acontecer aqui embaixo no
coração, ele lhe diz, “Sim, há algo. Sim, há algo”. Então se apegue a isso.
Romanos 4:18 O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai
de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência.
Tito 2:13 Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande
Deus e nosso Salvador Jesus Cristo;
I Tessalonicenses 2:19 orque, qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória?
Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda?
Gálatas 5:5 Porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça.
Romanos 5:5 Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé
lhe é imputada como justiça.
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