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Agora, de volta ao que o irmão Branham estava nos dizendo no §§ 172-173 
Mas agora como Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que estiveram 
escondidos nas páginas ao longo daqueles anos seriam amadurecidos, produzidos na 
era da Mensagem do sétimo anjo. É isso mesmo? O que Ele disse há um ano e seis 
meses, cerca de dois anos agora? “Vá para Tucson. Esteja ao norte de Tucson, uma grande 
explosão”, o que aconteceria; os selos seriam abertos, o selo que revelava estas 
coisas. Volte exatamente como Ele disse. O que é isso? Mostra que não pode ser o 
homem. Atinge perfeitamente, tão direto quanto pode ser, a cada vez. O que é isso? É a 
mão de Deus (vê?), diante de nós. E porque está em um pequeno grupo, velado em 
carne humana, está velado para o mundo exterior. Ele está escondido do mundo 
exterior. Ele está Se revelando aos bebês que aprenderão. Vê? Isso mesmo. Cada... 
Veja, cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia é manifestado bem aqui diante de 
nós. 
  
E o irmão Branham também nos disse em seu sermão Shalom (19/01/1964) § 92 
Agora, a mesma Palavra que foi refletida em Moisés não poderia ser refletida em Elias, 
porque aquele era outro dia. O mesmo que estava refletido em Noé não poderia estar em 
Moisés, porque (vêem?) Noé construiu uma arca. Moisés liderou um povo, exatamente o 
que foi prometido. A mesma luz foi refletida em um, não no outro, mas um falou do 
outro. E todo o Novo Testamento fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é 
então, algum homem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus Se manifestando, refletindo a 
Luz na Palavra que Ele prometeu para este dia. Quando os homens vêem você vivendo 
como Ele,  quando Ele vê seu caráter, sua conduta com a Palavra exatamente como 
Ele era, a Palavra sendo manifestada, então os homens verão Jesus Cristo. Eles não 
terão que olhar em nenhum outro lugar, dizer: “O que este credo ensina, o que aquele 
credo ensina?” Eles saberão o que é Deus quando virem você.” 
  
Portanto, “cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia é manifestado bem aqui diante 
de nós”. 
  
Então ele está falando sobre a Palavra escrita sendo manifestada por Sua própria 
Presença. Como eu mostrei a você na série Fé nº. 39, que “79 dos sinais e eventos que 
Jesus e Paulo e Pedro e Tiago e João nos disseram que acompanhariam a Parousia de 
Cristo, já aconteceram”. Tudo o que resta são os sinais e eventos que têm a ver com o 
ministério da Ressurreição e o arrebatamento. É isso aí. Tudo o mais já aconteceu. 
  
E, portanto, ele diz, tudo o que está escrito nesta Palavra a respeito desta hora está se 
manifestando bem aqui diante de nós, o que significa bem na nossa presença.  E não é 
nosso atuar, como se tivéssemos a igreja perfeita e o ministério perfeito, não é isso que Ele 
está dizendo. Ele está nos dizendo que o próprio Deus que escreveu a Palavra está aqui 
para confirmá-La, fazendo-A acontecer. 
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De sua mensagem chamada A Presença Não Reconhecida (18/06/1964) o irmão Branham 
disse: 
Trabalhando com este único propósito; para você reconhecer a Presença de Jesus 
Cristo, vê? Se Ele está presente então, porque tudo está resolvido. Ele deu a Palavra, 
Ele está aqui para confirmá-La. 
  
E depois ele disse na mesma mensagem: "Se pudéssemos perceber que Ele está 
aparecendo a nós nessas reuniões com um propósito e que é liberar nossos desejos 
que temos Nele para nós. Mas temos que reconhecer Sua Presença. E como você 
reconhece Sua Presença, é quando a Palavra prometida para esta era se manifesta. 
  
Agora, isso é uma coisa poderosa que ele acabou de dizer aí porque a maioria das pessoas 
no mundo cristão hoje pode ter lido a Bíblia, ou pelo menos parte dela, mas eles não podem 
ver a manifestação disso. E visto que Deus interpreta Sua própria Palavra fazendo-A 
acontecer, então como você pode saber a interpretação de Sua Palavra a menos que esteja 
ciente da manifestação de Sua Palavra? Portanto, não importa o quanto você pense que 
pode falar a doutrina, a menos que veja a manifestação da doutrina, você não tem ideia real 
do que ela é. E não estou falando sobre ver algo lá fora, estou falando sobre você, você 
mesmo se tornando a Revelação da doutrina. Sua vida, seu falar, suas ações e suas obras, 
tudo refletindo a doutrina de Cristo, então você sabe que sabe. Até então é só falar. 
  
De seu sermão Jesus Cristo é Mesmo (16/05/1961) § 74, o irmão Branham disse: 
“Senhores, queremos ver a Jesus”. Então, Senhor Jesus, entre em nosso meio (observe, 
não apenas entre em nosso meio, mas ele então diz) entre em nossa carne, entre 
em meus irmãos ministros, em mim, em você aí fora. E simplesmente venha e deixe-
nos nos render a Ti, e então (uma vez que nos entregamos a Ti Senhor, 
então) Tu atua e mostra que Tu és um Cristo vivo, um Espírito de Deus que vive entre 
nós, que cumpre e guarda a Sua Palavra, e que confirma o que está prometido. 
  
Observe: “guarda a Tua Palavra e confirma o que está prometido. E a 
palavra prometida fala da Palavra escrita e a confirmação disso é a manifestação dessa 
Palavra escrita. E isso mostra que Deus está aqui para interpretar Sua Palavra, fazendo-A 
acontecer. 
  
Agora, de volta ao Desvelar de Deus §§ 173  
...O mesmo Deus na Coluna de Fogo que escreveu a Bíblia, tanto no Antigo quanto no 
Novo Testamento, está bem aqui e manifestando Isto, mostrando exatamente o que 
era, interpretando Isto de volta. E para ter certeza de que é a interpretação... “Nós 
temos a interpretação”. Então vamos ver isso acontecer. Veja, é isso, vamos ver isso se 
manifestar. (depois ele diz novamente para enfatizar o que acabou de dizer). Manifestar... 
Jesus disse: “Se Eu não faço as obras de Meu Pai, não acredite em 
Mim”. Veja, isso (Agora observe atentamente o que ele diz a seguir...) Mas agora, não 
provados como Jesus, eles colocaram um trapo ao redor de Sua cabeça e O bateram 
na cabeça, e disseram: “ Se Tu és um profeta, diga-nos quem Te bateu”. “E se Tu és o Filho 
de Deus, transforme este pão... ” Veja, esse é o diabo. “Se Tu és o Filho de Deus, saia 
disso...” Eu quero dizer a revelação que Ele deve fazer ; é isso que é. 
 
Agora, o irmão Branham disse muito bem aí. E tudo o que ele acabou de dizer sobre Deus 
manifestando Sua Palavra para provar que é a interpretação correta; eu quero reduzir tudo 
isso a apenas um pensamento para esta manhã. Observe que ele não está dizendo que 
Deus permite que você opere qualquer obra de Deus que você deseja fazer. 

http://messagedoctrine.com/Mission%20Laptop%20Program/Message%20Doctrine/MDN/Voice%20Files/Parousia%20Book%20quotes/He's%20here%20to%20confirm%20it.wav
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Ele disse que não é como eles queriam, que Ele provasse que era o Filho de Deus batendo 
na cabeça Dele, e então dizendo “diga-nos quem Te bateu. Queremos ver o sinal do 
Messias”, e depois eles vendaram os olhos Dele e bateram em Sua cabeça, e então 
disseram: “Diga-nos quem Te bateu”.  
  
Não, não é isso mesmo. Deus não faz palhaçada com a manifestação de Sua Palavra. 
  
Observe quão perfeitamente o irmão Branham expõe isto. Ele diz, quero dizer a revelação 
que Ele deve fazer; é isso que é. 
  
“A revelação que Ele deve fazer;” 
  
Nada que você possa ler e tentar manifestar. Não é isso. Esses são os sujeitos de Mateus 
7 que dizem: “Senhor, Senhor, não fiz isto em Teu nome e aquilo em Teu nome?”. 
  
Esses são os que tentaram manifestar Sua Palavra sem serem ordenados o que 
manifestar. Eles são praticantes da iniquidade. São eles que Ele diz “apartai-vos de Mim, 
vós que praticais a iniqüidade”. Não, eles não são o exemplo. E o irmão Branham disse: 
“é a revelação (manifestação) do que Ele disse que faria”. Portanto, é tudo sobre o que 
Ele prometeu fazer e está fazendo aqui. 
  
E também não se trata apenas de fé passiva. Não, não é isso que ele está nos dizendo 
aqui. O irmão Vayle pregou sobre fé passiva por dez semanas entre 1981-82 em algum 
lugar naqueles dias, e as pessoas nunca entenderam. E a razão pela qual eles nunca 
conseguiram entender é porque viram a fé como algo mental, algo que você faz. Mas a fé é 
uma revelação, e se a fé é uma revelação, então não tem nada a ver com você, mas com o 
que Deus está fazendo e Ele está apenas mostrando a você. E se você nunca chegou ao 
ponto de uma fé ativa, que é uma revelação ativa ou uma manifestação ativa, então você 
nunca teve uma fé passiva para começar. 
  
Porque a Fé ativa, a revelação ativa, a manifestação ativa da Verdade Divina, não é sobre 
você, mas sim quanto a “Deus operando em você tanto o querer como o realizar 
segundo a Sua boa vontade.” Filipenses 2:13 
  
Observe o que Jesus nos disse em João capítulo 14, apenas alguns versículos depois de 
dizer: “Se você realmente crê em Mim”. 
  
Agora, lembre-se que este mesmo João que escreveu isso, também escreveu que 
"Ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser pelo Espírito Santo." 
  
E o irmão Branham disse, a pessoa que crê em Jesus, é aquela que foi batizada com o 
Espírito Santo. Portanto, Jesus diz: “Se você é um crente verdadeiramente cheio do 
Espírito e acredita em Mim, as obras que Eu faço, você também fará”. Porque é o 
mesmo Espírito e, portanto, a mesma natureza em mim e que estará em você também. 
  
Agora, esse foi o versículo 12 e foi logo depois que Filipe pediu a Jesus que lhe mostrasse o 
Pai. E Jesus lhe disse: “Filipe, quando você Me vê, você vê o Pai porque o Pai habita em 
Mim.” 
  
Vamos apenas ler por nós mesmos.  
Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho  a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
Mim. Se tivésseis Me conhecido (ginosko), (“Se você tivesse experimentalmente Me 
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conhecido”) devíeis ter conhecido (“ginosko” experimentalmente conhecido) Meu 
Pai também, e desde agora O conheceis (ginosko), e O tem visto. Disse-lhe Filipe: 
Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse-lhe: Estou há tanto tempo 
convosco, e ainda não tens Me conhecido (ginosko - experimentalmente conhecido), 
Filipe? Quem vê a Mim (Me discerne através da observação) tem visto (ou discernido 
através da observação) o Pai; e como dizes tu então: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que 
Eu estou no Pai, e que o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo, não falo de 
Mim mesmo: mas o Pai, que habita em Mim, faz as obras. 
  
Então, Jesus está dizendo a Filipe aqui que você pode ver o Pai invisível quando vê o Pai 
fazendo as obras que somente o Pai poderia fazer neste vaso. E depois Ele acrescenta: 
 
Acredite em Mim que Eu estou no Pai, e que o Pai está em Mim; ou então creia em Mim 
pelas próprias obras. 
  
Então Ele está falando sobre o Pai que habita Invisível no Filho, e por discernir o que está 
acontecendo, você deve ser capaz de reconhecer que é realmente o Pai que está falando e 
que está realizando as obras sobrenaturais. 
  
Portanto, quando você vê a manifestação sobrenatural, e sabe que nenhum homem pode 
fazer essas coisas, então você deve saber por discernimento que o que você está vendo é 
Deus Se escondendo e usando um véu. E Deus está Se escondendo atrás desse 
véu. Mas o caminho, a verdade e a vida de que Jesus está falando é que Deus e Sua vida 
estão se manifestando em Seu vaso. 
  
E é por isso que aqueles que não entendem João 14:12 levam isso tão longe do 
contexto. Eles perdem porque não veem o relacionamento Pai/Filho em ação, que é a Vida 
do Deus invisível vivendo e agindo no vaso de um filho. 
  
Então, depois de Jesus estabelecer em Seu diálogo com Filipe que o que ele deveria ver 
Nele era a verdadeira manifestação do Pai operando Nele tanto o querer quanto o 
realizar segundo a Sua boa vontade, então, depois que Jesus estabelece aquele 
relacionamento que Ele tem com o Pai, onde o Pai Se expressa por meio do Filho, então 
Jesus nos permite saber que o mesmo relacionamento é realmente para com todos os filhos. 
  
Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em Mim, (“aquele que é um filho 
nascido de novo de Deus como Eu sou nascido de Deus Meu Pai”), portanto, as obras 
que Eu faço (“ou o Pai está fazendo através Mim, essas mesmas obras”) o crente ou outro 
filho de Deus também fará; e obras maiores do que estas ele fará; porque Eu vou para o 
Meu Pai. 
  
Agora lembre-se, Jesus ainda está falando com Filipe aqui e Jesus está dizendo a Filipe 
como é que você pode ver o Pai operando por meio Dele como um Filho. Então Jesus 
diz, e isso não é só para mim, mas também para todos os outros filhos que nascem do 
mesmo Espírito. Isso é o que Jesus está dizendo a Filipe aqui no versículo 12. 
  
E o irmão Branham também deixa isso muito claro a respeito de João 14:12 que este 
relacionamento do Pai operando através do Filho é para todo crente, todo filho de Deus, 
qualquer filho de Deus que esteja cheio do Espírito de Deus como vemos em Perguntas e 
Respostas (28/06/1959) § 172 onde o irmão Branham realmente responde a uma pergunta 
a respeito de João 14:12  
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“Irmão Branham, ...Pode alguém fazer as obras de Cristo a menos que seja Cristo? Isso 
é o que é, “ A menos que ele fosse Cristo?” Claro. Vamos ver São João  só um 
minuto. São João capítulo 14 e eu quero que você olhe para isto, agora, se você pode 
pegar isto rapidamente, São João 14:12, creio que é. Vamos acertar rapidamente, 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 próprio homem não pode ser Cristo, mas as obras 
de Cristo seguirão todo crente . Vê? Ele fará as obras de Cristo em qualquer 
homem. “Aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço, ele as fará”. Eu farei, “ele fará, ele 
fará”, não, "eu”. "Mas aquele que crê em Mim e confessou sua fé em Mim e morreu 
para si mesmo e 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 o anticristo, veja. Ele estaria tirando Cristo. Mas ele 
pode ser, fazer as obras de Cristo, qualquer crente. Tudo bem. 
  
E então, logo depois de Jesus dizer a ele no versículo 12 que qualquer crente ou filho de 
Deus que acredita nas obras que o Pai está fazendo em Jesus, esses outros filhos também 
serão capazes de fazer as mesmas coisas, falar as mesmas palavras e viver a mesma 
vida. Em outras palavras, o Pai que está vivendo em Seu Filho fazendo as obras é o que 
permite que você veja o Pai Nele e também em qualquer filho. E é assim que Deus e Cristo 
são um. 
  
E de seu sermão Cristo é o Mistério (28/07/1963) o irmão Branham disse: “Jesus disse: 
“Estes sinais seguirão os que crerem”. Agora, onde está? Uh-huh, veja, certo. "As obras 
que faço vós também as fareis", toda criatura, toda pessoa que crê Nele. Agora, onde 
está? Essas são as Suas palavras. “Céus e terras passarão, mas Minha Palavra nunca 
passará”. Agora, onde está? Vê? Oh, apenas mostra... O que é? É uma condição 
híbrida. 

E de Seu sermão Queríamos Ver a Jesus (26/02/1957) § 21 William Branham nos diz a 
razão pela qual João 14:12 é para todo crente, e também para que propósito foi dado. 
Mas agora, enquanto Ele está aqui operando com Sua Igreja na forma do Espírito... 
Então se Seu Espírito estiver conosco, Ele agirá exatamente como Ele agiu quando Ele 
esteve aqui na terra. Isso fará você 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, fareis vós 
também. “Vê? Faremos as mesmas obras, teremos os mesmos 
pensamentos, viveremos o mesmo tipo de vida. Se o Espírito de Deus estiver em 
você, isso o fará viver Como Cristo, como Cristo. Então você se torna uma epístola 
escrita, lida por todos os homens, Cristo em você, refletindo Sua Luz de 
você, como Deus estava em Cristo reconciliando Consigo o mundo e refletindo Deus 
de Seu próprio corpo. Ninguém viu a Deus em momento algum, mas o unigênito do 
Pai O revelou. Deus estava em Cristo. Qual foi a atitude de Cristo, foi a atitude de 
Deus, porque os dois trabalham juntos, o Espírito e a carne unidos. 
  
Agora lembre-se que este é um diálogo aqui entre Jesus e Filipe, que começou com uma 
pergunta de Filipe, e Jesus entrou em um modo de ensino aqui e começou a mostrar aos 
irmãos como Deus estava Se expressando por meio do Filho. 
  
De seu sermão Mostre-nos o Pai e Isto Bastará (22/04/1956) § 36 ele disse:  
Agora, muitas vezes tem sido dito que ninguém pode ver a Deus em momento algum, a 
Bíblia diz isso. Mas o unigênito do Pai O revelou. Filipe, aqui foi muito curioso; ele queria 
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ver o Pai. Diz aqui que Ele disse: “Estou há tanto tempo com você, Filipe, e você não Me 
conhece?” Disse: “Quando você Me vê, você vê Meu Pai”. Em outras palavras, você vê o 
Pai Se expressar por meio do Filho. Ele e o Pai eram um no sentido de que Seu Pai 
estava habitando Nele, não Ele fazendo as obras; Ele era um Filho, Ele mesmo, o imortal, 
nascido de uma virgem, Filho de Deus. E então Nele estava morando Deus, o Pai, 
expressando-Se ao mundo, Sua atitude para com as pessoas. Vê? Bem, assim é como 
Cristo e Deus eram um. "Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo 
mesmo." Agora, Ele disse: "Quando você Me vê, você vê o Pai, e por que diz: 'Mostra-nos o 
Pai?" 
  
E logo depois que Jesus diz isso a respeito das mesmas obras de Deus Nele e que estarão 
em qualquer crente nascido de novo, Ele continua com o mesmo pensamento no 
versículo 13, dizendo: “E tudo o que pedirdes em Meu nome, Eu o farei, para que o Pai 
possa ser glorificado no Filho. (Para que o Pai seja glorificado, doxa-zo no Filho, Doxa, 
os valores, opinião e julgamento na Zoe ou vida do Filho.) 
  
Se Me pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei. Se Me amais, guardareis (apegai-
 vos e salvaguardamos) os Meus mandamentos.  E rogarei ao Pai, e Ele vos dará 
outro Consolador, para que fique convosco para sempre; (e este Consolador será) o 
mesmo Espírito da verdade; a Quem o mundo não pode receber, porque não O vê, nem O 
conhece; mas vós O conheceis; (ginosko Ele, vós O conhecereis 
experimentalmente) porque Ele habita convosco e estará em vós. 
  
Certo, então agora depois de dizer a Filipe “quando você Me vê, você vê o Pai porque o 
Pai está habitando em Mim e é Ele Quem está operando em Mim o querer e o realizar 
segundo a Sua boa vontade.”  
  
E depois Ele diz, e as obras que você vê o Pai fazendo em Mim, Ele também fará em 
qualquer crente que tem o mesmo Espírito do Pai nele. 
 
Mas então, logo no próximo versículo, Ele diz:  Não vos deixarei órfãos: voltarei para vós.  
  
Agora, esta é uma promessa que Ele está fazendo a todos os outros filhos. Ele diz: “Não vos 
deixareis órfãos. E essa palavra “órfãos” foi traduzida da palavra grega Orphanos. 
  
Portanto, eu lhe pergunto: “Quando um órfão não é mais órfão? “Um órfão não é mais 
órfão quando é adotado. Portanto, Jesus está nos dizendo que na hora da adoção, a época 
da adoção, é também quando Ele planeja voltar. 
  
De sua mensagem Posição em Cristo (22/05/1960) § 83 
Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez em temor; mas 
recebestes o Espírito de adoção. Agora, depois que você é adotado, tudo bem, depois 
que você é adotado, você é posicionado; então você entende, depois que a cerimônia é 
dita e você foi colocado no Corpo corretamente. Você é um filho, claro, uma filha; quando 
você nasce de novo, você é... esse é o seu nascimento. Mas agora você está 
posicionado. “Não recebemos o espírito de medo...; mas recebemos o Espírito de 
adoção, pelo qual clamamos, Aba, Pai”. (O que significa "meu Deus". Tudo bem.)   O 
próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito”, de que somos filhos de Deus: Como 
o faz? Você diz: “Glória a Deus. Aleluia. Não me incomode; 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 vós também as fareis”. Vê? Vê? Agora, 
vamos ler, então temos que parar, porque nosso tempo está passando. Tudo bem, 
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no versículo 9. “ Fazendo-nos conhecer o mistério da Sua vontade”... (adotar-nos),... 
“ segundo a Sua boa vontade que Ele propôs em Si mesmo”: “Ele propôs isso mesmo antes 
da fundação do mundo” . Quantos entendem isso? Vê? “Isso na dispensação”... (Oh, que 
coisa, aqui vamos nós outra vez. Vê? Oh, vamos apenas passar. Vê?)... “na dispensação da 
plenitude dos tempos” ...  Você crê nas dispensações? A Bíblia diz assim: "Na dispensação 
da plenitude dos tempos..." O que é a plenitude dos tempos? Houve uma dispensação da 
lei mosaica . Houve uma dispensação de João Batista. Houve uma dispensação de 
Cristo. Há uma dispensação de organização da igreja. Há a dispensação do 
derramamento do Espírito Santo. Agora é a dispensação da adoção, “o que o mundo 
está esperando, gemendo”. “E quando vier a plenitude dos tempos, quando vier a 
dispensação da plenitude dos tempos...” O que é essa plenitude dos tempos? Quando o 
morto ressuscitar, quando a doença cessa, quando toda a terra cessa de gemer. “A 
plenitude da dispensação dos tempos...” Observe isto. “Quando na dispensação da plenitude 
dos tempos Ele pudesse reunir todas as coisas em Cristo”, ...Você não está feliz? Como Ele 
vai fazer isso? “Reunir todas as coisas em Quem?” [A congregação diz: “Cristo” - Ed.] Como 
você entra em Cristo? “Por um Espírito somos todos batizados em um Corpo”. E esse corpo 
é o Corpo de Quem? [“De Cristo” - Ed.] Já julgado, Ele tomou nosso julgamento. Então o 
que somos? “Quando Eu vir o Sangue, passarei sobre vós.” Cada vez que Ele olha para o 
Corpo, lá está Ele assentado ali, sangrando. Eu estou lá como? Pelo Espírito Santo. Ele 
passa. Oh, que coisa. E “quando a plenitude da dispensação dos tempos, para que Ele 
possa reunir... todas as coisas em Cristo, ambas as que estão nos céus... 
  
Então você vê onde estamos na igreja? Esta é a hora da dispensa da adoção. 
  
Agora, vamos voltar a João 14 e ler o versículo 19: 
Ainda um pouco e o mundo não Me verá mais; mas vós Me vereis; porque Eu 
vivo, vós também vivereis. 
  
Observe que Ele está nos permitindo saber que O veremos porque o que veremos é 
a própria vida pela qual Ele viveu e que entrará em nós, e então veremos e estaremos 
cientes de que é a Sua Vida que está vivendo em nós. 
  
E Naquele dia (em que dia? Naquele dia em que Ele vier morar em nós, naquele dia em que 
o Espírito de adoção estiver vivo em nós, então naquele dia) vós sabereis (vós 
devereis ginosko, vós sabereis porque experimentareis) que estou em Meu Pai, e vós estais 
em Mim e Eu em vós. 
  
Então, como você saberá disso? Por meio de Ginosko. Sabendo experimentalmente que é 
a vida Dele, a vida que está viva em você. 
  
Depois Jesus nos diz como é que saberemos ou ginosko que Ele está em nós. 
  
Ele diz: Aquele que tem (ou aquele que ecoa) os Meus mandamentos e os guarda, (ou 
guarda sobre eles para evitar a Sua Palavra de escapar) esse é o que Me ama; (em outras 
palavras, você não está apenas ecoando Sua Palavra, mas sua vida estará ecoando a Vida 
Dele e você estará vivendo uma vida tão consagrada e dedicada que evitará que Sua 
Palavra e Sua Vida escapem de seu vaso, e essa é a sua prova de seu amor por Ele.) E 
aquele que Me ama será amado por Meu Pai e Eu o amarei e Me manifestarei (exibirei, 
revelarei, declararei ou Me manifestarei) a ele. 
  
Agora, isso é exatamente 1 João 5:10-15 Aquele que crê no Filho de Deus (essa é a 
mesma pessoa de quem Jesus fala em João 14:12, e observe que esse está cheio do 
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mesmo Espírito que o Filho de Deus diz que Ele tem (que é a palavra grega eco, então 
ele ecoa) o testemunho em si mesmo: aquele que não crê em Deus O fez mentiroso; porque 
ele não crê no testemunho que Deus deu de Seu Filho. E este é o testemunho de que Deus 
nos deu a vida eterna, e esta vida está em Seu Filho. Aquele que tem (ecoa) o Filho 
tem     (ecoa) vida; e aquele que não tem (ecoa) o Filho de Deus, não 
tem (ecoa) vida. Estas coisas vos escrevi, para que credes no nome do Filho de Deus; para 
que possais saber (estar ciente) que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do 
Filho de Deus. E esta é a confiança que temos Nele, que, se pedirmos alguma coisa 
segundo a Sua vontade, Ele nos ouve; e se sabemos (estamos cientes) que Ele nos ouve 
sobre tudo o que pedimos, sabemos (estamos cientes) que temos as petições que Dele 
desejamos. 
  
Então você está olhando para o eco de Sua Palavra e para o eco de Sua Vida em você que 
lhe dá uma consciência de Sua Presença e de Sua Vida habitando em seu corpo mortal. 
  
E falamos sobre esta consciência na semana passada, onde mencionamos o irmão 
Branham dizendo: “o arrebatamento será uma coisa tão natural que se você não estiver 
ciente disso, passará direto por você e você nem mesmo saberá”. Bem, essa não é uma 
citação exata, mas era algo nesse sentido. 
  
Agora, eu sei que talvez haja meia dúzia de vezes que a Coluna de Fogo se assentou sobre 
uma pessoa na audiência e o irmão Branham disse a ela para reivindicar sua cura, mas 
porque eles não responderam, aquela Coluna de fogo Se moveu para outra pessoa. E o 
irmão Branham disse a eles que eles perderam a cura. 
 
Testemunho no Mar (20/07/1962) § 93 
Eu vejo uma mulher que a pouco abaixou a cabeça bem aqui. Aí está a Luz bem sobre a 
pequena senhora. Olhe aqui atrás, senhora, a segunda sentada ali atrás. Você está 
sofrendo de problemas de estômago, complicações. Você crê que Deus vai te curar? Você 
crerá? A pequena senhora sentada em segundo lugar, ainda com a cabeça baixa. Se ela 
crer de todo o coração, ela pode ter isso. Você crê nisso? Você perdeu. Ele se foi de 
você. Você deveria se envergonhar. Está sobre esta pequena senhora sentada aqui. Você 
crê que sou o profeta de Deus ou Seu servo? A senhora assentada ali atrás. Você crê? Veja, 
uma mulher de aparência magra assentada ali perto do homem. Você crê de todo o seu 
coração? Você está sofrendo de problemas cardíacos. Isso mesmo. Deixe-me contar algo 
sobre você. Você tem problemas cardíacos tão graves que eles precisam manter oxigênio 
em casa, quer você tenha um ataque ou não. Agora, isso é verdade, senhor. Você sabe 
disso. Você crê de todo o seu coração? Você pode ter sua cura. Depende de você. 
  
O Profeta Micaías (26/04/1961) § 73 
Esta senhora assentada bem aqui no fim da fila, senhora de cor, assentada bem ali, com 
câncer, você acha que Deus a curará, senhora? Você tem um cartão de oração? Você não 
precisa de um. Você está curada. Você deveria responder bem ali, senhora. Você 
perdeu. Aqui, um tipo de senhora de constituição pesada sentada aqui olhando para mim, 
bem aqui embaixo, usando óculos, cabelo penteado para trás, tem um problema feminino, 
sentada ali orando, você crê que Deus a curará, senhora? Você crê de todo o seu 
coração? Você tem seu... Você tem um cartão de oração? Bem, você não terá que usá-
lo. Sua fé lhe curou. Eu vou virar minhas costas. Você já ouviu isso, deste lado. Há uma 
senhora sentada bem aqui atrás que tem problema de coração, e ela tem artrite. Bem 
aqui. Sra. Brady, levante-se. Eu não conheço a senhora. Mas eles estão perdendo 
isso. Qual é o problema com aquela incredulidade aqui esta noite? Você devia se 
envergonhar. Aqui, na mesma fileira da senhora, cerca de uma, duas, três, quatro 
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senhoras, uma senhora sentada ali que tem uma fraqueza, que é... Não perca, irmã. Sra. 
Rice, levante-se e aceite sua cura. Amém. Você crê de todo o seu coração? 
 
Então você vê que essas pessoas não vieram esperando, e se você não vier, você vai sair 
sem nada porque você não esperava nada. Você não vê esse princípio em ação aqui?  
  
O mesmo com os irmãos e irmãs acerca do Arrebatamento. É por isso que você deve orar 
todos os dias para que ocorra o ministério da ressurreição. Eu oro por vocês todos os dias, 
minha esposa e eu oramos por vocês todas as noites, e espero que vocês estejam orando 
por você também. E por mim e minha família também. 
  
Eu, minha esposa e eu oramos todas as noites; oro primeiro por minha esposa e depois por 
mim mesmo, e cubro nossas vidas no precioso Sangue de Cristo, e então oro por cada um 
de vocês, assim como oro por minha própria família. Então, depois de terminarmos de orar 
pelo corpo local, começamos a percorrer a nação e, em seguida, ao redor do mundo e orar 
por todos que podemos pensar que conhecemos. Essa é a oração de intercessão, meus 
irmãos e irmã. 
  
E eu espero que todos estejamos fazendo isso. E eu oro por cada um de vocês para que se 
preparem para o ministério da ressurreição da Voz. Porque é só para isso que devemos 
viver. E não queremos perder isso. Queremos estar tão cientes de Sua Presença que, 
quando chegar a hora dessa porção de Sua Palavra ser cumprida, estaremos esperando por 
ela e estaremos cientes disso. 
  
Cisternas Rotas (26/07/1964) § 6 
Agora, eu de certo modo tenho sido muito franco, ao lhes falar sobre a Mensagem. E eu… 
Algumas pessoas podem estar com a impressão de que—de que acho que Jesus virá de 
manhã ou hoje à noite. Eu acho. Agora, eu não digo que Ele virá. E, novamente, pode ser 
que Ele não venha até a semana que vem, e poderia ser ano que vem, poderiam ser 
dez anos. Eu não sei quando Ele virá. Porém, há uma coisa que quero… sempre 
conserve na lembrança, esteja pronto cada minuto ou hora. Está vendo? Que, se Ele 
não viesse hoje, Ele poderia estar aqui amanhã. Assim somente mantenha isso em 
mente, que Ele vem. 13 E não sei em que tempo será a minha última hora nesta terra, 
nem sabe nenhum de nós. E não há nenhum de nós que saiba quando Ele virá. Ele 
nem mesmo sabe, Ele Próprio, por Suas Próprias Palavras; Ele disse: “O Pai, 
somente, sabe quando Ele virá; nem mesmo o Filho sabe quando Ele virá.” É quando 
Deus O envia a nós novamente. Mas estamos esperando pela Sua Vinda. E se Ele não 
vier em minha geração, Ele poderia vir na seguinte; se Ele não vier naquela, Ele virá na 
seguinte. Porém, para mim mesmo, eu não vejo quase nenhum tempo de resto. Eu 
somente… Para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não significa… 
Isso não significa, agora, que você verá os céus mudarem e todo… Essa não é a Vinda de 
que estou falando. Estou falando do Arrebatamento. (...) Agora, nós sabemos que Ele 
vem para trazer três obras de graça; justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. 
Tudo, em Deus, é completo em três. E assim Ele vem, primeiro, para redimir Sua Noiva. Ele 
vem, segundo, como um Arrebatamento, para levar embora Sua Noiva. Ele vem, 
terceiro, com Sua Noiva, Rei e Rainha; depois, é aí quando muitas pessoas estão esperando 
a Vinda. Porém quando Ele vem desta vez, quase ninguém, exceto aqueles que estão 
prontos, saberão quando Ele vem. Haverá simplesmente uma ausência de pessoas. 
Eles não saberão o que lhes aconteceu. Elas serão arrebatadas, num momento, e que 
simplesmente vêm a estar ausentes. “Transformadas num momento, num abrir e fechar de 
olhos.” De modo que apenas esteja pronto para isso. Seria horrível alguma manhã dar 
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falta de um amado, ninguém poderá encontrá-los. Não seria demasiado ruim saber que já 
passou e você não notou? Assim somente se mantenha perante Deus. 
  
Mas o que lhe dará essa consciência de Sua Presença e Vida? Porque você a vê ecoando 
através de você. E você está ciente de que Sua Palavra e Vida estão ecoando através de 
você. 
  
E isso nos leva a São João 14:22 
Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, como é que Te manifestarás a nós, e não ao 
mundo? 
  
Agora, essa é uma pergunta muito boa, porque no versículo 21 Ele nos diz que Ele virá 
pessoalmente e Se manifestará a nós, então como é que Ele Se manifestará a você e 
ninguém mais saberá disso, exceto você e Ele? 
  
Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém Me ama, guardará a Minha Palavra; e Meu Pai o 
amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada (“Nossa residência”).   
  
Então veja, como mencionei antes, se você tem uma fé passiva, você tem apenas uma fé 
mental, mas essa fé passiva, essa relação passiva, essa manifestação passiva da Verdade 
Divina deve ser por meio de um conhecimento experimental e pessoal. Um ginosko -
 conhecimento experimental, porque você pessoalmente experimenta Ele fazendo morada 
ou residência com você. E você está ciente de Sua Presença. Eu espero e confio que todos 
estejam cientes disso esta manhã. 
  
Como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20  
Estou crucificado com Cristo, mas vivo, estou vivo, mas não sou eu, Paulo o homem 
que vive, mas Cristo que vive e vive em mim, e a Vida que estou vivendo agora nesta 
carne, neste vaso, estou vivendo pela fé, pela revelação, pela manifestação do Filho 
de Deus e da Vida vivendo em mim, que Se entregou por mim, para este mesmo 
propósito de viver em mim. 
  
Agora, continuemos com João 14:24-26 
Quem não Me ama não guarda as Minhas Palavras; ora, a Palavra que ouvistes não é 
Minha, mas do Pai que Me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele 
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em Meu nome, esse vos ensinará 
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.  
  
Entende? Esta é a sua 1 Coríntios 2, onde Paulo nos ensina que a evidência de que você 
nasceu de novo e foi cheio do Espírito é que você entende as coisas de Deus. Porque ele 
diz: “Ninguém pode entender as coisas de Deus, a menos que o Espírito de Deus 
esteja nele”. 
  
E Paulo também nos diz no versículo 12: 
Agora nós recebemos,… o Espírito que é de Deus; para que possamos saber as coisas 
que nos são dadas gratuitamente por Deus. 
  
Portanto, o próprio propósito de Deus em dar a você o Seu Espírito é que você possa 
entender as coisas de Deus e estar ciente de que Ele está manifestando Sua vida em e 
através de você. E se você está nessa condição, você está pronto para receber o 
Arrebatamento quando Ele vier, porque Ele vem para aqueles que estão buscando por Ele. 
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Jesus Cristo é o Mesmo (19/05/1961) § 47 
Agora, ouça com atenção agora, para que você não perca isso. Agora, aqueles... Ele 
somente vem para aqueles que estão buscando por Ele. Deixe-me repetir isso. Na 
audiência esta noite, se você está aqui como um crítico, se você está aqui como um 
incrédulo, Ele nunca o tocará, somente o repreenderá. Mas Ele vem para aqueles que O 
buscam, que são crentes. Em nenhuma parte das Escrituras Ele veio de outra maneira, a 
não ser para os crentes. É onde Ele prometeu Se reunir. Para fazer Sua cura, Ele tirou um 
cego dos incrédulos, para fora da cidade, para curar seus olhos. Ele só vem para os 
crentes. Portanto, os gentios naquele dia não estavam buscando por nenhum Messias. Mas 
os samaritanos e judeus estavam. E quando Ele veio para os judeus, Ele mostrou o Seu 
sinal como o Messias. E os verdadeiros crentes reconheceram que era o Messias. O 
incrédulo rejeitou e foi amaldiçoado por isso. 
  
Jesus Cristo é o Mesmo (16/05/1961) § 46 
Agora, mas Ele vem para aqueles que estão buscando por Ele. Ele fez isso naquele 
dia. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele fará de novo hoje. Ele vem para 
aqueles que O buscam, aqueles que sentem falta, como os gregos: “Queríamos ver a 
Jesus”. 
  
Agora, quero deixar este pensamento com você antes de terminar. De Cisternas Rotas 
(26/07/1964) § 6  ele disse: 
Eu não sei quando Ele virá, mas há uma coisa que eu quero que você sempre tenha 
em mente: esteja pronto a cada minuto ou hora. Vê? Então se Ele não vier hoje, Ele pode 
estar aqui amanhã. Então, apenas mantenha isso em sua mente, que Ele está vindo. 
  
E depois no § 7 ele disse: 
Ele veio primeiro para redimir Sua Noiva; Ele vem em segundo lugar com um 
Arrebatamento para tirar Sua Noiva; Ele vem em terceiro lugar com Sua Noiva, Rei e 
Rainha. É quando muitas pessoas estão esperando a vinda. Mas quando Ele vier desta 
vez, dificilmente alguém, exceto aqueles que estejam prontos, saberão quando Ele 
vier. Haverá apenas uma ausência de pessoas. Eles não saberão o que aconteceu com 
elas. Eles serão apanhados em um momento. E isso... Eles simplesmente 
desaparecerão, transformados em um momento em um piscar de olhos. Portanto, 
esteja pronto para isso. Seria horrível alguma manhã sentir falta de um ente querido, 
ninguém pode encontrá-lo. Não seria muito ruim saber que já passou e você 
perdeu? Portanto, apenas fique diante de Deus. 
  
Deixe-me ler isso novamente... quando Ele vier desta vez, dificilmente alguém, exceto 
aqueles que estão prontos, saberão quando Ele vier. Haverá apenas uma ausência de 
pessoas 
  
Portanto, esteja pronto o tempo todo, pois Ele pode vir a qualquer momento agora. 79 dos 
84 sinais e eventos já ocorreram e quantas pessoas estão cientes disso? Portanto, tudo o 
que posso dar a você como conselho é “apenas esteja pronto para os últimos 5 sinais e 
eventos que virão a qualquer momento.” 
  
Deixe-me compartilhar uma citação que o irmão Phil Abbott, da Austrália, me enviou esta 
manhã. É uma referência à declaração que fiz na semana passada sobre pedir aos irmãos 
que tentassem encontrar aquela citação onde o irmão Branham se refere às pessoas que 
perderam o Arrebatamento porque não estão cientes. 
  
É de Deus em Simplicidade (17/03/1963) §§ 370-384 
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Jesus disse: “Ele já veio, e não o soubestes. Mas ele fez exatamente o que as Escrituras 
disseram que faria. Ele os restaurou, todos vocês que Me receberam e creram em Mim. Ele 
fez exatamente o que as Escrituras disseram que faria. E eles fizeram com ele o que as 
Escrituras disseram que fariam. Ele já veio, e não o soubestes.” Estão prontos? Quero 
deixá-los um pouco chocados. O Arrebatamento será da mesma maneira. Será tão 
simples, sem dúvida que será do mesmo modo, a ponto do Arrebatamento vir um dia 
destes e ninguém ficar sabendo dele. Agora, não, não, não se levantem agora, mas 
estudem só um minuto. Sem dúvida que estou encerrando. O Arrebatamento virá de 
maneira tão simples que os juízos cairão, e eles verão o Filho do homem, e dirão: 
“Não era para termos tal e tal? E não era para Elias ser enviado a nós? E não era para 
haver um Arrebatamento?” Jesus dirá: “Já aconteceu, e não o soubestes.” Deus em 
simplicidade. Estão vendo? Agora, esta semana vamos entrar em alguns ensinamentos 
tremendamente profundos sobre…?… Agora, notem, o Arrebatamento, serão tão poucos 
que irão nessa Noiva! Não será… Agora, vocês veem como os mestres idealizaram isso? 
Eles têm quadros, e eles vão, mostram dez milhões de pessoas subindo aqui; todos os 
metodistas, se é um pregador metodista; se é um pentecostal, todos os pentecostais vindo. 
Não chegará nem perto disso. Será… talvez um saia de Jeffersonville, simplesmente alguém 
desapareça. Dirão: “Bem, você nunca…” Os demais não saberão. Haverá um que sairá da 
Geórgia. Estão vendo? Haverá um que sairá, na África. E digamos que haveria 
quinhentas pessoas, vivendo, que irão na translação. Agora, esse não é—esse não é o 
corpo da igreja. Esta é a Noiva. Essa não é a igreja. Esta é a Noiva. Estão vendo? A—a 
igreja subirá aos milhares, mas isso é na próxima ressurreição. “Eles não vivem pelo 
espaço de mil anos.” Estão vendo? Mas, na Noiva, se quinhentas pessoas deixassem a 
terra neste exato minuto, o mundo nada saberia acerca disso. Jesus disse: “Estaria um 
na cama; e Eu tomarei um, deixarei um.” Isso é à noite. “Estariam dois no campo,” do 
outro lado da terra, “Eu tomarei um e deixarei um. E como aconteceu nos dias de Noé, 
assim será na vinda do Filho do homem.” Pense! Tudo se dará do modo mais habitual 
possível. Uma Mensagem fanática passará, e, de repente, algo: “Este ministro, indo para 
algum lugar, ele nunca mais voltou. Ele provavelmente foi à floresta, caçar. Ele 
simplesmente nunca mais voltou. E este indivíduo foi a algum lugar. Sabem o que 
aconteceu? Creio que aquela jovem, ela—ela deve ter sido sequestrada em algum lugar, 
vocês sabem, alguém pegou aquela moça e a violentou, provavelmente a jogou no rio. Ela 
não estava com ninguém.” A metade disto… noventa e nove de cada… Posso dizer que um 
em cada cem milhões chegará a saber acerca disto; vejam, a não ser alguém que 
esteja familiarizado com ela, diga: “A moça desapareceu. Ora, não consigo entender. Ela 
nunca se ausentou assim.” Não. E quando dizem: “Os—os sepulcros se abrirão.” Como se 
abrirão os sepulcros? Quando, eu—eu não tenho tempo para entrar nisto, no que eu queria. 
Vou ter de falar disto, vejam, apenas para lhes mostrar a simplicidade de Deus. E esse 
cálcio, potássio, e tudo mais, quando—quando… Tudo que está em você, de materiais, só 
dá para uma colherada. Isso mesmo. E o que isso faz: volta a ser espírito e vida. Deus 
apenas fala, e o Arrebatamento vem. Não vai lá, e os Anjos descem e abrem os sepulcros 
com pás, e tiram uma velha carcaça morta aqui. Que é isto? Ela nasceu em pecado, para 
começar. Mas, uma nova, feita em sua semelhança, vocês sabem. Estão vendo? Se 
tivermos isto, nós morreremos novamente. Estão vendo? Ninguém… Você diz: “Os 
sepulcros se abrirão. Os mortos sairão.” Isso pode ser verdade, mas não se abrirem da 
maneira que se diz. Está vendo? Isso mesmo. Está vendo? Não será desse jeito. Será um 
segredo, porque Ele disse que viria “como um ladrão de noite.” Ele já falou isto, o 
Arrebatamento. Então os juízos cairão: pecado, pragas, enfermidades, e tudo mais. E 
as pessoas clamarão para a morte levá-las, na ocasião do juízo. “Senhor, por que este juízo 
está sobre nós, quando disseste que haveria um Arrebatamento primeiro?” Ele dirá: “Já 
veio, e não o soubestes.” Está vendo? Deus ocultando-Se em simplicidade. Oh, que coisa! 
Muito bem. “Isso tudo, já aconteceu, e não o soubestes.” Por que os crentes não creem 
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nos simples sinais de Sua Vinda? Eles estão esperando por todas estas coisas que foram 
faladas na Escritura, e—e a lua vai se pôr no meio… ou o sol, no meio do dia, e haverá todo 
o tipo de coisas. Oh, se somente tivéssemos… Tenho as anotações feitas aqui sobre isto, 
veja, para mostrar o que essas coisas são. E tomaremos isto na abertura destes Selos esta 
semana, de qualquer modo, veja. Está vendo? Aí está, exatamente onde já aconteceu, e 
você não soube disso. Veja se não é assim, se o Anjo do Senhor abrir esses Selos quanto 
a isto. Lembre-se, está selado com esses Sete misteriosos Trovões. Está vendo? 
  
Oremos... 
  
  
 

Tradução: Diógenes Dornelles 
  
  
  
 


