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1
Esta manhã olharemos para o que exatamente é a doutrina e por que ela é tão importante para nós.
Para o nosso texto, leremos do livro de Malaquias, capítulo quatro.
2

Malaquias 4:4-6
Lembrai-vos da lei de Moisés, Meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber,
estatutos e juízos. Eis que Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do
Senhor; e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que Eu
não venha, e fira a terra com maldição.
3
Agora, nós que temos desejado que isso acontecesse temos visto isto cumprido em William
Branham. E o que vemos aqui é que o Espírito de Elias estava para vir nesta era em um homem que
converteria os corações dos filhos à fé dos pais apostólicos. Isto significa que estamos retornando à
doutrina apostólica.
4

O irmão Branham disse em seu sermão Senhores, Queríamos Ver a Jesus (12/11/1963) § 98:
A Palavra e Cristo são o mesmo. Então, se a Palavra promete (O Verbo) que isso está para
acontecer nos últimos dias, o Espírito de Elias retornaria no último dia (isso mesmo) sobre as pessoas,
e Ele está para converter os corações dos filhos de volta aos pais, a doutrina, os princípios da Bíblia.
Eles fugiram da denominação, da organização. E o grande poder de Deus está para vir sobre o povo,
com um mestre de paz que enviará os seus corações de volta a lembrar que Ele ainda permanece Deus,
que Ele é Deus.

5

E novamente em seu sermão Almas Em Prisão Agora (10/11/1963) § 102:
Observe, o Espírito Santo prometeu isto. É um ajustador ao tempo que estamos vivendo. Deve
haver alguém levantando. Isto tem que acontecer, porque é o ASSIM DIZ O SENHOR: Malaquias,
capítulo 4. Isto é exatamente o que Ele disse que seria o sinal antes da vinda do grande e terrível dia do
Senhor: “Eu enviarei Elias”. E o que ele fará? Converte os corações dos filhos de volta à doutrina dos
pais, de volta à Bíblia fora destas diferenças denominacionais, e de volta a Bíblia, de volta à Deus, é o
que Ele faria.
6
O irmão Branham disse que Cristo é a Doutrina. E ele também disse que qualquer igreja sem
doutrina nem mesmo é uma igreja. Então uma igreja deve possuir doutrina e é disso que estes homens
tem se afastado.
7
E a razão pela qual Deus prometeu isto em Sua Palavra é porque o povo havia ficado longe da
doutrina dos apóstolos. No sermão do irmão Branham chamado Por quê? (26/06/1963) § 54, ele disse:
Eu disse: “Nós nascemos de cima, do celestial, onde há pureza, e santidade, e justiça e
honestidade”. Sim. Eu disse: “Portanto, aqueles que professam isso, não olham para as coisas do
mundo. Mas nós claramente dizemos pelas nossas vidas e pela maneira como vivemos, de que temos um
Deus, temos um Reino, temos um lugar para onde estamos indo. E este não é o nosso lar”. Amém. Que
coisa, eu gosto disso. Começo a me sentir muito religioso agora. Sim, senhor. Eu creio nesta antiquada
salvação do Espírito Santo. Oh, irmão e irmã, isso faz algo a você. O mesmo Deus, que viveu uma vez
ainda vive hoje. A Sua mesma – Sua mesma doutrina de santidade simplesmente vive hoje da mesma
forma como sempre viveu, exatamente a mesma coisa. Sim, senhor. Note, as pessoas tem se afastado da
doutrina disso, isso é tudo. Sim. Agora, sim, senhor.
8

A Maneira de Um Verdadeiro Profeta (13/05/1962) § 128
Veja, eles estão fora da Fundação da qual Paulo disse na Bíblia... A Bíblia disse que a Igreja de
Deus está fundada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Os profetas e apóstolos tem que ser os
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mesmos. Com certeza. O quê? Saímos dessa Fundação da Palavra para as fundações denominacionais.
Agora ouça atentamente. Ponha o seu aparelho auditivo espiritual. Ouça, temos saído da Fundação da
Palavra e ido para a fundação de uma denominação. Quanto tempo eu poderia ficar nisso? Outras três
horas. Saído da Fundação da Palavra para a fundação dos prazeres mundanos, do mundanismo, o
imoral se infiltrando na igreja, saído da Palavra para os credos. Seria necessário para mim três
semanas para pregar a metade disso, os quatro comentários ali. Saído da Palavra para uma
denominação. Denominação e Palavra... Tão logo a igreja se denomina, ela está fora da Palavra logo
em seguida.
9
Veja, a doutrina de Cristo é a doutrina dos apóstolos, e é a fundação sobre a qual estamos a
edificar. O apóstolo Paulo disse que não há outro fundamento que possamos edificar do que em Jesus
Cristo, mas eles tem se afastado da fundação, e a igreja há muito tempo não se foca mais em Cristo mas
em amizades e reuniões sociais, e companheirismo e vida moral, e se esquecem que nenhum homem
pode chegar a Deus senão através da doutrina de Jesus Cristo.
10

Portanto no Quinto Selo (22/03/1963), o irmão Branham disse:
A Bíblia diz que o fundamento de Deus está edificado sobre a doutrina dos apóstolos.

11

E ao falar da América ele disse em seu sermão A Brecha (7/03/1963) § 40:
Fomos edificados sobre a doutrina dos apóstolos. Estávamos edificando sobre a liderança de
grandes homens como Washington, Lincoln, porém nós nos movemos dessa fundação, e sabemos que
temos que vir. Sabemos que uma bomba atômica tem o nosso nome escrito nela. Sabemos que a
escravidão está diante de nós, não há necessidade de enganar a si mesmo.
12

E novamente em Deus em Simplicidade (17/03/1963) § 35:
Somos a continuação da doutrina dos apóstolos. Somos a continuação do batismo do Espírito
Santo e de todas as coisas pelas quais a igreja primitiva estava firmada...

13

A Maneira de Um Verdadeiro Profeta (13/05/1962) § 65
Sobre esta fundação Deus edifica a Sua Igreja: na doutrina dos apóstolos.

14 Em seu sermão Restauração da Árvore Noiva (22/04/1962) § 175, o irmão Branham nos diz que
a lagarta e a locusta comeram a doutrina para longe da igreja até que nenhuma vida fosse deixada na
igreja.
15

E no parágrafo 143 de A Restauração da Árvore Noiva (22/04/1962):
Esta é a doutrina apostólica; esta é a Bíblia; este é o Espírito Santo. Cada Palavra Nela é
verdadeira. Simplesmente creia e aceite-A, e não derrube sobre Ela, e veja cada promessa ser
cumprida. A manifestação do próprio presente de Deus agora mesmo. Se Ele simplesmente não é tanto
Deus agora como Ele foi com os filhos de Israel que atravessaram o Mar Vermelho, Ele não seria Deus.
Se Ele não é o mesmo Deus que caiu no Pentecostes que está bem aqui hoje, Ele não é o mesmo Deus.
Então não houve ressurreição. Se Ele não era... Se você... Que bem faz a você um Deus histórico, se Ele
não é o mesmo Deus hoje?

16

E depois ele disse no mesmo sermão no § 138 de A Restauração da Árvore Noiva:
Deus dá estes apóstolos para colocar a Igreja em ordem, e Ela está edificada sobre a doutrina dos
apóstolos, e não sobre São Bonifácio ou algum santo… Isso é contrário à Palavra.

17 E a mesma coisa é com esta Mensagem, ela não está suposta a ser edificada sobre um homem, não
está suposta a ser edificada sobre a personalidade de “William Branham”, ela está suposta a ser
edificada sobre a doutrina de Cristo. A mesma doutrina que os apóstolos ensinaram era para ser ensinada
pelo profeta de Malaquias 4, com o Espírito de Elias sobre ele para converter os filhos para a fé, a
doutrina dos pais.
18 Quando a Voz falou ela não disse: “Como João Batista precursou a Minha primeira vinda, assim
você precursará a Minha segunda vinda”. Ela disse: “Assim sua Mensagem precursará a Minha segunda
vinda”. Sua Mensagem como na doutrina. Mas eles não querem a doutrina e todavia a doutrina é a Vida.
Jesus disse: “Minhas Palavras são espírito e são vida”. Mas eles preferem ter programas sociais e boa
vida e musicas de rock and roll e “Foco na Família”1 e todos aqueles programas psicológicos e sociais
1

Programa interdenominacional evangelístico criado nos EUA em 1977 para apoio espiritual às famílias – N. Ed.
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que nada tem a ver com a “doutrina de Cristo”, e eles não tem nada a ver com Deus. Os muçulmanos
fazem os seus filhos se comportarem melhor moralmente do que esses chamados cristãos de hoje. Em
vez de focar em “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”, eles querem focar sobre a família
ou focar sobre a igreja, e que bem isso está lhes fazendo?
19 Os muçulmanos tem menos tolerância para o comportamento pecaminoso e a um coração rebelde
do que a chamada igreja cristã tem hoje. Então não me diga que a moral é o que a igreja deveria estar
ensinando. Moral pode ajudá-lo a conviver com o seu vizinho, mas a moral nunca pode levá-lo para o
céu. Há somente um sacrifício agradável a Deus e esse é o Sangue de Seu Filho. Mas o afastamento do
ensino da doutrina de Cristo é o que tem destruído o cristianismo hoje.
20

Do seu sermão A Restauração da Árvore Noiva § 122 o irmão Branham disse:
Agora, este pequeno indivíduo começou a destruir: destruir o quê? O gafanhoto ficou na casca.
Observe o que ele fez, ele começa a destruir a casca. O que ele fez? Fez uma igreja natural em troca de
uma igreja espiritual. Sim, senhor. Ele tirou a verdadeira e deu uma falsa. Agora lembre-se, a folha, o
fruto, a lagarta come. A folha, o gafanhoto come. Agora, a casca, a cobertura, a religião, a doutrina, a
doutrina, o gafanhoto comeu.

21 E isso é porque eles abandonaram o seu primeiro amor. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo
4: 1-4:
Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos,
na Sua vinda e no Seu reino, que pregues a Palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas,
repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a
sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias
concupiscências; que desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
22 O apóstolo Paulo disse que virá o tempo quando não mais suportarão a doutrina, assim então o que
fazem em vez disso? Eles se voltam para a organização, programas, música.
23 Agora, isso nos leva ao ponto número um. Então o que é doutrina? Bem, Jesus disse que se um
homem O conhecer, conhecerá a doutrina, se vem de Deus ou do homem. A doutrina é para conhecer a
Cristo, Ele é a doutrina. É por isso que é chamado de a doutrina de Cristo.
24

João 7: 14-18:
Mas, no meio da festa subiu Jesus ao templo, e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo:
Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu, e disse: A Minha doutrina não é
Minha, mas Daquele que Me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade Dele, pela mesma doutrina
conhecerá se ela é de Deus, ou se Eu falo de Mim mesmo. 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.
25 Agora olhe o que Ele disse aqui. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a doutrina.
E o apóstolo Paulo nos ensinou que a Doutrina é a instrução e o ensino.
26

2 Timóteo 3: 16
Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, (Isso quer dizer que é Deus que respirou,
portanto, da boca do próprio Deus, e observe o que Paulo disse para o que servem as Escrituras.) e
proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça.

27

Tito 2: 1-15
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos
na fé, no amor, e na paciência; as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver,
como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem; para que ensinem
as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem
moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a Palavra de Deus não
seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo
de boas obras; na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível,
para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que
se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando
toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a
graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que,
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renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, e justa,
e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e
nosso Salvador Jesus Cristo; o qual Se deu a Si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, e
purificar para Si um povo Seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta e repreende com toda
a autoridade. Ninguém te despreze.
28

E em Deuteronômio 32: 1-2 nós lemos:
Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as Palavras da Minha boca. Goteje a Minha
doutrina como a chuva, destile a Minha Palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como
gotas de água sobre a relva.
29 E por que Deus compara a Sua doutrina com uma chuva? Porque a chuva é a bênção de Deus
sobre a terra para trazer um crescimento para as sementes da terra, para que elas possam vir a plena
maturidade. E é isso que a doutrina está para fazer. Ela está para levar os filhos de Deus à plena
maturidade para que eles possam manifestar Cristo.
30

Colossenses 3:1-4
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está
assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; porque já
estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se
manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
31 Essa é a mesma coisa que Jesus orou em João 17 para que possamos ser um com Deus assim como
Ele é um com Deus, e Ele disse ao Pai isso:
E Eu dei-lhes a glória que a Mim Me deste, para que sejam um, como Nós somos um.
E sabemos que a Glória é o doxa de Deus, a Sua opinião, Seus valores e Seu julgamento.
32 No livro de Atos, vemos que logo após o povo ter recebido o batismo do Espírito Santo eles
começaram a se reunir em torno da doutrina. Não era em torno de pessoas ou de personalidades que eles
se reuniram, mas para ouvir a doutrina e examinar a doutrina e ao assim fazê-lo, criavam uma atmosfera
e muitos milagres aconteceram.
33

Atos 2: 42-43
E perseveravam na doutrina dos apóstolos (Observe que primeiro foi a doutrina, então assim
deveria ser a primeira coisa nesta hora, pois o Alfa deve se tornar Omega.) e na comunhão, e no partir
do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos
apóstolos.
Então, isso nos leva ao ponto número dois. O que a doutrina faz por você?

34

O irmão Branham disse em sua mensagem Israel e a Igreja:
Agora temos que chegar a doutrina completa... Então ele disse: “Eu gosto das boas reuniões
antigas onde as pessoas estão gritando e tendo um bom tempo e o poder de Deus está se movendo, mas
espere até que o confronto venha e você não saber onde ficar”.
35

É por isso que a doutrina é tão importante. Em Espíritos Sedutores ele disse:
Nós pregamos a doutrina para manter as pessoas alinhadas.

36

De As 3 Classes de Crentes, ele disse:
Enquanto Jesus estava curando os enfermos, tudo estava bem, mas quando Ele começou a pregar
a Sua doutrina, bem... A doutrina é o que separou o joio do trigo.
37 E em seu sermão Perguntas e Respostas Sobre Hebreus Parte 1 (25/09/1957) § 81 William
Branham disse:
Quero dizer, os homens que possuem as Escrituras, que conhecem toda a doutrina e as teologias,
pois eles podem explicar isto, rapaz, mesmo assim, mas sem a revelação espiritual. Isso mesmo. Essa é
a doutrina de Caim. A Bíblia diz: “Ai deles, porque eles foram para a doutrina de Caim, e cometeram
os erros de Balaão, e pereceram na contradição de Coré”. O mesmo Livro, Judas, ele disse: “Eles
estavam predestinados para esta condenação”. Certamente, eles estavam. Vê?
38 Então você vê a verdadeira doutrina pela revelação, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos.
A mesma doutrina que é para restaurar os filhos aos pais do tempo do fim, é para a nossa salvação, para
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a nossa cura, para a nossa redenção, para a nossa entrada na plena maturidade, para que possamos nos
tornar filhos manifestados de Deus manifestando a mesma Vida de Deus como o Filho mais velho nesta
vasta família de irmãos fez.
39

Vemos em 1 Timóteo 4: 1-6 que a doutrina alimenta você.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos
a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência; proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos
alimentos que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com
ações de graças; porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com
ações de graças. Porque pela Palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos
irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens
seguido.
40

E vemos também em I Timóteo 4: 13-16 que a doutrina te salva.
Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi
dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para
que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera
nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
41

E em Romanos 6: 17-18
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina
a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
42

E novamente em 1 Coríntios 14: 6 Paulo nos diz que a doutrina é lucro para você.
E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos
falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina?

43 Então, a verdade revelada, a doutrina, é para o nosso lucro. E isso nos leva ao ponto número 3.
Não será apenas qualquer doutrina que fará isso. Deve ser a própria doutrina de Deus, o Seu próprio
ensino.
44

Jesus disse em João 6: 44-45
Ninguém pode vir a Mim, se o Pai que Me enviou o não trouxer; e Eu o ressuscitarei no último
dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai
ouviu e aprendeu vem a Mim.
45

2 João 1: 9-11
Todo aquele que transgride, (isso quer dizer quem quer que ultrapasse os limites e não permanece)
e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. (E o que isso significa? Você não tem Deus,
você não tem o Espírito Santo. E note que a palavra “tem” foi traduzido da palavra grega “echo”, então
aquele que não permanece na doutrina de Cristo não ecoa Deus. Não diz o que Deus diz. E disse: “Que
cada palavra do homem seja uma mentira e a Minha seja verdade”. Agora, vamos ler...) Quem persevera
na doutrina de Cristo, esse tem tanto... (Agora a palavra “tanto” de acordo com o dicionário significa:
Um e outro relacionado ou sendo dois em conjunto, não três, dois, um que é Pai e um que é Filho) ao
Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem
tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras.
46 Agora, essas foram palavras muito fortes ditas pelo apóstolo João, mas pensa você por um minuto
que Deus não colocou essas Palavras em sua caneta para escrevê-las? Se essas não são as Palavras de
Deus, mas apenas as palavras de um homem, então rasgue-as de sua bíblia, porque esta Bíblia é a
Palavra de Deus para os que irão recebê-La. Todos os outros irão perecer no lago de fogo, porque eles
acrescentam e tiram o que Deus disse em Sua Palavra.
47

Hebreus 13: 1-9
Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o
sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos
maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o
leito sem mácula; porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos
costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque Ele disse: Não te deixarei, nem te
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desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que
me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a Palavra de Deus, a fé dos
quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e
eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o
coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se
entregaram.
48 Então leve suas mentes de volta à Palavra e não sobre se você deveria comer carne ou não comer
carne. Paulo disse aqui que aqueles que estão ocupados com carnes e tal, não é lucro para eles. Mas o
que é lucro para você é a Palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Este é o que deveria ser o seu foco de
noite e de dia.
49 Agora, veja, isso é o que o ministério quíntuplo é. Para ensinar à você a doutrina para que você
possa crescer e não ser mais como filhos agitados de lá e para cá. Efésios 4: 11–13
E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros
para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, (para o amadurecimento dos santos)
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da
fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
50 Agora, como que você entrará na unidade da fé, se a você não for ensinada a fé? De modo que
esse é o ministério dos cinco ofícios que Deus colocou sobre a terra. As pessoas pensam que um pastor é
um sujeito que segura nas mãos das pessoas e dos bebês e senta-os. Isto não é um pastor. Isto é um
assistente social. Deus não chamou os ministros para serem assistentes sociais, Ele os chamou para
pregarem o Evangelho. Agora você entende porque os cinco ofícios de Deus são para ensinar, ensinar e
ensinar a Doutrina?
51

Os próximos versículos nos dizem por quê... Efésios 4:14-21
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. (Em outras palavras, a obra do
ministério quíntuplo é para lhe ensinar a verdadeira doutrina da Bíblia para que você não seja tentado a
ir atrás de nenhuma doutrina bíblica estranha) Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
Naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as
juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na
vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que
há neles, pela dureza do seu coração; (sua compreensão) os quais, havendo perdido todo o sentimento,
se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes
assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus.
52 Então você vê que todo o propósito de um ministério quíntuplo é de ensinar, ensinar e ensinar
repetidamente até que você amadureça na Palavra, para que você não possa ser enganado. Mas as igrejas
deixaram o Espírito de Deus de guiá-las para que o homem as guiem, e onde elas chegaram? Basta olhar
ao seu redor e ver a forma como as pessoas vem à igreja vestindo o que querem que estejam a fim de
vestir para a igreja. Nas igrejas nominais elas usam shorts e roupas que uma mulher deveria ter vergonha
de usar onde só usariam na privacidade de seu próprio quarto. E isto é porque Deus disse que a justiça
do homem não é senão trapos de imundícia. Profano, pútrido. E logo em breve há de vir o dia do Juízo,
então é melhor fazer um inventário. Como o irmão Branham pregou “É Sua Vida Digna do
Evangelho?”. Ela é?
53

1 Timóteo 1: 1-7
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus
Cristo, esperança nossa, a Timóteo meu verdadeiro filho na fé: graça, misericórdia e paz da parte de
Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia,
que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas
ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste
na fé; assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa
consciência, e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas;
querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam.
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54

E novamente ele exortou a Igreja em Romanos 16:17-18
E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que
aprendestes; desviai-vos deles...
Veja, isto é exatamente o que João disse em 2 João 9 e 10. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui.
...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.
55

Mateus 16:6-12
E Jesus disse-lhes: Adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles
arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que
arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem
vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos sete
pães para quatro mil, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a
respeito do pão, mas que vos guardásseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam
que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus.
56 E por que isto? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É infecciosa, para mantê-lo
longe do verdadeiro maná. E isso nos leva ao ponto número 4, que é perceber aqueles que estão
pregando a verdadeira doutrina e aqueles que não estão.
57 Martinho Lutero disse em seu “Cativeiro da Vontade” Pg. 43, intitulado “Compreensão de Erasmo
vs Martinho Lutero sobre o livre-arbítrio”.
58 Erasmo foi um humanista e contemporâneo de Martinho Lutero. Ele foi considerado o maior
intelecto da Europa no seu dia. E ainda se ouve o que ele disse em seu artigo contra Lutero chamado de
“A Diatribe”. Ele disse:
“O clérigo deve ser sábio para não incomodar a sua cabeça sobre problemas de definição
doutrinal, mas para preocupar-se simplesmente em conduzir a sua vida pela lei moral de Cristo”.
Ele soa para mim como muitos dos ministros certos nesta Mensagem. Mas isso é apenas o
pensamento de um humanista e não de um homem cheio do Espírito Santo. Lembro-me que alguns anos
atrás houve uma grande reunião de ministros no grande noroeste e o ancião desse grupo que afirma ser
um mestre disse na reunião de ministros novos esta mesma coisa. “Fique longe da doutrina”, ele disse.
Sim, nesta Mensagem mesmo.
59 Por outro lado, a atitude de Martinho Lutero era muito diferente. Para Martinho Lutero, o
cristianismo era em primeiro lugar uma questão de doutrina, porque a verdadeira religião era antes de
tudo uma questão de fé (e o irmão Branham nos ensinou que a fé é uma revelação); e a Fé está
relacionada à Verdade. Em outras palavras, ela é dependente da Verdade. Fé é a confiança em Deus
através de Jesus Cristo enquanto Ele se revela no Evangelho... A primeira preocupação de Lutero como
teólogo e reformador foi com a doutrina. Ele disse: “Não estou preocupado com a vida, mas com as
doutrinas”. E ele distinguiu-se como diferente dos outros reformadores, porque eles se concentraram
somente na perversa vida escandalosa do papa, enquanto que ele se concentrava na perversa doutrina
dos papas. Lutero sentiu que a Revelação não é um mero golpe ou perda de racionalização, mas um
conhecimento e uma compreensão definitiva sobre o Deus a Quem servimos.
60 Veja, o apóstolo Paulo nos ensinou que você conhece um homem por sua doutrina. 2 Timóteo
3:10:
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor,
paciência,
E o irmão Branham ao ensinar os seus filhos a discernirem o certo do errado, ligava o rádio
enquanto ele estava dirigindo, e falava aos filhos para escutarem o que foi dito, e depois em cinco
minutos ele desligava o sermão, e eles lhe diziam a qual denominação eles pertenciam. É assim que você
os treina da maneira como devem ir, de modo que quando estiverem crescidos eles nunca se apartarão.
61

Mais uma vez o apóstolo Paulo nos disse em 1 Timóteo 5: 17
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na Palavra e na doutrina.
62
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E em sua carta a Tito 1: 6-11, ele disse:

Doutrina da Mensagem
Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser
acusados de dissolução nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como
despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem
cobiçoso de torpe ganância; mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo,
temperante; retendo firme a fiel Palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para
admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados,
faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca;
homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância.
63

O profeta Isaías nos advertiu em 28: 8-13
Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem,
pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite, e
ao arrancado dos seios? (Eu não penso assim porque eles ainda são bebês.) Porque é mandamento
sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco
aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. Ao qual disse:
Este é o descanso, dai descanso ao cansado; e este é o refrigério; porém não quiseram ouvir. Assim,
pois, a Palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento,
regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali; para que vão, e caiam para trás, e
se quebrantem e se enlacem, e sejam presos.
64

E o próprio Jesus nos advertiu no Evangelho de Mateus 7: 15-20:
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas,
interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos
espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má
produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons. Toda a
árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
65 E William Branham, o profeta vindicado de Deus nos ensinou que a fruta é o ensinamento da
estação, então eles vão ser conhecidos por aquilo que ensinam. E isso está perfeitamente em linha com
outras coisas que as Escrituras ensinam, tais como “como um homem pensa em seu coração assim ele
é”, e Jesus disse: “Da abundância do coração fala a boca”. Então a doutrina de um homem certamente
declara quem é aquele homem, com certeza.
66

Depois Jesus diz em Mateus 7:21-28
Nem todo o que Me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de Meu Pai, que está nos céus. Muitos Me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em
Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniqüidade.
Todo aquele, pois, que escuta estas Minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha; e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas
Minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a
areia; e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi
grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da Sua
doutrina.
67 E no livro de Lucas, vemos que Jesus Se preocupava com o ensinamento como podemos ver em
Lucas 4: 31-32:
E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a Sua
doutrina porque a Sua Palavra era com autoridade.
68

Três Classes de Crentes (24/11/1963) §19
E por causa que Jesus havia falado as palavras da maneira que Ele falou, isso separou a Sua
congregação, mas isso deve ser feito. Ele era um grande Homem enquanto Ele curava os enfermos, mas
quando chegou até a doutrina e a profecia, isso é o que separou o joio do trigo. Vê? O joio apenas fica
em volta do trigo, não é o trigo; ele não pode ser usado. Não há nada nele, não há vida nele. É a casca,
e não pode ficar com o trigo. Ele não será herdeiro com o trigo. E então é somente a respeito do grão
que estamos falando, o coração do grão do trigo.
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69

João 6: 63-66
O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos disse são espírito
e vida. (Veja, isso é o que a doutrina é, ela é Vida, ela estimula, ela é o estímulo da revelação.) Mas há
alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam,
e quem era o que O havia de entregar. E dizia: Por isso Eu vos disse que ninguém pode vir a Mim, se
por Meu Pai não lhe for concedido. (Agora eu quero que você observe o versículo seguinte, porque é o
capítulo 6, versículo 66 ou os números 666. E nós sabemos que 666 é a marca da besta, certo? E quando
foi que Caim recebeu a marca da besta? Quando ele saiu da presença do Senhor. E note os atributos
daqueles que vemos em João 6:66) Desde então muitos dos Seus discípulos tornaram para trás, e já não
andavam com Ele.
Isso é a-pousia, que significa “ausência”.
70

Gênesis 4:15b-16.
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de
diante da face do Senhor, e habitou na terra de Node, do lado oriental do Éden.

71

2 Tessalonicenses 2:3, 10-11
Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia,
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição... E com todo o engano da injustiça para os que
perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a
operação do erro, para que creiam a mentira; para que sejam julgados todos os que não creram a
verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade.
72

1 Timóteo 4:1-2
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando
ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios; pela hipocrisia de homens que falam
mentiras, tendo a sua consciência cauterizada com ferro quente.
73

2 Timóteo 4: 3
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da
verdade, voltando às fábulas.

74

1 Timóteo 6: 3-6
Se 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, é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de
questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas,
contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja
causa de ganho; aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento.
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto original em
inglês.
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