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Marcos 8:35
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida
por amor de mim e do evangelho, esse a salvará.
2

João 12:25
Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida
eterna.
3
Esta manhã eu gostaria de falar sobre o porquê as pessoas não recebem o Espírito Santo, apesar de
estarem em torno da verdadeira Palavra de Deus (até mesmo da Mensagem) por tantos anos de sua vida.
Para ser mais específico, eu quero falar sobre por que tantos que têm sido levantados nesta Mensagem
nunca experimentaram o novo nascimento genuíno. Portanto, esta noite para o nosso texto vamos voltar
ao livro de Colossenses e vamos começar a leitura do capítulo 3 e versículo 1.
4

Colossenses 3:1-3
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo... (Agora, observe que ele está fazendo uma pergunta)
...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.
5
Agora, eu quero que você note estas palavras que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está
dizendo “Se...” e ele está fazendo uma pergunta, “Se já ressuscitastes com Cristo”, é porque você
também está morto para si mesmo e você morreu com Cristo em primeiro lugar. Em outras palavras, ele
está dizendo: “como você pode ser ressuscitado se você não morreu? Como alguém pode se levantar se
eles não tiverem primeiro descido?”. E descer sugere que você foi enterrado e escondido do local.
6
Observe que ele disse: “Se já ressuscitastes com Cristo, é porque estais mortos, vós morrestes com
Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus”. Então sua primeira vida natural está
escondida para nunca colocar a sua cabeça imunda para fora outra vez, e a vida que agora está vivendo
na sua carne não é a vida que morre para si mesma, mas é uma outra Vida completamente, que agora
está vivendo em você.
7
Este mesmo apóstolo Paulo falou de como essa Vida de Cristo vem e assume completamente se de
fato você morreu para si mesmo quando o apóstolo Paulo fala disso em Gálatas 2:20 onde ele diz:
Já estou (tempo presente) crucificado com Cristo; e estou vivendo (tempo presente), não mais eu,
mas Cristo (a Vida ungida de Deus) vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé (pela
revelação) do Filho de Deus, (Sua revelação, Daquele que estava vivendo Nele, e esta revelação O
permitiu me amar e entregar-Se por mim).
8
3:4

Então, voltando ao nosso texto no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo continua em Colossenses

Quando Cristo (quando o Ungido), que é a nossa vida, Se manifestar, (deve “phaneroo”, deverá
Se manifestar em Seu verdadeiro caráter), então (quando? Então, no momento do “phaneroo” de Cristo)
também nós nos manifestaremos (“phaneroo”, manifestar em nosso verdadeiro caráter) com Ele em
glória.
9
Em outras palavras, é nesse tempo do grande aparecimento de Cristo, quando Ele vier para Se
phaneroo através de Seu profeta, então, nesse tempo nós começaremos a entrar na imagem e semelhança
desse mesmo caráter que está expressando ou manifestando (“phaneroo”), e é esta mesma glória, este
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mesmo “doxa”, estes mesmos valores, estas mesmas opiniões e estes mesmos juízos que também se
expressarão em nós quando nós as vermos se expressarem através do único Deus que está Se
expressando.
10

Então é neste momento que devemos começar como diz o apóstolo no versículo 5
Mortificai, pois, os nossos membros que estão sobre a terra...
E a palavra “mortificar” significa amortecer ou matar e, em seguida, ele lista as coisas para as
quais morreremos.
11 E isso não é algo que você pode fazer como um ato de sua carne. O mesmo apóstolo Paulo que
escreveu isso em Colossenses e nos disse que isso seria manifestado em nossa carne no momento da
aparição, também disse em Romanos 8 que é somente no momento da adoção de filhos que isso pode vir
ao viver uma vida dirigida pelo Espírito, que não é do seu espírito que ele está falando, mas O Espírito,
que é O Espírito de Deus operando em você o querer e o realizar.
12

Romanos 8:13
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do
corpo, vivereis.
13 E em Colossenses nos é dito no versículo 5 o que essa mortificação ou “morrer para si mesmo”
fará:
Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição
desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria; pelas quais coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência; nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas.
14 Então o apóstolo Paulo está nos dizendo que no momento em que o Espírito de Cristo aparece-nos,
Ele virá para nós e começaremos a manifestar o mesmo Deus-Vida nestes corpos que nos foi dado como
uma mordomia a mais. E ele diz que depois quando isso acontecer vamos morrer para esses males que
são tão comuns entre aqueles que vivem na carne. E isso é porque nós vamos começar a expressar os
valores de Deus, as opiniões de Deus, os julgamentos de Deus em nossos corpos, porque antes de tudo
vamos ter os valores de Deus, as opiniões de Deus e os juízos de Deus em nossos corações.
15 Esses males não irão mais se manifestar em nosso corpo, porque o coração foi transformado, e em
nossas mentes temos recebido a mente de Cristo. E isso é por Seu Espírito operando em nós a Sua
vontade, e ao fazer isso, leva a nossa carne sob o controle da Palavra de Deus.
16 É por isso que não são somente essas coisas muito más, como ele menciona no versículo 5, mas
também no versículo 8 aquelas muito mais próximas do coração, como ele diz no versículo 8:
Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das
palavras torpes da vossa boca.
17 E nunca se esqueça que Jesus nos ensinou: “Como um homem pensa em seu coração assim ele é”,
e “Da boca fala o homem aquilo que verdadeiramente está em seu coração”. E mais uma vez com a
boca, que reflete o que está no coração, ele diz:
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos...
18 Em outras palavras, uma pessoa morta não mente, uma pessoa morta não fica com raiva, uma
pessoa morta não possui malícia ou ira em sua coração, e uma pessoa morta não fala conversa suja ou
coisas blasfemas e prejudiciais.
19

Porque ele nos diz no verso 10:
E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem Daquele que o
criou; onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas
Cristo é tudo em todos. (Cristo é o centro da revelação, Cristo é o centro de toda a sua vida. Tudo pelo o
que você viver é para agradá-Lo. E quando chegamos a esse estado em nossa vida, então...) Revesti-vos,
pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade,
mansidão, longanimidade; suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém
tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto,
revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Deus domine em vossos corações...
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20 O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a paz de Deus irá governar ou terá o lugar de
destaque em nossos corações. Então devemos sempre estar buscando essa paz com Deus em nossos
corações. Esse deveria ser o nosso desejo número um e a condição número um de nosso coração.
Sermos tão parecidos com Cristo, que em nossos corações estejamos sempre em paz com Deus.
...para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede
agradecidos.
21 Sabe, eu estou completamente convencido de que as pessoas hoje não são muito gratas. Elas
possuem mais do que qualquer outro grupo de pessoas em qualquer tempo na história do mundo, e ainda
assim elas são as menos gratas de todos os povos que viveram na terra. Deveríamos estar contando as
nossas bênçãos como diz a canção.
Conte suas bênçãos, nomeie-as uma por uma,
Conte as muitas bênçãos, veja o que Deus tem feito,
Conte suas bênçãos, nomeie-as uma por uma.
Conte as muitas bênçãos, veja o que Deus tem feito.
22

E depois o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 16.
A Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria... (E “sabedoria” é
definida como a compreensão do que é verdadeiro, do que é certo, e do que é permanente; percepção.
Depois Paulo acrescenta...) ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e
cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras
ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres,
estai sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas
mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é
agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos,
obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar
aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o
coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança,
porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer; pois não há
acepção de pessoas.

23 Agora que temos lido o nosso texto e vimos a importância do nosso morrer para si mesmo em
primeiro lugar, antes de podermos subir novamente, vamos olhar mais adiante para a Palavra de Deus
para ver como isso é feito. Agora, o apóstolo Paulo disse em Romanos 6:4
De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
24
Isso novamente nos mostra que estamos mortos e que fomos sepultados com Ele através do
batismo, porque você não pode enterrar os que não estão mortos. Então vemos que este sacramento do
batismo é importante porque é nesse momento que reconhecemos que temos de fato morrido para si
mesmos.
25 A fórmula para esse batismo vemos em Atos 2:38 que nos diz que a primeira coisa necessária
antes de podermos ser sepultados no batismo é que devemos em primeiro lugar nos arrepender. Então, e
só então, depois de nos arrependermos, é que podemos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e
depois esperar para receber o Espírito Santo.
26 Mas o problema é que a maioria dos que vão para o batismo não se arrependeu porque nem
mesmo sabem o que significa se arrepender. Portanto, devemos nos perguntar: “quantos batismos vimos
e quantos arrependimentos verdadeiros vimos com aqueles que foram batizados?”. Em outras palavras,
basta olhar em volta para ver as provas. Quantos vieram saber a verdade da Mensagem e foram
batizados na fórmula correta, mas nunca realmente receberam o batismo do Espírito Santo, porque em
primeiro lugar eles nunca realmente se arrependeram?
27 Ora, todos sabemos que a palavra “arrependimento” significa “mudar o seu pensamento”. A
palavra grega usada em Atos 2:28, onde Pedro disse “arrependei-vos” em primeiro lugar e, em seguida,
sede batizado, é “metanoeo”, e isso vem de duas palavras, “meta” e “anoeo”. A palavra meta significa
“separar” ou “não estar”, e a palavra anoeo fala de sua “compreensão”. Então, nós estamos lidando com
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uma completa separação ou mudança de mente. Um morrer para si mesmo, e do seu próprio pensamento
e o abrir do seu coração para a mente de Deus, para os pensamentos de Deus entrar.
28 Em outras palavras, isso está em sua alma e, portanto, em seu coração para que você deva entender
que você deve morrer para si, e todos aqueles pensamentos que são uma parte de sua primeira natureza.
Por isso, isso requer que você morra; apodrecer e depois morrer. Mas a maioria das pessoas
simplesmente não fará isso. E quantos filhos desta mensagem foram batizados em nome de Jesus Cristo
em uma idade jovem e tenra sem realmente saber o que significa arrepender-se. Quero dizer, afinal de
contas, eles vão pensar: “Eu nunca fumei e eu nunca bebi, e eu não falo mal e eu quase nunca digo
mentiras”, e quando você começa a comparar-se com o seu companheiro, você pensa consigo mesmo:
“Ei Deus, olhe para mim, eu vivo uma vida melhor do que a maioria das pessoas vivem”.
29 E assim vemos a cena em Marcos capítulo 10, onde aquele que foi criado na igreja, criado
corretamente na Palavra, honrava o sábado, freqüentava a igreja, era obediente a seus pais, não mentia,
enganava ou roubava. Ele não cobiçava os bens de seus vizinhos. Ele viveu limpo, não cometeu
adultério, nem deu falso testemunho. Ele observou e cumpriu os dez mandamentos por toda a sua vida, e
ainda assim ele carecia de um novo nascimento e nunca foi cheio com o Espírito Santo e encontrou-se
no inferno depois que ele morreu. Que história com final trágico.
30

Marcos 10:17-19
E, pondo-Se a caminho, correu para Ele um homem, o qual se ajoelhou diante Dele, e Lhe
perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que Me chamas
bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. (Observe o que Jesus lhe diz: “Eu aprecio o que você
disse, mas deixe-Me corrigi-lo em sua doutrina primeiro... Agora, vamos ver sua pergunta. Você quer
saber o que devo fazer para herdar a vida eterna? Boa pergunta”.) Tu sabes os mandamentos: Não
adulterarás; não matarás; não furtarás; não dirás falso testemunho; não defraudarás...
31 Agora, observe que tudo o que Jesus menciona aqui não há nada que você possa fazer. Ele diz
“não faça” adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, e não defraude ninguém. Então em
todos estes mandamentos lhe é dito para você não fazer nada. Então por que as pessoas pensam que
precisam trabalhar no seu caminho para o céu quando até mesmo os Dez Mandamentos não são sobre o
que fazemos como se isso fosse uma obra para não se fazer? Não há nada solicitado para você fazer. É o
que for pedido a você para não fazer que é a questão. Portanto, não é sobre você. Trata-se de morrer para
si mesmo.
32
Depois Ele diz: “Agora, porém há algo que você pode fazer. Honra a teu pai e tua mãe...”. (Essa é
a única coisa que você pode fazer.) Ele, porém, respondendo, Lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde
a minha mocidade. (“Tenho sido muito atento a estas coisas por toda a minha vida”) E Jesus, olhando
para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás
um tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e segue-Me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste;
porque possuía muitas propriedades.
33 Agora, por que Jesus lhe diria que não é o que você faz, mas sobre morrer para si mesmo, na
medida em que é o que você não faz que conta, e depois lhe diz que existe uma coisa que ainda lhe falta,
e Ele lhe diz para vender o que tem e dar aos pobres?
34 Agora, as pessoas que leem estão faltando no ponto. A Bíblia diz: “Jesus vendo-o, o amou”. Mas
eu quero que você perceba esta palavra “vendo-o”. A Palavra “ver” foi traduzido da palavra grega
emplebo que significa “discernir”. Jesus estava lá e olhou para o coração do jovem e discerniu o seu
coração e então disse: “tire o seu foco das coisas deste mundo, toda a riqueza que você tem, e ponha o
seu foco em morrer para si mesmo para que possa Me seguir”.
35

Vamos ler isso novamente. 21
E Jesus, olhando para ele, (discernimento) o amou, (Veja, Jesus estava ali e Ele o discerniu e
quando Ele discerniu, Ele amou o que viu. Ele amava. Este era um bom rapaz. Este era um homem em
que Jesus pôde olhar para a sua alma e amá-lo pelo que Ele viu) E Jesus, olhando para ele, o amou, e
lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no
céu...
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36 Observe que não se trata de riqueza, porque Ele disse “livre-se disso daqui e receba mais disso lá.
Livre-se do que você tem agora e você terá mais no céu”. Portanto, não é sobre a riqueza. Isso é o que as
pessoas tem de tão bagunçado em seu pensamento. Não é se você tem ou se não tem.
37 O jovem foi abençoado por Deus e lhe foi prometido bênçãos ainda maiores se ele estivesse
disposto a abandonar algo. E assim devemos nos perguntar: o que Jesus estava realmente lhe pedindo
para abandonar? E nós encontramos a resposta na próxima coisa que Jesus lhe pede para fazer. Ele diz:
Vem, toma a cruz, e segue-Me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste; porque possuía
muitas propriedades.
38
Agora, a coisa em que a maioria das pessoas falha é que Jesus disse a esse jovem para tomar a
cruz e segui-Lo. O que Jesus está dizendo aqui é que “você deve morrer para si mesmo, a fim de seguirMe”. A maioria das traduções não menciona “tomar a cruz” e que é o ponto principal que Jesus disse a
esse homem. Não se trata de se livrar da riqueza. Trata-se de morrer para si mesmo. A maioria das
traduções mais recentes coloca a sua ênfase em dar as riquezas aos pobres o qual não é disso que se trata
toda essa conversa. Se ter a vida eterna fosse por não possuir riqueza, então onde isso colocaria o
Doador da vida eterna, porque Ele é o possuidor dos céus e da terra e tudo o que nela há. E isso
significaria que os pobres do mundo teriam a vida eterna.
39 Não, eles estão perdendo o ponto. O ponto é que este jovem viveu uma vida muito boa. Ele estava
certamente atento a todos os Dez Mandamentos, mas após discerni-lo e amá-lo pelo o que Ele discerniu,
Jesus viu que ele não havia morrido para si mesmo. Ele não estava disposto a morrer e apodrecer para
que a vida da semente do Deus-Vida se manifestasse nele.
40 Algum tempo depois, ouvimos Jesus dizer-nos sobre este jovem que viveu uma vida tão boa, mas
ele não estava disposto a morrer para si mesmo, e pensava mais nas suas riquezas do que sobre a vida
eterna e o que isso significava, e nas palavras do próprio Jesus, vemos o final deste jovem que foi para o
inferno sem nascer de novo. Vamos abrir as nossas bíblias no Livro de Lucas e começar a ler no capítulo
16 e versículo 19.
41

Lucas 16:19-31
Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias
regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de
chagas à porta daquele; e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico; e os
próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos
anjos para o seio de Abraão; e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos,
estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a
língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que
recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males; e agora este é consolado e tu atormentado.
E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui
para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o
mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não
venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: têm Moisés e os profetas; ouçam-nos.
E disse ele: Não, pai Abraão; mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que
algum dos mortos ressuscite.
42

Mas vemos essas mesmas palavras ditas por Jesus em Mateus 16:24
Então disse Jesus aos Seus discípulos: Se alguém quiser vir após Mim, renuncie-se a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz, e siga-Me.
Observe que este jovem rico veio a Jesus e ele caiu de joelhos. Ele não estava orgulhoso, mas o
que aconteceu com ele que acabou no inferno? O que aconteceu é que ele conservou a sua justiça
conforme o que ele pensava que Deus queria. Mas as Escrituras nos dizem que a nossa justiça não é
melhor que o pano menstrual de uma mulher, e Deus nunca vai aceitá-lo pelo o que você fez, pois Deus
nunca irá aceitar a sua justiça, porque há somente um lugar de adoração que Deus já escolheu para por o
Seu nome, e esse é em Seu Filho Jesus Cristo, e no sacrifício que uma vez por todas Ele fez em seu
favor.
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43 Mas veja que essa é a mentira do diabo que ele possui para você crer. Ele faz com que você se veja
no espelho e diga dentro de si mesmo: “Sabe, eu vivi toda a minha vida servindo a Deus. Sei que meus
pais criaram o caminho para eu entrar, mas eu andei na luz, como Ele na luz está, e eu assumi a minha
parte da crucificação na carne, por causa da minha posição por Ele, então eu acho que se você me
comparar com os outros, eu vou me sair muito bem no Trono Branco”. E é bem aí onde você se perdeu
completamente. Porque ao pensar esses pensamentos você está na verdade dizendo que você alcançou o
padrão de Deus pelo seu próprio esforço, e você não pode alcançar a perfeição de Deus dentro de sua
própria carne, ou por quaisquer atos da carne que você pudesse realizar, por causa de Deus.
44 Martinho Lutero, em seu prefácio ao Livro de Romanos disse: “Deus julga de acordo com o que
está no fundo do coração, e por esta razão, a Sua lei faz as suas exigências no íntimo do coração e não
podem ser satisfeitas com obras, mas de preferência pune as obras que são feitas de outra forma do que
do fundo do coração, como a hipocrisia e as mentiras. ‘A lei é espiritual’, pois se a lei fosse feita para o
corpo, ela poderia ser satisfeita com obras; mas uma vez que ela é espiritual, ninguém pode satisfazêla, a menos que tudo o que você faz seja feito do fundo do coração. Mas tal coração só é dado pelo
Espírito de Deus, que faz um homem igual a lei, de modo que ele adquire um desejo pela lei em seu
coração, e, doravante, não faz nada por medo e compulsão, mas tudo por um coração disposto. Essa
lei, então, que é espiritual, será amada e cumprida com um coração espiritual, e exige tal espírito.
Quando esse espírito não está no coração, aí permanece o pecado e o desprazer com a lei e a inimizade
com relação a ela, embora a lei seja boa e justa e santa”.
45 Lutero disse: “A fé mata o antigo Adão e nos faz pessoas completamente diferentes. Ela muda os
nossos corações, ela muda os nossos espíritos, ela muda os nossos pensamentos e ela muda todas as
nossas forças. Ela traz o Espírito Santo com ela”.
46 Lutero sabia que ele estava falando sobre esta fé que está viva no crente. Pois ele disse: “Sim, é
uma coisa viva, criativa, ativa e poderosa, esta fé. A fé não pode deixar de fazer boas obras
constantemente. Ela não pára para perguntar se as boas obras devem ser feitas, mas antes que alguém
pergunte, ela já as fez e continua a fazê-las sem cessar. Qualquer pessoa que não faz boas obras dessa
maneira é um descrente. Ele tropeça e procura por fé e boas obras, mesmo que ele não saiba o que são
as boas obras ou a fé. No entanto ele comenta e fala sobre fé e boas obras com muitas palavras”.
47 Observe que Lutero disse que a fé “traz o Espírito Santo com ela”. Ela abre a porta para receber o
novo nascimento e permite que o Espírito de Deus tenha entrada e viva dentro de nossos corações.
48

Em seu sermão Necessário Vos é Nascer de Novo (31/12/1961) §§ 49-51 o irmão Branham disse:
E quando nós olhamos para Cristo, você vê a penalidade. O único, Deus mesmo feito carne, Deus
vindo à terra, tomou sobre Si o pecado de todos nós e o julgamento e a ira do Deus Todo Poderoso foi
derramada sobre o Seu corpo, e ali foi consumida na cruz. Esse é o julgamento real. Ele pisou o lagar
da ira de Deus. Sozinho Ele andou na estrada. Sozinho Ele morreu sem ajuda de nenhum anjo, de um
homem, de Sua igreja, de Sua mãe, de Seus irmãos, de Seu Pai. E abandonado por Deus, homem e
natureza, Ele morreu sozinho, para nos mostrar que nem mesmo a natureza pode nos ajudar na hora da
morte. Não há nenhum amigo, nenhum sacerdote, nenhum papa, nenhum pastor... É morte. Mas houve
Um que assumiu isso por nós. Nenhuma vida na serpente, ela foi absolutamente cristalizada. Essa era a
penalidade. Ele morreu até que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu até que as estrelas
ficassem envergonhadas. Ele sofreu até que o sol não pudesse brilhar. Ele sofreu até que a lua apagasse
a sua luz. Ele sofreu de tal modo que até mesmo os elementos da terra de tornaram negros e escuros até
a meia noite, tão escuro que você podia senti-lo. Não havia nada, ninguém jamais sofrera assim ou
poderia sofrer assim; não há nenhum mortal que pudesse passar por aquilo. Porém Ele sofreu. Deus
colocou sobre Ele a iniqüidade de nós todos, e passou os Seus juízos sobre Ele, e Ele pisou o lagar da
ira de Deus, sozinho sem nenhuma ajuda. Nada havia para ajudá-Lo. Deus colocou a penalidade. Tudo
estava sob aquela penalidade e nada poderia ajudá-Lo, pois todos éramos culpados. Não houve Sumo
Sacerdote que pudesse ajudá-Lo. Não havia nada que pudesse ajudá-Lo, nem papa, nem anjo. Tudo
parou atrás e assistiu aquilo. Aquele foi o maior momento que já existiu na história do mundo. Ele
morreu até que não houvesse uma gota de vida deixada Nele, tornou-Se como a serpente de bronze,
exatamente como um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Agora, a aproximação para este
nascimento, há uma aproximação para ele. E para se aproximar deste nascimento, você tem que passar
por um processo, exatamente como qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive de novo, tem que
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morrer primeiro. E você não pode conservar o seu próprio espírito. Você não pode conservar os seus
mesmos hábitos. Você não pode conservar seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer. Você tem
que morrer como Ele morreu. Você tem que morrer em Seu altar, como Abel fez com o seu cordeiro.
Você tem que morrer com o seu Cordeiro. Você tem que morrer, morrer para o seu próprio pensamento,
para nascer para o Seu pensamento. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem
que pensar os Seus pensamentos. E agora, irmão, irmã, deixe-me dizer isto tão inteligente quanto eu
saiba dizê-lo. Como pode você pensar os Seus pensamentos e negar a Sua Palavra e ainda reclamar ser
nascido de novo? Simplesmente faça a si mesmo essa pergunta. Como pode você fazer isto? Você não
pode. Se você é nascido de novo, você tem os Seus pensamentos. Se a mente de Cristo está em você,
então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isto. E se qualquer irmão gostar, onde você encontra
essa “criatura”, procure por essa palavra “criatura” no Léxico, e você descobrirá que a palavra
“criatura” está ali interpretada ou traduzida como “uma nova criação”, porque você é uma criação,
um ser humano nascido em desejo sexual aqui na terra, e agora você é uma nova criação nascida pelo
Espírito. Seus pensamentos próprios estão mortos. Eles estão tão mortos até ao ponto de ficarem
cristalizados como a serpente de metal, ou como quando Ele morreu e os céus e a terra e todas as
coisas testemunharam que Ele estava morto.
49

No livro de Isaías 55:6 lemos:
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-O enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu
caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Se compadecerá dele;
torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os Meus pensamentos não são os
vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os Meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os
céus são mais altos do que a terra, assim são os Meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os Meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e
a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente
ao semeador, e pão ao que come, assim será a Minha Palavra, que sair da Minha boca; Ela não voltará
para Mim vazia, antes fará o que Me apraz, e prosperará naquilo para que A enviei.
50

Então, nós encontramos o apóstolo Paulo a pergunta em Colossenses 2:20
Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda
de ordenanças?
51

E em Romanos 8:10-11
E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive
por causa da justiça. E, se o Espírito Daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu
Espírito que em vós habita.
52

A Maior Batalha Jamais Pelejada (11/03/1962) §155
Sabe, você está morto; sua vida está escondida. O que está morto? Você está morto para os seus
sentidos, você está morto para a sua consciência (sua própria vontade humana diria: “Sim, eu acho que
eu...”), morto para o seu raciocínio, morto para todas essas coisas, e você está sepultado no Nome de
Jesus Cristo e ressuscitado com Ele.
53

Por Quê? (22/06/1962) § 41 Diz:
“Bem, as outras pessoas fazem isso”. Bem, você não é como as outras pessoas. Você está morto, e
a vossa vida está escondida em Deus através de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Veja, você não
testou a toxina. É só porque as pessoas não querem experimentá-la. Agora, você tem que morrer. Você
tem que apodrecer. Esse é o problema das pessoas, ao invés de subir ao altar e obter algum tipo de
sensação, pular, e apertar a mão do pregador, sair e conseguir algum tipo de dogma ou credo e recitálo, e dizer: “Eu pertenço a fulano de tal”.
54

Chamando Jesus à Cena (4/08/1963) § 44
Você diz: “Ele faz os nossos corpos obedecer? Oh, creio que nós temos jurisdição sobre isso”.
Então você não está completamente rendido. Por que você não é dono de si mesmo, você está morto. Se
vós estais mortos e a vossa vida está escondida em Deus através de Cristo, e selado pelo Espírito
Santo”. Como você irá escapar disso? Creio que nós precisamos de um reavivamento. “Nossas vidas
estão mortas”. Nós estamos mortos; seus próprios pensamentos... Você pensa pensamentos puros.

8

Doutrina da Mensagem
Aqueles velhos pensamentos mundanos que os leva para fora, você está morto para isso. “E vossa vida
está escondida em Deus através de Cristo, e selado pelo Espírito Santo”. Que posição, que segurança.
Oh, que coisa. Quanto tempo, até o próximo avivamento? “Até o dia da redenção”. Efésios 4:30, “E
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção”. Que
sensação de segurança, conhecendo e vendo o Espírito Santo mudar a sua natureza de uma pessoa vil.
Amém. Então sabemos que passamos da morte para a Vida; vemos o Espírito Santo vivendo em nós,
Sua Vida. Paulo disse: “A vida que eu vivia, eu não vivo mais”.
55

Reconciliação Por Meio do Companheirismo (20/01/1956) § 46
Venha sobre essa base. Venha a Deus assim e veja o que acontece. Reconheça o Senhor Jesus
Cristo como o seu Superior; reconheça que você está morto e a vossa vida está escondida Nele através
de Deus e selado lá dentro pelo Espírito Santo, então caminhe até o Pai. Você se torna uma parte de
Deus, a própria natureza de Deus em você. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus.
56 As pessoas querem os seus atalhos, mas há apenas um caminho para a Vida e esse é o da semente
que tem que morrer primeiro e depois apodrecer. E se ela não morre para si mesma e depois apodrece,
então a vida que está nela, nunca pode ser liberada para vir na Imagem da Semente original.
57

Necessário Vos é Nascer de Novo (31/12/1961) § 104
Atalhos... Esta noite eles estão aqui fora hoje, eles estão indo em frente, (Oh que coisa), e amanhã
eles querem pregar. O povo pentecostal deixando que eles façam aquilo, também. Sim. Eles querem um
atalho para o céu: “Aleluia, tudo que eu tenho que fazer é descer aqui e não pensar exatamente em
nada, e dizer: ‘Aleluia, aleluia, eu uso as vestimentas de Elias. Eu vou sair amanhã para expulsar
demônios. Aleluia, aleluia, eu A tenho’. Louvado seja Deus, aqui vou eu”. Eles querem um atalho para
o céu, levando do mundo tanto quanto possam levar. Você nada pode levar algo dele. Não há atalhos.
Você vem pelo caminho do Calvário. Você vem pelo caminho do altar de bronze. Você vem pelo
caminho da serpente de bronze. Você morre. Você realmente morre. Ó Deus, por que eu não posso dizer
isto corretamente? Morram, literalmente morram para si mesmos, morram para as coisas do mundo, e
sejam nascidos de novo. Amém. Não o mundo, as coisas do mundo estão mortas. Não há atalhos. Vê?
Eles querem vir bem rápido; eles não querem crescer. Nós crescemos no Senhor. Isso necessita de
crescimento e experiência.
58

A Era da Igreja de Éfeso (5/12/1960) § 51
A menos que algo morra e apodreça, a vida não pode vir dele. A menos que um homem morra e
apodreça em seus próprios pensamentos, Cristo não pode entrar em seu coração. Quando você está
tentando pensar por si mesmo: “Agora, se eu andar até o altar e disser: ‘Sim, Senhor, eu sou – eu sou
um sujeito bom; eu Te aceitarei. Eu pagarei os meus dízimos. Eu farei isso’,” você tem que morrer e
apodrecer bem aí para os seus pensamentos. Deixe o Espírito Santo tomar conta e fazer simplesmente o
que Ele queira fazer com você. Fique um tanto que bagunçado com isso. Isso soa horrível, sem
sacrilégio, mas é a verdade. É a única maneira que eu sei como esmurrar a coisa para fazer você
entender isso.
59

O Deus Que é Rico em Misericórdia (19/01/1965) § 16
E nós estávamos falando outra noite sobre como a semente precisa morrer. E tudo ao seu redor,
aquele germe de vida não somente deve morrer, mas apodrecer. Se ele não apodrece, não pode viver. E
podridão está “completamente abolida; está consumado”. E até chegarmos ao ponto de nossas
próprias idéias e nossos próprios pensamentos estarem completamente afastados e apodrecidos de nós,
então o germe da vida pode começar a viver.

60

Um Paradoxo (17/01/1965) § 40
Enquanto houver alguma inserção humana, idéias humanas, então o germe da Vida de Deus, o
Espírito Santo, não pode trabalhar. Você não pode ser curado, enquanto não houver uma simples
fração em algum lugar, que não esteja apodrecida ainda; ele tem todos os elementos humanos, todas as
idéias científicas, todos os dias de milagres já passaram, assim chamados. Tudo isso tem que não
apenas morrer, mas apodrecer, então a partir daí cresce o germe de Vida para uma nova vida. Essa é a
única maneira de poder crescer. Essa é a razão pela qual não recebemos o que pedimos. Tentamos
levar conosco tanto de nossas próprias idéias... Não pode crescer para aquela imagem perfeita de
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Cristo até que toda a Palavra de Deus seja recebida em você, e então você se torna a Palavra, como a
semente que foi no chão.
61

O Caminho de Volta (23/11/1962) § 40
Eles têm medo daquele novo nascimento, eu quero dizer, o verdadeiro novo nascimento. Oh, todos
dizem: “Claro, eu creio que devo ser nascido de novo. Sim, senhor”. Sim. Mas quando isto diz respeito
ao verdadeiro novo nascimento... Eles crêem no novo nascimento pelo aperto de mãos, dizendo uma
porção de credos, ou alguma outra coisa. Eles chamam aquilo de novo nascimento. Aquilo não é o novo
nascimento. Eles têm medo do novo nascimento. Ouçam. Qualquer nascimento é uma sujeira. Não
importa se é num chiqueiro, ou qualquer lugar que seja, é uma sujeira, qualquer nascimento. E assim é
o novo nascimento. Aquilo fará você fazer coisas que você jamais pensou que faria. Mas ele traz vida. E
antes que você tenha vida, você tem que ter morte. Antes que uma semente possa reproduzir-se,
primeiramente ela tem que morrer para... E não apenas morrer, mas ela tem que apodrecer. Para obter
nova vida daquilo, aquilo tem que morrer e apodrecer em si mesmo. E assim é com cada pecador. E
cada homem, não importa quão altamente educado ele seja, e quão polido ele é, quantos diplomas ele
tenha na igreja, ou assim por diante, quantas destas coisas, em quantas faculdades ele foi educado; ele
tem que morrer para a sua própria teoria. Ele tem que morrer para si mesmo. Ele tem que morrer para
todas as coisas, para então ser renascido pelo Espírito Santo. Aquilo o fará chorar, e berrar, e falar em
línguas, e pular para cima e para baixo, e comportar-se como um louco. Mas ele tem alcançado nova
vida. Isto é o que ela te faz fazer. Ele tem que ter nova vida. Eles estão com medo do novo nascimento.
O novo nascimento é uma sujeira.
62

Por Quê? (22/06/1962) § 47
O novo nascimento traz uma sujeira, mas traz uma nova vida com ele. É isso mesmo. Uma planta,
qualquer coisa, uma semente tem que apodrecer para produzir uma nova vida dela. Um pecador tem
que morrer e apodrecer para as suas próprias idéias. Sua própria vida tem que apodrecer para que a
nova vida possa crescer dela. É uma sujeira, mas é uma sujeira gloriosa. Ela traz vida nova. Isso é o
que a Igreja necessita hoje, mas eles estão contornando isso com dogmas e coisas tais, para tentar
escapar dos pensamentos de morrerem para si mesmos. Querem viver para si mesmos. Aquele que vive
para si, vive para si mesmo e para o diabo. Aquele que nega a si mesmo deve encontrar a sua vida em
Cristo e ele será uma nova criatura.
63

Colossenses 2:20
Se, pois, estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda
de ordenanças, como se vivêsseis no mundo.
64

Romanos 8:10
E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive
por causa da justiça.

65

Romanos 6:4
De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.

66

Gálatas 5:24
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.

67

Lucas 9:23
E dizia a todos: Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e
siga-Me.
Negar foi traduzido da palavra grega Apo-arneomai que significa “negar totalmente”, “negar” ou
“abster-se”.
Oremos...

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

Tradução: Diógenes Dornelles
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