
Perguntas e Respostas #18 
O que é Novo Nascimento? 

23 de Setembro de 2007 
Brian Kocourek, pastor 

 
01 - Esta manha eu gostaria de falar sobre novo nascimento, para responder a pergunta, o 
que é novo nascimento, e como eu sei que sou nascido de novo. E por hora vamos às 
nossas Bíblias para lermos em: 
 

JOÃO 3:3 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que 
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 
 

1 PEDRO 1:23 Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da 
incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 
 
02 - Oremos. Nosso gracioso Pai, nós humildemente nos aproximamos de Ti esta manha 
com a questão do novo nascimento porque ainda há muitos seguindo esta Mensagem que 
não sabem certamente se são verdadeiramente nascidos de novo. Porque temos dito que o 
novo nascimento é crer na Mensagem para a hora. Temos levantado a segunda e terceira 
geração de filhos seguidores dessa Mensagem que nunca Te conheceram no poder da Tua 
ressurreição. Então, Pai, oramos que ajude aqueles que não têm certeza se nasceram 
novamente a saberem se sim ou não. Como Teu profeta disse, o novo nascimento é uma 
experiência que toma lugar. E nós sabemos que não são as experiências que trazem novo 
nascimento, mas o novo nascimento é experimentado. Nós sabemos quando nascemos de 
novo. 
 

 
03 - Então vemos duas coisas no texto a respeito do novo nascimento. 
1: Sem o novo nascimento você nunca vai ver ou entender o Reino de Deus. 
2:Você é nascido de novo pela Palavra de Deus vive e sobrevive para sempre. Então 
a vida proporcional a este nascimento teria de atestar à Palavra de Deus. 
 
04 - Agora, sobre o ponto numero 1, para sermos abeis a entender o Reino de Deus e 
apontar o 2 ponto, a Vida do novo nascimento vai ter de dar relatório à Palavra de Deus. 
William Branham disse o seguinte. 
 

A crença de Maria 61-0121 P:30 Agora, ouçam amigos. Não tomem um substituto. Não 
simplesmente aperte a mão de um homem e ponha seu nome no livro. Isso é... Tão longe 
quanto for, está certo. Isso deve te ajudar a sair do saloon e entrar num lugar decente e 
tentar viver corretamente. Mas não vai fazer isso de qualquer forma. “A menos que um 
homem seja nascido de novo, não pode nem mesmo ver o Reino de Deus”. Agora, “ver” 
significa “entender”. Há um bocado de pessoas que dizem serem nascidas de novo e 
não podem entender a mensagem de Deus, não podem ver o Anjo do Senhor. Seus olhos 
estão cegos, irmão. A menos que um homem seja nascido do Espírito Santo, o mesmo 
que escreveu a Palavra confirmá-la-á, e é a mesma confirmação do Espírito Santo em 
você... Você vê o que quero dizer? Vai dar testemunho de Si mesmo. Então nosso 



espírito deve produzir testemunho com o Espírito Dele, porque Seu Espírito produz 
testemunho de Sua Palavra. “A Palavra de Deus é mais aguda, mais poderosa (Hebreus 
4) do que qualquer espada de dois gumes, perfurando até a medula dos ossos, e 
discernindo os pensamentos e intenções dos corações”. Isso é o “Assim diz o Senhor”, A 
Palavra do Senhor, exatamente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, 
aparecendo em Sua igreja Eleita.  
 

Eu serei assim como me foi dito 50-0818 23 De qualquer modo, “ver” não significa 
“olhar para”. A Palavra “ver” significa “entender”. Jesus disse, “A menos que um 
homem seja nascido da água e Espírito, ele não pode ver o Reino de Deus”. Em outras 
palavras, ele não pode entender o Reino de Deus até que nasça de novo. Vê? 
 
05 - Observe o que Jesus nos diz aqui. Eles ouvem mas não são capazes de ouvir. Então o 
que eles estão ouvindo? Nada do que estava sendo dito! Mas o que eles querem ouvir. 
Observe na seguinte citação onde o irmão Branham nos conta a mesma coisa. Ouvir 
significa entender, e ver significa entender, mas só porque você olha com seus olhos não 
significa que você entende o que está vendo. 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS COD 59-1223 60 Agora, Jesus disse, “Em verdade, em 
verdade eu voz digo, a menos que um homem nasça de novo ele não pode ver o Reino de 
Deus.” ... e então o irmão Branham adicionou, Então “ver” significa “entender”. Você 
já olhou para algo, olhando bem para isso, e disse “Bem, eu não consigo ver”. Vê? “Eu 
não consigo ver”. Você quer dizer que não está entendendo. Vê? Vê? Você não entende. 
Ver é entender. Mas com os seus olhos você olha para qualquer coisa. Mas com o que 
está dentro de você, com o que você entende, você vê com isso. Vê? Você olha com os 
olhos de Deus... 
 
06 - Agora, o que estou lhes trazendo essa manha é muito importante porque se você não 
é nascido de novo, você não vai no rapto. Então é melhor você saber se é ou não. 
 

Super Sinal 62-0624 P:78 Agora, deixe-me lhes dizer. Qualquer coisa fora do novo 
nascimento não vai no rapto. A menos que haja um germe de vida em você, você 
perecerá. Você não pode nascer de novo. 
 

Perguntas e Respostas COD 64-0823E P:106 317. Todos os crentes nascidos de novo 
vão no rapto? Não, só os remanescentes, só os remanescentes, não todos os crentes 
nascidos de novo. A Bíblia disse, “e o resto dos mortos não viveram por mil ano”, e 
então eles foram levantados e separados, as ovelhas dos bodes. Nem todos os nascidos 
de novo irão.. segundo as Escrituras.  1040-Q-318  318. Qual é a evidência que uma 
pessoa está realmente preenchida com o Espírito Santo? João 14:26: Ele vai... “Quando 
o Espírito Santo vier (vê?). Ele lhes mostrará as coisas vindouras”. Vê? Ele será um... 
Ele vai aperfeiçoar; O homem não vai fazer isso; e Ele é a Palavra. Quando o Espírito 
Santo vier, Ele identificará a Si mesmo com as Escrituras. E esse é o verdadeiro sinal 
de que o Espírito Santo está em você, porque Ele é a Palavra.  
 

Ouça, reconheça, aja na Palavra 60-0221 30 Primeiro, fé vem pelo ouvir, ouvir a 
Palavra de Deus. Então os crentes A ouvem, reconhecem-Na, e agem de acordo com Ela. 



O homem carnal A ouvirá, Seu som, mas nunca... “Ouvir” significa “entender”. Olhar, 
está olhando para algo; mas ver é “entender”. A menos que um homem seja nascido de 
novo, ele não pode ver ou entender o Reino de Deus”.  
 
07 - Agora, eu me refiro a esta geração de filhos que vieram às igrejas da Mensagem e 
nunca lhes foi ensinado nada além da Mensagem, e ainda em muitos casos têm sido lhes 
ensinado errado porque lhes é ensinado uma doutrina de unidade (Unicista) sobre a 
Deidade. Há pais que dizem, bem, você crê, então é nascido de novo. Ouça, eles 
acreditam porque é tudo que lhes foi ensinado. Então eles foram indoutrinados a um 
credo ou uma agitação, mas não significa que nasceram novamente. 
 
08 - Crer que Deus enviou um profeta em nossos dias não te põe dentro da família de 
Deus. Um novo nascimento traz a própria Vida de Deus para dentro de você. 
 

Cristo é o mistério 63-0728 P: 120 Olhe, Cristo em você faz dele o centro da Vida da 
revelação. Vê? A Vida de Cristo faz Dele o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz da 
Bíblia uma completa revelação de Cristo. Cristo em você te faz a completa revelação da 
coisa toda. Vê o que Deus está tentando fazer? O que é o novo nascimento então? Você 
diz, “Bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento?” É a revelação de Jesus Cristo 
pessoalmente a você. Amém. Vê? Não porque você entrou para uma igreja, apertou uma 
mão, porque fez algo diferente, disse algum credo, prometeu viver pelo código de regras; 
mas Cristo, a Bíblia... Ele é a Palavra que foi revelada a você. E não importa o que 
qualquer um diga, o que toma lugar, isso é Cristo. Pastor, padre, o que quer que seja... É 
Cristo em você. Essa é a revelação sobre a qual foi construída a igreja. 
 

Segunda vinda 55-0220ª P:28 Agora, você pode ter uma fé intelectual ouvindo a 
Palavra, e entender em sua mente, e aceitá-la sobre estas bases, que é fé intelectual. 
Mas a fé que Jesus estava falando em São João 5:24, “que quem ouve a minha 
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna”. Ela não vem de fé intelectual; 
vem da experiência de nascer de novo. Como um homem pensa em seu coração, ele é 
nascido de novo. Então vem o pensamento, sua alma, não de sua mente, mas de sua 
alma, algo que lhe diz que está errado. A ao contrário é errado. Amém. Espero que 
tenham entendido. Vocês sabem disso, de qualquer modo. 
 

De Cristo é o mistério 63-0728 P:128 o irmão Branham nos diz A única forma pela qual 
você é salvo é conhecendo-O por revelação. 
 
09 - E há uma grande diferença entre conhecer algo como um credo e ter isso revelado 
em sua alma. Muitas pessoas têm visto seus filhos crescerem nessa mensagem e serem 
boas pessoas na igreja ou saírem dela todas juntas. Isso é porque eles não nasceram de 
novo, e eu me pergunto algumas vezes se os pais também não tiveram experiência com 
Deus. 
 

Cristo é o Mistério 63-0728 P:130 Paulo O conheceu por revelação. É assim que nós O 
conhecemos hoje, e também a única forma pela qual poderíamos. Não dizer, “Eu sou 
Metodista”. Isso não significa nada. “Eu sou Batista”. Não significa nada. “Eu sou 
Católico”. Não significa nada. Mas pela revelação que Deus revelou a Palavra para 



você. Ele é a Palavra, e a Palavra, você sabe quando é revelada quando Ela vive e Se 
expressa por você. 
 
10 - Agora, o irmão Branham disse se você recebeu a Vida de Cristo em você, Ela 
expressar-se-á por você. Ela tem que. Nós não somos chamados para sermos 
Branhamitas? Deus nunca nos chamou para esse propósito. Ele nos chamou para que 
sejamos aquilo que devemos ser, isso é, filhos. 
 
11 - Eu nunca vou esquecer um jovem homem que veio a mim alguns anos atrás e disse, 
“Eu sempre cri que sou um eleito de Deus”, e eu disse “Você pode acreditar no que 
quiser, mas a menos que você nasça de novo, que bem isso te fará?”  Há sementes 
plantadas que nunca dão frutos, elas caíram entre os espinhos. Então não pense “Louvado 
seja Deus, eu nasci numa igreja da Mensagem, então estou bem”, porque a menos que 
você receba um novo nascimento, você está morto enquanto vivo. 
 

Cristo é o mistério 63-0728 P:121 É Cristo sendo revelado, e Ele é a Palavra. E quando 
a palavra é revelada, Ela expressa a Si mesma. Vê? Esse é o propósito de Deus para 
Jesus Cristo, expressar a Si mesmo, para tomar Suas próprias leis e viver por Suas 
próprias leis, e executar Sua lei por morte. Cristo, Deus morreu em carne para condenar 
o pecado na carne para que pudesse trazer Ele mesmo uma Noiva gloriosa, redimida, 
que acreditará apenas na Palavra de Deus e não trocá-La, como fez Eva, por concepções 
intelectuais dos homens. Você vê? 
 
12 - E esse é o problema que eu vejo entre aqueles que clamam ter a correta doutrina. Se 
eles A têm por revelação e não apenas por uma concepção intelectual, então há uma vida 
para ela, e deve viver por si só em suas vidas, do contrario não lhes é revelada. Fé é uma 
revelação e se é verdadeiramente revelada, deve edificar uma energia, e essa energia deve 
se manifestar em uma ação. Isso que é Vida. Cavalo morto não da coice, pessoas mortas 
espiritualmente não manifestam essa energia de Deus a respeito da revelação de Cristo. 
Elas estão preocupadas somente com os problemas dessa vista como o resto do mundo, e 
exceto pela igreja que atendem ou o ministério com que se relacionam não são diferentes 
do resto do mundo. 
 

Cristo é o mistério 63-0728 P:124 O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus 
revelou a você este grande ministério, que é o novo nascimento. Agora, o que você vai 
fazer quando todos os grupos estiverem juntos, quando a revelação estiver em perfeita 
harmonia, e Deus expressá-la pela Sua Palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas 
que fez, fazendo a Palavra manifestada? Oh, Se a igreja soubesse de sua posição. 
Algum dia ela saberá. Então, o rapto ocorrerá quando ela souber o que é. 
 
13 - Pelas mesmas ações que ele fez. É isso que ele diz aqui. Agora, o novo nascimento é 
um evento real. Muitas pessoas olham para isso como se fosse alguma coisa que 
aconteceu, e elas não têm certeza de quando, mas presumem que têm porque freqüentam 
a igreja certa. Isso é besteira, e a pessoa que pensa isso é porque não nasceu de novo. 
Muitos dizem, “Bem nós temos o irmão Branham, acreditamos que ele é um profeta de 
Deus. Temos o irmão Vayle, cremos que é um mestre”. Isso é um tipo de pensamento 



carnal. Você não vai no rapto baseado na vida do irmão Branham, ou na do irmão Vayle. 
Você vai basear o rapto sendo um renascido filho ou filha de Deus. E para nascer de novo 
é uma experiência de alteração de vida. E se sua Vida não foi alterada, pare servir o Deus 
Vivo, então tenho minhas duvidas de você nasceu de novo de verdade. 
 
14 - Oh, você pode pregar a pregação e caminhar a caminhada, mas está você vivo para 
Cristo e para o que Ele está fazendo nesta hora? Há um reavivamento mundial 
acontecendo entre a noiva agora, e a maioria dos americanos que dizem crer na 
Mensagem nem estão por dentro do que Deus está fazendo, E não apenas fazendo, mas 
também confirmando com sinais e maravilhas. 
 

É sua vida Digna?  63-0630E P:80 Eu estava dizendo a alguém esta tarde em um 
pequeno encontro; Eu disse, “Todo filho que é nascido de Deus tem de ser provado 
primeiro, corrigido”. E eu me lembro quando eu tive a minha.  Na minha maior hora... 
Quando um homem nasce de novo, há um pequeno ponto do tamanho de uma unha que 
Deus injeta em seu sistema, que vai até o coração e ali fica. Então Satanás te faz provar 
isso. E se não estiver lá, você já era. 
 
15 - Jesus disse em Mateus 13:23 Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e 
compreende a palavra; e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta. E 
William Branham nos ensinou que “ver” significa entender. 
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