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01 - Esta manha eu gostaria de falar novamente sobre o novo nascimento, mas 
desta vez juntar isso com nossa mudança de corpo e preparação para a 
ressurreição. Semana passada quando começamos a olhar para esse assunto, 
tomamos nosso texto de duas escrituras que nos dão base para nosso 
entendimento do novo nascimento e como recebê-lo.  
 

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 - Nós vimos que há duas coisas que saem dos nossos textos que se referem ao 
novo nascimento. 
 

1: Sem o novo nascimento você nunca vai entender o reino de Deus 
2: Você é nascido de novo pela Palavra de Deus que vive e permanece para 
sempre. Então a Vida desse nascimento teria de atestar a Palavra de Deus. 
 
03 - Agora, a respeito do ponto numero um, o irmão Branham disse em seu 
sermão A crença de Maria 61-0121 P:30 “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 confirma-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. 
 

E de 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? 
 
04 - Observe em particular o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a 
menos que você nasça de novo, absolutamente não há como você entender a 
mensagem.  
 
05 - Agora, poderíamos prosseguir com duas dúzias de citações do irmão 
Branham com respeito a esta evidencia do novo nascimento, mas duas são o 
suficiente, desde que todas as coisas são estabelecidas pela boca de duas 
testemunhas. 



O que eu gostaria de ver a seguir é a diferença entre o nascimento natural e o 
novo nascimento. 
João 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder (exusia, a 
habilidade de tomar a decisão correta. E o que é a decisão correta? Se tornar o 
que são ordenados a ser)  de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu 
nome; 13 Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da 
vontade do homem, mas de Deus.  
 
06 - Então nós vemos que aqueles que foram de tal natureza que foram abeis de 
recebê-Lo quando Ele estava manifestado na pessoa de Seu Filho, não são a 
quem Ele deu o poder de e tornarem Filhos de Deus. Agora, isso nos diz no verso 
13 que não é algo que você possa fazer por sua própria vontade, nem pode fazer 
por seu próprio poder. Mas diz que este nascimento pode somente ser realizado 
pelo que Deus fez. 
 
07 - Então vemos duas formas de nascimento, uma que é produzida por um ato da 
carne e um que não é produzido por um ato da carne, mas pela vontade de Deus. 
Então a produzida por um ato da carne deve tender para a carne. Mas o outro que 
é nascido da vontade de Deus deve inclinar-se para a vontade de Deus. Então 
esse é o único nascimento que se inclinará à vontade de Deus ao invés da vontade 
do homem, porque cada semente produz sua própria espécie.  
 
08 - Em João 3:6 nós lemos, O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido 
do Espírito é espírito. Então você vê que há uma natureza diferente entre os dois 
tipos de semente. 
 
09 - Em 1 Pedro 1:23, Pedro nos diz “Sendo de novo gerados, não de semente 
corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece 
para sempre”. Então vemos o que significa nascer de semente corruptível, porque 
a semente corruptível deve produzir uma vida corruptível. 
 
10 - Agora vamos olhar o nascimento natural para ver como a alma e o espírito se 
juntam ao corpo para fazer um ser de três partes. Do seu sermão A Manta 61-
1001E P24 o irmão Branham diz, Quando um pequeno bebê é concebido no corpo 
de sua mãe, é apenas carne e sangue, pulando, agitando-se. Mas assim que 
nasce, você não vê, mas há um espírito e uma alma suspensos perto da mãe 
esperando para entrar naquele corpo assim que nascer. Tão logo nasce, Deus já 
tem criado uma alma e um espírito para o bebê tão logo nasce nesse mundo. 
Aquele pequeno bebê vai amadurecendo, e começa a aprender; Então se torna 
uma alma viva quando sabe o que é certo e o que é errado. Então se encontra, 
assim como Adão e Eva, diante da arvore do certo e do errado. Ele faz sua 
escolha. Então se torna inteligente. Está crescendo o tempo todo na grande 
economia de Deus. E finalmente chega ao fim da estrada, para este corpo físico. E 
assim como este corpo está se deteriorando e indo embora, há um ser preparado 
para recebê-lo. Tão logo ele deixa esse lugar, esta alma que está em nós agora e 
este espírito deixam este corpo, e vão para outro, um outro jovem, bom, melhor, 



que não vai envelhecer, ou um que não vai passar. Por que, Ele é um bom Deus. 
Mas certamente que é. 
 
11 - Agora, isso faz do ser humano uma natureza muito complexa, porque ele 
nasce com um corpo que possui um espírito permitido por Deus. Então quando 
nasce novamente, o espírito de Deus entra no copo, mudando a vida daquele 
corpo de mortal para imortal. Então quando sua alma e espírito deixam o corpo, 
vão para outro Corpo que já está esperando por nós. 
 
12 - É por isso que o irmão Branham nos ensinou que o que somos aqui é apenas 
um reflexo de para onde estamos indo. 
 

Explicando a cura e Jairo 54-0216 E-37 O que você é aqui é um reflexo do que 
você é em um outro lugar. “Aqueles que ele chama, justifica”. Correto? “e aos que 
justificou a estes também glorificou” Romanos 8:29. Já na presença do Pai, nós 
temos um corpo glorificado. Ah! Não foi profundo? Certo, vamos descobrir se está 
correto ou não “Se este tabernáculo mundano for dissolvido, temos um já 
esperando”. Correto? Corretamente correto, e o que somos aqui é um reflexo. 
Aqui, o que somos aqui, é um reflexo do que somos em outro lugar. Se suas ações 
são más, você sabe de onde vêem. Você sabe onde seu outro corpo está 
esperando. 
 
13 - Então minha pergunta é... Se meu corpo mundano está apenas refletindo 
onde meu corpo celestial está, então onde está meu corpo mundano? Está na 
igreja, tendo companheirismo pela Palavra de Deus? Está em companheirismo na 
Palavra de Deus? Está estudando a Palavra de Deus para me aprovar um 
trabalhador que não precisa ser envergonhado? Ou está se alimentando das 
coisas do mundo? Pergunte a si mesmo de onde vem seu trabalho. Isso lhe dirá 
onde sua alma está refletindo... 
 
14 - O dicionário Webster’s nos diz que uma Atitude é a posição ou postura 
assumida pelo corpo em conexão com uma ação, sentimento ou temperamento. 
Uma maneira de agir, sentir, ou pensar que mostra a posição de alguém, opinião 
ou inflexibilidade mental. 
 
15 - Então podemos ver aqui que a atitude é uma condição de desenvolvimento. É 
a reflexão exterior de seu modo de pensar. E se sua atitude é uma reflexão do que 
está se passando pelo seu coração, então a mente e o coração devem estar 
primeiro na posição correta e então o corpo apenas refletirá o que está por dentro. 
Uma vez que sua mente se tornou viva, morta, doente ou afogada, seu corpo a 
segue. Muitas pessoas andam por ai com atitudes tão podres que você se 
pergunta do que eles estão alimentando suas almas. As atitudes são apenas um 
reflexo do interior. Agora, quando você pensa nas condições, pensamos em 
mecânica, mas quando pensamos em atitude, vemos algo diferente. Isso é a 
Brecha entre a mecânica e a dinâmica. Você pode ter toda a mecânica no lugar, 
como o irmão Branham disse, Ponha um ovo vivo sob uma galinha morta, e não 
vai funcionar. Você pode ter toa a mecânica certa, em ótimas condições, mas sem 
a ligação entre a mecânica e a dinâmica você vai ser apenas um legalista. A 



mecânica é as condições, a dinâmica é a Palavra Vida de Deus em operação, e a 
pequena ligação entre um e outro é a sua atitude. 
 
16 - Deus falou em Genesis 1:11 a lei da reprodução quando disse, “cada 
semente que dê fruto segundo a sua espécie”. Os meios que cada semente 
produzirá a natureza da vida original de onde a semente veio. 
 
17 - E a natureza ou caráter de uma semente é o que distingue uma forma de vida 
de outra. As características descrevem a natureza, e nosso caráter define que Vida 
está nos governando. Então você tem a melhor natureza governando sua carne ou 
tem a própria natureza de Deus governando e vivendo por Si em você. E há 
somente uma coisa que você vai levar consigo quando morrer, e isso é o seu 
caráter. Não importa quão popular você seja, ou quanta riqueza você acumulou, 
tudo ficará aqui.  
 
18 - Quando você morre é desnudado de tudo que tem, ou possui, com uma 
exceção: seu caráter. É quem você é. A essência do seu ser. E sua vida aqui é 
apenas um reflexo de aonde você está indo. Agora, o que estamos olhando aqui é 
a Natureza de Deus no crente. Em outras palavras, é a Vida refletindo a Si mesma 
no crente. Mas temos um problema. Temos esta carne para lidar. E ter as ações e 
a fala de Deus não pode vir até que tenhamos nossas mente como a própria mente 
de Deus. E a menos que pensemos os pensamentos de Deus, nunca poderíamos 
fazer ou falar o que agrada a Deus. 
 

II Coríntios 5:1 PORQUE sabemos que, se a nossa casa terrestre deste 
tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, 
eterna, nos céus. 2 E por isso também gememos, desejando ser revestidos da 
nossa habitação, que é do céu; 3 Se, todavia, estando vestidos, não formos 
achados nus. 4 Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos 
carregados; não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal 
seja absorvido pela vida.  
5 Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o 
penhor do Espírito. 6 Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, 
enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor 7 ( Porque andamos por 
fé, e não por vista ). 8 Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, 
para habitar com o Senhor. 
 

Romanos 12:1 ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 
vosso culto racional. 2 E não sede conformados com este mundo, mas sede 
transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 
 
19 - Esta noite eu gostaria de olhar a ordem da ressurreição, como os mortos vêm 
primeiro, então nos juntamos a eles por um período de tempo, talvez um mês, e 
alguma vez durante esse tempo nós recebemos a Mudança de Corpo, então 
subimos para encontrar o Senhor meio caminho entre o Céu e a Terra, algum lugar 
elevado, ou outra dimensão que é maior do que a terceira, onde estamos vivendo. 
 



AS SETE ERAS DA IGREJA 54-0512 97 Sua grande, gloriosa Presença abalará a 
terra. “Ele vem em nuvens”. Oh, eu amo isso. “Nuvens”, haverá onda após onda de 
Sua glória cruzando o mundo, e a ressurreição dos santos virá... 
 

Aliviando a pressão 62-0518 112 Veja onde estamos vivendo, amigos. O que há 
com as pessoas? Você não pode ver que estamos no tempo do fim? Está tudo 
acabado.  A próxima coisa será uma varredura...?... o pequeno grupo junto. Em um 
mês mais ou menos ela se irá, tão logo se ajunte. Bem, estamos no fim. Não resta 
mais esperança. Corra para Cristo, povo. 
 

SETE ERAS DA IGREJA 54-0512 97 “Os últimos serão os primeiros, e os 
primeiros serão os últimos”. Como pode ser assim? Essa é a ordem da 
ressurreição. Eu não vou conhecer ninguém na geração antes de mim, ou depois 
de mim. Eu vou conhecer aqueles dessa geração E cada geração virá com 
sucesso, assim como se foram. “Os últimos serão os primeiros”. Certamente, é 
assim. Vê? Eu conheço meu povo. O próximo companheiro, meu pai, conhecerá 
seu povo; seu avô seu povo, assim subseqüentemente. Onda após onda, após 
onda, após onda, e os santos se levantando por toda parte. Não será maravilhoso? 
 
20 - Então nós estamos olhando para aquele lindo tempo a frente, quando o tempo 
da Ressurreição vier, e nós que estamos vivos permanecermos para sermos 
levados para cima juntos com eles, e então iremos encontrar o Senhor no ar. 
Tomar primeiro nossa mudança e depois encontrar o Senhor no ar. É disso que 
temos falando nas ultimas semanas. 
 
21 - Agora, como encontramos em nossos estudos que o apóstolo Paulo disse, e o 
irmão Branham nos ensinou, que nós já fomos ressurretos espiritualmente dos 
mortos. É por isso que nós todos não temos de morrer primeiro. Há um grupo que 
estará vivendo, e nós que estamos vivos permaneceremos para a Parusia do 
Senhor seremos transformados em um momento num piscar de olhos, quando as 
Trombeta soar. 
 

I Coríntios 15:51 Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos 
dormiremos, mas todos seremos transformados; 52 Num momento, num abrir e 
fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53 Porque convém que 
isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se 
revista da imortalidade. 54 E, quando isto que é corruptível se revestir da 
incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-
á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. 55 Onde está, ó morte, 
o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56 Ora, o aguilhão da morte é o 
pecado, e a força do pecado é a lei. 57 Mas graças a Deus que nos dá a vitória por 
nosso SENHOR Jesus Cristo. 58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho 
não é vão no Senhor. 
 

I Tessalonicenses 4:15 Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, 
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 
16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e 
com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 



Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 
18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 
 
22 - E que conforto trazem essas palavras a nós, que estamos cansados desse 
velho leprosário. Mas, o que há com isso é que o Alarido já começou. O Senhor 
já desceu com um Alarido. E este alarido é uma Mensagem ajuntando Seu 
povo rapidamente. Então a próxima coisa é a Voz que, se você lembrar do 
ministério Alfa de Jesus Cristo, quando Ele clamou com grande Voz, os sepulcros 
foram abertos e muitos dos santos que dormiam, levantaram-se e saíram das 
tumbas, depois que Ele ressuscitou. Então a Voz, a grande Voz acorda as 
virgens dormentes como também vimos em Mateus 25, as prudentes foram 
despertas de seu sono, e Paulo disse em Hebreus 11 que eles deviam ter esse 
ministério, porque eles, sem nós, não podem ser perfeitos. 
 
23 - Esta noite nós vamos olhar esse processo de mudança de corpo. Sabemos 
que a grande voz é um alarido, então, eu creio que a ressurreição já começou. É 
um processo que acontece como um período. Os vivos são espiritualmente 
ressurretos ou despertos de um sono profundo, e depois aqueles que dormem na 
tumba. Mas os vivos são acordados primeiro, então os mortos vêm à Vida. 
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