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1 - Romanos 1:17 Pois nisto está a justiça de Deus revelada de fé a fé: como está escrito, O justo viverá pela fé. 
 

Romanos 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei 
vem o conhecimento do pecado. 21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o 
testemunho da lei e dos profetas; 22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre 
todos os que crêem; porque não há diferença. 23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus; 
 

2 – Semana passada nós falamos sobre justiça e injustiça, e mostramos que a justiça de Deus bem pela fé, que é 
uma revelação, e não pelas obras. Agora, é uma revelação e você não pode fazer nada quanto a isso. Mas não 
significa que não haverá uma manifestação física da obra da Graça em sua vida. 
 

Romanos 4:1 QUE diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 2 Porque, se 
Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. 3 Pois, que diz a 
Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 4 Ora, àquele que faz qualquer 
obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. 5 Mas, àquele que não 
pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. 6 Assim também 
Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo:  
7 Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. 8 Bem-
aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 9 Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a 
circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como 
justiça a Abraão. 10 Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não 
na circuncisão, mas na incircuncisão. 11 E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando 
estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles também na 
incircuncisão; a fim de que também a justiça lhes seja imputada; 12 E fosse pai da circuncisão, 
daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve 
nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 13 Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do 
mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. 14 Porque, se os que 
são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. 15 Porque a lei opera a ira. Porque 
onde não há lei também não há transgressão. 16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a 
fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é 
da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, 17 ( Como está escrito: Por pai de muitas nações te 
constituí ) perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que 
não são como se já fossem. 18 O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se 
pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. 19 E não 
enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem 
anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. 20 E não duvidou da promessa de Deus 
por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, 21 E estando certíssimo de que o que 
ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. 22 Assim isso lhe foi também imputado como 
justiça.  
 

3 - Agora, eu não digo que vem por revelação, mas por um período de revelação. Paulo disse que vem por Fé 
singular, revelação singular, e aqui está a única fé que fale vinte e cinco centavos para Deus, e esta é a revelação 
de Jesus Cristo. 
Em Efésios 4 Paulo nos diz há apenas um Senhor, e Uma Fé, e essa fé é a fé do Senhor. É a Fé de Deus, 
período. Agora, ele não disse que é fé no Senhor, mas há apenas um período de fé. Não sua fé no Senhor, mas a 
Fé do Senhor. 
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Não temas, sou Eu 23.01.1961 - P:41 Há apenas uma fé; e essa é a fé de Deus (correto), A Fé de Deus. A sua 
fé humana não vai muito longe. Mas a Fé de Deus em você te faz amar a todos, me faz amar a todos. Correto. É 
isso que a fé de Deus faz em você: faz você ter o mesmo sentimento que Jesus teve, porque o espírito de Cristo 
está em você. 
 

4 - Olhe, nos é dito na escritura que Deus formou a palavra pela fé. 
 

Hebreus 11:3 Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que 
aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 
 

O próprio Deus tinha fé em Sua Palavra, e é esta fé que estamos olhando esta manha. Não a sua fé em Deus, 
nem sua habilidade de crer que Ele é. O diabo crê que Deus é e treme. Mas estamos olhando para a fé de Deus.  
Há Uma Fé na qual Deus está interessado, e essa é a Sua fé em Sua Palavra. E se você tem essa Fé, então não 
será distraído em qualquer circunstancia, ou qualquer coisa que é contrária a essa fé. 
 

5 - Se você ouvir meu sermão sobre “A fé de Jesus do Gethsemane até a cruz” você vai saber do que eu estou 
falando. Quando Jesus finalmente se conectou à Fé de Deus, foi quando Ele teve a vitoria para passar por todo o 
sofrimento físico e abusos ao Seu corpo que satanás pôde infringir sobre Ele pelo sistema romano. Isso não foi 
Sua fé em Deus, mas Ele se conectou à fé de Seu Pai, à revelação de Seu Pai. 
 

Quando ele reconheceu que era plano de Deus que ele fosse o Cordeiro que foi morto desde a fundação do 
mundo, então nada poderia dissuadi-lo a não sofrer tudo o que Deus tinha para Ele. 
 
6 - Super Sentido 27.12.1959 - P:72 Isso foi o que o sexto sentido que levantou Jesus Cristo dos mortos depois 
que Ele caiu no chão, porque Ele cria na Palavra de Deus. Disse, “Destrua este corpo e eu vou reerguê-lo em 
três dias. Pois Davi disse, “Não deixarei que Meu Santo veja corrupção, nem deixarei Sua alma no inferno””. Isso 
foi o super sentido. Poe para baixo a ressonância destes sentidos. Creia no super sentido, o sentido da Fé, que 
Jesus Cristo dá. Mas este mesmo sentido, Deus falou quando não havia nada. O que é aquele sentido? 
Aquele super sentido é Deus, a fé de Deus em você, a parte de Deus que vem para dentro de você, te dá o 
super sentido. Por esse mesmo super sentido, Deus arquitetou o mundo junto com coisas que não eram 
para e não apareceram. Ele falou sua Palavra e acreditou em Sua Palavra, e uma palavra se sacudiu para a 
existência. Glória. 
 

7 - E para que possamos nos conectar à fé de Deus e viver uma vida que é a que Deus quer que vivamos. De fato 
esse é o único jeito pelo qual podemos viver vitoriosamente em Cristo, é viver pela Sua Fé. 
 

O Apostolo Paulo disse em Gálatas 2:20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo 
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se 
entregou a si mesmo por mim 
 

8 - Observe que não é pela nossa fé que vivemos, mas a mesma fé que o Filho de Deus tinha. E onde ele 
conseguiu Sua Fé? Ele conseguiu com Deus, Seu pai, pois ele disse, o Filho não faz nada além do que o 
Pai O mostra, (revela a Ele), pois fé é revelação, (algo que é revelado). 
 

9 – O irmão Branham disse em seu sermões, Obras são Fé expressada 26.11.1965 - Se você não pode 
crer nisso, então não vai acontecer, Agora, eu não posso te fazer crer; nem você pode fazer que você 
mesmo creia. Deus tem que te dar isso. Crer é um dom de Deus. Não a sua fé: a fé de Deus. Sua fé 
intelectual pode crer perfeitamente, mas a menos que a fé de Deus venha ao seu coração...  Veja, sua fé 
intelectual pode aceitar; Faça isso e continue crendo de todo o seu coração até que Deus te revele. 
 

10 – Assim, então se você tem a Fé de Deus, então sua fé apenas dirá o que Deus já disse antes da 
fundação do mundo. Seu testemunho pode somente ser o que Deus tem de dito sobre você, e você recebe 
e crê e então manifesta isso, porque você se conectou à fé Dele, a Fé de Deus. 
 

11 – Apenas porque você não acredita no que Deus disse, isso não vai parar o que Deus disse de 
acontecer. Então sua fé não é nada. É apenas o que você crê. O que Deus declarou acontecerá, e nada 
pode impedir. 
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Paulo disse em Romanos 3:3 Pois quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a 
fidelidade de Deus? 
 

12 – Então o problema que temos hoje como em todos os dias é que aos homens é ensinado um credo ou 
um dogma, e lhes é ensinado que o que eles crêem é sua Fé. 
 

Porta para o coração 28.11.1959 - P:33 oh, há muitas portas dessas. Deixe-me encontrar a porta da fé 
aqui desse lado. “Agora, eu tenho fé. Mas não vá zombar da minha fé”. Há apenas uma fé, e essa é a 
fé de Deus. Isso é certo. As portas estão todas fechadas, porque você não quer fazer besteiras ao redor 
da porta, ou deixar Jesus por ali; porque tão logo Ele está na porta, Ele clamará, “Eu sou o mesmo 
ontem, hoje, e para sempre”. E seus credos trancarão a porta. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e para 
sempre. Você irá a uma igreja e verá sinais e maravilhas de Deus serem efetuados; você não dará 
atenção a eles, porque os credos trancaram aquela porta da fé em você e te fizeram pensar que isso é 
Fé. E há apenas uma fé, e essa é a fé de Deus. E o Único que pode trazer a fé de Deus é Jesus Cristo, 
Seu Filho, que vem ao seu coração. Ele está batendo ao seu coração por sinais, maravilhas e milagres. 
Mas você deixa tudo isso encurralado. “Eu não quero ter nada a ver com isso”. Oh, se Ele pudesse 
apenas ficar, e você abrisse aquela porta, não seriam nem dois minutos para que você cresse  em cada 
Palavra que a Bíblia escreveu, e dissesse “Amém” para cada pedacinho Dela; se você apenas abrisse a 
porta e deixasse Jesus entrar, que te desse a fé que Ele tem para te dar. Você tem a fé que alguns 
credos lhe deram. Você fechou as portas para a fé de Cristo. Quando você toma a fé de Cristo, então 
você pode reconhecê-lo. 
 

13 – Mas essa é a razão pela qual o homem deslizou para dentro de seus próprios ismos, e pensamentos 
denominacionais. E Paulo nos disse que essa é a razão pela qual o homem deslizou para longe da Fé de 
Deus e substituiu pelo seu próprio raciocínio de fé... 
 

Romanos 10:3 Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria 
justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele 
que crê. 5 Ora Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas viverá 
por elas. 6 Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu? ( isto 
é, a trazer do alto a Cristo. ) 7 Ou: Quem descerá ao abismo? ( isto é, a tornar a trazer dentre os 
mortos a Cristo. ) 8 Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a 
palavra da fé, que pregamos, 9 A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu 
coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.10 Visto que com o coração se crê 
para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11 Porque a Escritura diz: Todo aquele 
que nele crer não será confundido. 12 Porquanto não há diferença entre judeu e grego; porque um 
mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13 Porque todo aquele que invocar 
o nome do SENHOR será salvo. 14 Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão 
naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? 15 E como pregarão, se não 
forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos 
que trazem alegres novas de boas coisas. 16 Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías 
diz: SENHOR, quem creu na nossa pregação? 17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra 
de Deus. 
 

14 - O irmão Branham disse em seu sermão, A Semente da Discrepância 18.01.1965 - P:19 E nós 
sabemos que Jesus era a Palavra; São João 1 disse, “No principio era a Palavra, e a Palavra estava 
com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra foi feita carne e habitou entre nós”. Então a Palavra é 
uma Semente; Então a semente se tornou carne e habitou entre nós. Se Judas era a semente do inimigo 
e da discrepância, também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Ele nunca 
teve fé de verdade. Ele tinha o que pensava ser fé. Há algo entre ter fé, e uma fé fingida. E uma fé 
genuína de Deus crerá em Deus, e Deus é a Palavra; nunca nada será acrescentado a Ela. A Bíblia 
nos diz que se adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do Livro da 
Vida: Apocalipse 22:18, o capitulo de encerramento. 
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15 – Então o que estamos olhando é o período da Fé de Deus. Também estava em Sua mente, para 
começar, ou isso não é fé, e não é revelada por Deus a nós. Então se não estava na mente Dele, não é 
real. Pois as coisas que podem ser vistas não são o que é real, mas as coisas que não podem ser vistas 
são de fato as reais. 
 

Hebreus 11:1 ORA, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se 
não vêem. E no verso 3 nós lemos Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram 
criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 
 

16 – Então Deus tinha fé em Sua própria palavra para trazer as coisas que não estavam na existência. E 
foi isso que Abraão se conectou, e é esse o testemunho que temos dele, e é por isso que ele é chamado o 
Pai da fé. 
 

Romanos 4:17 ( Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí ) perante aquele no qual creu, 
a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. 18 O qual, 
em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que 
lhe fora dito: Assim será a tua descendência. 
 

Super sentido 27.12.1959 - P:31 E o super Sentido é o Espírito Santo, a fé de Deus que habita em 
você. E se você deixar os cinco sentidos renderem frutos ao sexto sentido, ele te guiará e porá todos os 
outros cinco sentidos sob controle. Pois ele está muito acima dos sentidos naturais, como o homem 
espiritual está a cima do natural; tão alto quando os céus estão acima do homem natural e seus cinco 
sentidos. Ele te faz crer em coisas que você não pode ver. Faz-te agir onde você não pensa que os cinco 
sentidos jamais pensariam. O diabo pode se infiltrar nesses cinco sentidos e mentir para você, mas ele 
não pode tocar no super sentido. Está muito além do alcance dele. Veio de Deus. Chama-se fé. Fé é a 
grande coisa. 
 

Rainha de Sabath 19.02.1961 - P:8 Lembre-se sempre disso, igreja; As Palavras de Deus são verdade. 
Eu creio que a atitude mental correta dirigida a qualquer promessa Divina a fará vir a acontecer, se 
você puder olhar da maneira correta. Mas se lembre, aqui tem estado meu padrão de na vida. Eu tento 
fazer isso. A primeira coisa, Eu quero descobrir se é a vontade de Deus ou não. Que... Então eu sei se é 
a vontade de Deus. A próxima coisa, é meu objetivo e motivo fazendo isso. Então se é a vontade de 
Deus, e meu objetivo está correto, e meu motivo está correto, eu tenho fé que será feito. Porque, 
primeiro, é a vontade de Deus e o meu objetivo é glorificá-Lo, e meu motivo é dar a Ele toda a glória. 
Vê? Então não há motivos egoístas quanto a isso. Se você tem um motivo egoísta, não vai funcionar. 
Se seu objetivo é fazer dinheiro para si mesmo ou algo assim, por que, você nunca terá sucesso. E assim 
tentar fazer algo fora da vontade do Senhor, não vai funcionar, para começar. Assim há fé genuína, 
mas você deve vir ao canal real de Deus para ter fé genuína. Há a fé humana, e há a fé de Deus. E 
você deve ter uma fé devota para crer. Agora, para ter fé devota, você tem de ter a mente de Cristo em 
você. Então é assim que Deus lhe dá visões, revelações, e todas estas coisas vêm pela mente de Cristo 
estando em você. Você entendeu? “Deixe a mente que estava em Cristo estar em você”. 
 

Sabedoria versus Fé 01.04.1962 - P:42 agora, encontramos que estas duas facções ou origens são: um, 
sabedoria, e o outro, uma fé. E elas têm se enfrentado desde a criação no Jardim do Éden. Agora, há 
filhos nos dois lados. Agora, de que sabedoria nós estamos falando? Algo que não concordará que toda 
esta Palavra é a verdade. Algo que vai para longe da Verdade, expressando a si mesma como um 
conhecimento superior, mais sabedoria. E se sabedoria desse tipo vem de Satanás, seus filhos vivem por 
essa sabedoria. E se a fé de Deus veio por Deus (e Deus é Palavra), os filhos de Deus vivem na fé. A 
Bíblia disse que o junto vive pela sabedoria? [a congregação responde. “Não!”] Fé! “O justo viverá 
pela fé”, não o que ele pode aprender, mas o que ele pode crer. Correto. 
 

Porta para o Coração 12.03.1960 - P:24 Há outra pequena porta bem no cantinho. É a porta da fé. 
Oh, há muitas delas. Deixe-me falar de fé por um momento. “Agora, vou te deixar entrar, Jesus, mas eu 
tenho minha própria fé”. Bem, nós não podemos fazer muito por você. Se você tem sua própria fé, eu 
não a quero. Eu Quero a fé Dele. Minha fé não é boa. A fé de Deus é o que precisamos: a fé de Deus 
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em nós. Minha fé não é boa; sua fé não é boa; é preciso de Cristo para entrar e ficar à porta da fé e 
ser o Senhor, Senhor da sua fé. Quando você lê na Bíblia, “Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, e para 
sempre”, sua fé dirá “Isso é impossível”. Mas a fé Dele dirá “Amém, Eu sou”. Se as criticas dizem que 
os dias de milagre são passado, a fé de Deus dirá, “Ele não sabe do que está falando”. Se o critico diz 
que Jesus não cura, o Espírito Santo à porta da fé dirá, “Eu sou o Senhor que cura todas as 
enfermidades”. Faz muita diferença permiti-Lo ter a porta da fé. Você sabe, a Escritura que estávamos 
lendo há pouco diz que você está nu, e você é um miserável; pobre, e cego, e não sabe disso. Essa é a 
condição em que a igreja está chegando: nua... 
 

Por que não somos uma denominação? 27.09.1958 - P:6 E então quando você deixa sua fé correr até 
o fim, até você começar a crer, então deixar seu subconsciente começar a agir, então a fé de Deus dará 
suporte; então você vai pra frente. Vê? Porque sua fé não fará muita coisa; seu subconsciente tem de se 
mover na mesma direção que sua fé, e então a fé de Deus vem atrás e confirma tudo. Vê? Mas se é sua 
fé, “oh, sim, eu tenho agorinha mesmo”;  e mesmo seu subconsciente rolando aqui, dizendo “Eu queria 
saber se isso vai funcionar em mim”. Não vai acontecer assim. Vê? 
 

A Ele ouvirdes. 15.12.1956 - P:56 Esta noite o mundo está procurando por alguém para mostrar a real 
fé genuína de Deus, não importa o que as pessoas dizem, quais as circunstancias, como eu me sinto, 
como isso se parece. Como eu ouvi o chamado de Deus. Ele é meu Pai, e eu aceito Sua Palavra, sem me 
preocupar. Que Deus nos ajude esta noite a ver isso enquanto curvamos nossas cabeças por um 
momento. 
 

Lei ou Graça 06.10.1954 - P:20 E nós temos fé em nossos corações, a fé de Deus em nossos corações, 
e podemos vê-la claramente. Ela se torna uma fé, e então a falamos, e ela vem à existência, a mesma 
coisa, pois a mente de Cristo está no homem. É isso que faz a cura e assim for diante. Quando você 
consegue essa perfeita revelação, o que você estiver sabendo, você saberá como caminhar. 
 

O Homem Interior 12.12.1953 - P:27 Como aquela luz. Você tira o fim, negativo ou positivo. 
Certamente não vai funcionar. Isso é tudo. Tem de haver um terreno. Tem de ser bem aterrado. E tem 
de ter o tipo certo de fio e tudo mais, e então vai carregar a corrente. É tudo o que se precisa. Bem, se 
estamos realmente aterrados em Cristo (Vê?), com o Espírito Santo em nós, e enraizados e aterrados na 
fé de Deus, certamente vai emanar a luz do Evangelho para o Mundo. Correto. Curará doentes; fará 
grandes obras. 
 

Romanos 1:17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo 
viverá da fé. 
 

17 - Agora, quem são estes juntos que viverão pela fé? Eu pensaria que o mesmo que nos disse que o 
junto viverá pela fé seria o mesmo a nos dizer quem eles são. 
 

Romanos 8:28 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29 Porque os que dantes conheceu também 
os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos. 
 

18 - Agora, a única maneira pela qual você poderia ser conforme a imagem de Seu Filho é se você 
tivesse os mesmos atributos e características. E para ter isso, você teria de ter a mesma semente da Vida 
em você que o Filho teve. Porque a lei da reprodução que Deus estabeleceu em Genesis 1:11 nos diz 
que cada semente trará segundo sua natureza. 
 

Vamos ler no 30 E aos que predestinou a estes também chamou; e aos que chamou a estes também 
justificou; e aos que justificou a estes também glorificou. 31 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus 
é por nós, quem será contra nós? 32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o 
entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? 33 Quem intentará 
acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34 Quem é que condena? Pois é 
Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e 
também intercede por nós. 35 Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a 
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perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36 Como está escrito: Por amor de ti 
somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37 Mas em 
todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 38 Porque estou certo de 
que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, 
nem o porvir, 39 Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do 
amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.  
 

19 - Agora, Paulo disse, é Deus quem justifica, e quem Ele justifica? Aqueles a quem antes conheceu. E 
Ele também disse que somos justificados pela Fé, então Deus usa Sua Fé para nos justificar. Assim, a 
menos que tenhamos a fé de Deus, não somos justificados. 
 

Gálatas 3:24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé 
fôssemos justificados. 
 

Romanos 5:1 1 TENDO sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus 
Cristo;  
 

Romanos 3:28 Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. 
 

Gálatas 2:16 abendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, 
temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da 
lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.  
 

20 – Então vemos que é Deus quem justifica, e quem Ele justifica? Aqueles que antes conheceu. E Ele 
também disse nós somos justificados pela Fé, então Deus usa Sua Fé para nos justificar. Então a menos 
que tenhamos a fé de Deus, Sua Fé, não somos justificados ainda. 
 

21 - Mas aqueles a quem Ele antes conheceu, Ele também predestinou. Estamos falando da Semente 
eleita de Deus. E em Romanos 1:17 Paulo disse, Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, 
como está escrito: Mas o justo viverá da fé. Pelo que? Pela revelação. Agora, eu vou mostrar a vocês em 
alguns minutos o quão importante é essa afirmação em se falando de justiça, pois é isso o que estamos 
vendo hoje. Justiça e injustiça. Este é um dos grandes mal-entendidos que temos na mensagem. A 
maioria das pessoas ainda estão vivendo em escravidão às suas próprias idéias do que é justiça. E eles 
estão tentando estabelecer sua própria justiça pelo que podem produzir em si mesmos. 
 

Romanos 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei 
vem o conhecimento do pecado. Nós já mostramos que é Deus quem justifica, e o que Paulo está nos 
dizendo aqui é que nenhuma obra pode trazer nossa justificação. Pelas obras da lei nenhuma carne será 
justificada diante Dele: pois a lei é o conhecimento do pegado. (o que ele está dizendo aqui é que a Lei, 
o livro das regras, o código moral, a conduta e a ordem podem apenas te apontar o que é o pecado, ou o 
que é descrença, mas não pode te fazer justo. 
 

Romanos 3:21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos 
profetas; 22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo (o que é Fé? É uma revelação) para todos e 
sobre todos os que crêem; (E quem é este que crê? Ou devo por nessa maneira, quem é que pode crer?  
 

22 - Aqui Paulo está nos dizendo que justiça Verdadeira vem apenas de Deus recebendo a Revelação de 
Jesus Cristo. E os únicos que podem crer são aqueles que foram ordenados para crer. 
 

Atos 13:48 E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra do Senhor; e creram 
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. 
 

Romanos 4:1 QUE diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 2 Porque, se 
Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. 3 Pois, que diz a 
Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 4 Ora, àquele que faz qualquer 
obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. 5 Mas, àquele que não 
pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça.  
 

Por isso que Jesus disse que, “Deus é espírito e aqueles que O adoram devem adorá-Lo em Espírito e em 
verdade”. Você não pode separar os Dois. Espírito e Verdade, porque Jesus também disse, “Minhas 
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Palavras São Espírito e Verdade”. E adorar fora da Palavra revelada vindicada não será aceito por Deus, 
nunca foi. 
 

23 – Agora, a religião tende a alimentar a carne, porque é sensitivo, ou baseado nos sentidos. E qualquer 
adoração que não for baseada no Espírito e na Verdade, vai sempre se inclinar em direção aos cinco 
sentidos exteriores da carne ou os cinco sentidos interiores. 
 

24 – Nós não podemos adorar com nossos olhos, nem com nossos narizes com cheiros, nem podemos 
adorar com nossos ouvidos escutando musica; pois a carne não professa nada. E ainda temos igrejas hoje 
de todas as denominações, mesmo dentre os professores da mensagem, há alguns que têm corais e 
orquestras com mais membros do que os que estão sentados nos bancos de muitas igrejas hoje. E a igreja 
com mais musica parece ser a maior de todas. Se você não tiver um programa musical em sua igreja, 
você nunca atrairá as pessoas, eles dizem. E para que elas estão sendo atraídas? Para o “Novo Evangelho 
Musical”. Estamos vivendo num tempo em que a “carne” parece liderar a adoração, e ainda não é em 
vão? 
 

João 4:23 Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e 
em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24 Deus é Espírito, e importa que os que 
o adoram o adorem em espírito e em verdade. 
 

25 - Se a carne de si mesma “não professa nada”, então está claro que nós não podemos adorar a Deus 
com qualquer um de nossos sentidos (os quais todos pertencem à carne). Adorar com nossos olhos não 
professa nada, e ainda a maioria do mundo religioso apenas faz isso. Eles usam os olhos para atrair as 
pessoas para adoração. Eles constroem grandes monumentos de beleza, grandes catedrais, grandes 
igrejas, grandes altares apenas com o propósito de adoração, e ainda isso não professa nada.  
 

26 - Não podemos adorar com nossos olhos, nem com nossos narizes, como os católicos e os hindus que 
queimam incenso diante dos altares para criar uma forma de adoração pelo aroma. O único aroma que 
agrada a Deus é o das orações de Seus Santos. Não podemos adorar com os olhos, nem com nossos 
narizes cheirando, nem com nossos ouvidos escutando musica; pois a carne não professa nada. 
 

27 - E ainda temos igrejas hoje de todas as denominações, mesmo dentre os professores da mensagem, 
há alguns que têm corais e orquestras com mais membros do que os que estão sentados nos bancos de 
muitas igrejas hoje. E a igreja com mais musica parece ser a maior de todas. Se você não tiver um 
programa musical em sua igreja, você nunca atrairá as pessoas, eles dizem. E para que elas estão sendo 
atraídas? Para o “Novo Evangelho Musical”. Estamos vivendo num tempo em que a “carne” parece 
liderar a adoração, e ainda não é em vão? 
 

28 - Paulo disse, isso “não professa nada”. E não é interessante que essa sede por musica tenha crescido 
com a mesma velocidade que o clamor pelo Carismático, Pentecostal clamor para ser “preenxido com o 
Espírito”. Mas eles não querem a Palavra da Verdade, e a Palavra que eles têm foi mal dividida. Eles 
não têm toda a Palavra, pois Jesus disse em 
 

João 4:23 Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura 
a tais que assim o adorem. Ele nunca disse em espírito apenas, mas em Espírito e em Verdade. 
 

Romanos 4:6 Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem 
as obras, dizendo: 7 Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são 
cobertos. 8 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 9 Vem, pois, esta bem-
aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé 
foi imputada como justiça a Abraão. 10 Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na 
incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. 11 E recebeu o sinal da circuncisão, selo da 
justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crêem, estando eles 
também na incircuncisão; a fim de que também a justiça lhes seja imputada; 
 

29 - Agora aqui está a chave, bem neste verso, Paulo disse, a justiça também lhes será imputada... 
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13 Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua 
posteridade, mas pela justiça da fé. 14 Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a 
promessa é aniquilada. 
 

Então vemos a importância de se conectar com a própria mente de Deus e receber como uma obra 
concluída o que Deus já declarou pela Sua Palavra ser tão importante. Porque isso tem a ver com receber 
nossa herança. 
 

30 - E porque foi lhe imputado? Por causa de suas obras? NÃO! Porque ele simplesmente tomou Deus 
em Sua Palavra. Ele disse “O Dinheiro está no bando”, então está lá. Ele disse, “Eu já fui justificado”, 
então, eu sou. Não eu fazendo certo o que já fiz errado. Não eu vivendo uma perfeita e correta vida sem 
ofender a ninguém minha vida toda. Não, isso não! Mas confessar o que Deus já disse sobre você, isso 
sim, essa é a chave. 
 

21 E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. 22 Assim 
isso lhe foi também imputado como justiça. 
 

Romanos 5:18 Então, como pela ofensa de um vem julgamento sobre todos os homens para 
condenação; assim também pela justiça de um (a Fé de Um, a Revelação de Um) os dons vêm sobre 
todos os homens para justificação da vida. 
 

Curvemos nossos corações e nossas cabeças em oração... 
 
Esta mensagem foi escrita e pregada originalmente em inglês por Rev. Brian J. Kocourek e foi traduzida por Ministério Internacional 
do Tempo Do Fim ”Doutrina da Mensagem” o mais cuidadoso possível, este pequeno trabalho de tradução é somente para ajudar aos 
crentes da Mensagem de língua portuguesa para uma melhor compreensão da Verdadeira Doutrina falada por Nosso Profeta Mensageiro 
William Marrion Branham. Esperamos que seja de benção e ajuda para todos. 
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