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1 - 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. 9 Pois que muito desejamos 
também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. 

 

Romanos 12:1 OGO-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. 

 

2 - Oremos. Querido Pai, nós estamos agradecidos por mais uma vez estarmos 
reunidos em um lugar para comer da Tua palavra. É a Tua Palavra, a qual Tu nos trouxe 
na forma de um Alarido, ou uma Mensagem, que estamos tão agradecidos em receber. 
Porque percebemos que pelo instrumento da Tua Palavra, Tu estás trazendo nossa 
mudança de corpo, enquanto somos transformados pela renovação de nossas mentes. 
Nós te agradecemos, Pai, pois este é o cumprimento do Teu Grande Plano. E pedimos 
que nos guie mais uma vez enquanto olhamos tua Palavra a respeito desse grande Plano, 
pois pedimos no nome de Jesus Cristo. 

3 - Esta noite eu gostaria de tomar os pensamentos da Fé que é necessária para uma 
mudança de corpo. E vocês devem saber por agora que há uma ordem para a 
ressurreição, como os mortos vêm primeiro, e então nos reunimos com eles por um 
período de tempo, talvez um mês mais ou menos, e dentro desse período de tempo 
nós recebemos nossa mudança de corpo, então subimos para encontrar o Senhor a 
meio caminho, entre a Terra e o Céu, em algum lugar elevado, ou dimensão que é 
maior do que as três nas quais estamos vivendo agora. 

Sete Eras da Igreja 12.05.1954 -  97 Sua grande e gloriosa Presença aniquilará a 
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terra. “Ele vem em nuvens”. Oh, eu amo isso. “Nuvens”. Haverá onda após onda de 
Sua glória pela terra, e virá a ressurreição dos santos... 

Liberando a Pressão 18.05.1962 - 112 veja onde estamos vivendo, amigos. O que 
há com as pessoas? Você não vê que estamos no tempo do fim? Está tudo acabado. 
Depois virá uma varredura que irá...?... o pequeno grupo junto. E em mais ou menos 
um mês ela se irá, tão logo ela se ajuntar. Bem, estamos no fim. Não há mais esperança 
em lugar algum. Corra para Cristo, povo. 

Sete Eras da Igreja 12.05.1954 - 97 “Aquele que era o ultimo será o primeiro, e 
aquele que era o primeiro será o ultimo”. Como pode ser dessa maneira? Essa é a 
ordem da ressurreição. Eu não vou conhecer ninguém da geração antes de mim ou da 
geração depois de mim. Eu conhecerei aqueles dessa geração.  E cada geração virá 
com sucesso, assim como se foi. “Aqueles que eram os últimos serão os primeiros”. 
Com certeza, tem que ser assim, vê? Eu vou conhecer meu povo. O próximo camarada, 
meu pai, vai conhecer seu povo; seu avô, o povo dele, e assim por diante. Onda após 
onda, após onda, após onda, e os santos se levantando por toda a parte. Não vai ser 
maravilhoso? 

4 - Então estamos olhando adiante, para um tempo maravilhoso à frente, quando o 
tempo da Ressurreição se estabelece, e nós que estamos vivos e permanecemos seremos 
levados para cima junto a eles, e então encontraremos o Senhor nos ares. Primeiro 
temos nossa mudança e então vamos encontrar o Senhor nos ares. É disso que temos 
falado pelas ultimas semanas. 

5 - Agora, como encontramos em nosso estudo que Paulo disse, e o irmão Branham 
nos ensinou assim, que nós já temos ressuscitado dos mortos espiritualmente. É por 
isso que não temos de morrer primeiro. Há um grupo que estará vivendo, e nós que 
estamos vivos e permanecemos para a Parousia do senhor seremos transformados no 
momento, num piscar de olhos, quando a 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.  
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I Tessalonicenses 4:15 Dizemo-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.  

 

6 - E que conforto trazem estas palavras para nós, que estamos cansados dessa 
velha casa de doenças. Mas, a coisa nisso é que o Alarido já começou. O Senhor já 
desceu com um Alarido. E esse alarido é uma Mensagem ajuntando rapidamente 
as pessoas. Então, a próxima coisa é a Voz, a qual se você lembrar no Ministério 
Alfa e Omega de Jesus Cristo, quando Ele chorou com Grande Voz, os sepulcros 
foram abertos e muitos dos santos que dormiam acordaram e saíram das tumbas 
depois que Ele ressuscitou. Então a voz, a Grande Voz, era para acordar as virgens 
dormentes, como também vemos em Mateus 25, as Sábias estão fora do sono, e Paulo 
disse em Hebreus 11:40 que elas têm de ter este ministério, pois sem nós elas não 
podem ser perfeitas. 

7 - Agora, esta noite nós vamos observar esse processo de mudança de corpo. Nós 
sabemos que uma Grande voz é um alarido. Então eu creio que a ressurreição já 
começou. É um processo que acontece em um período. Os vivos estão ressurretos 
espiritualmente ou acordados de um sono profundo, e assim aqueles que dormem 
na tumba. Mas os vivos são despertos primeiro, e então os mortos vêm à Vida. 

Efésios 2.1 E VOS vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 

8 - Agora, a palavra “despertar” significar fazer vivo novamente. A Vida de Deus 
que tínhamos Nele antes da fundação do mundo é feita viva, desperta, ou reanimada. 
Animação entrando nesses corpos, a Alma sendo desperta começa o processo do nosso 
retorno para o caminho que Deus planejou antes da fundação da terra, para que nós 
habitássemos em Sua presença por toda a eternidade. 

Perguntas e Respostas 23.08.1964 - 1M Agora, a primeira coisa que acontece 
quando somos ressuscitados...  Os que estiverem vivos apenas continuarão... A 
ressurreição se estabelecerá primeiro, a ressurreição daqueles que dorme. Haverá um 
tempo de despertar, e aqueles que dormem no pó agora serão despertados primeiro, e 
eles irão – estes corpos corruptíveis se tornarão incorruptíveis na graça de rapto do 
Senhor. E então nós todos nos ajuntamos. E quanto eles começarem a se ajuntar, então 
nós que estamos vivos e permanecemos seremos transformados. Estes corpos mortais 
não verão morte, mas subitamente haverá como que uma varredura, e você será 
mudado. Você será levado de volta como foi Abraão, de um homem velho para um 
homem jovem, de uma mulher velha para uma mulher jovem. O que é essa mudança 
súbita? E depois de um tempo você está viajando como em pensamento, e você pode 
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então ser levado para cima com eles para encontrar mo Senhor nos ares. Sim, a Igreja 
estará toda junta, mas depois, depois que a ressurreição e o rapto acontecerem. 

Selo da Páscoa – 10.04.1965 - E agora, se o mesmo espírito que estava sobre Ele 
para que fosse o Redentor naquela era, nós temos aceitado... Agora, a promessa que 
iria tomar lugar neste ultimo dia, se você se tornar parte da Palavra, você é redimido 
com Ele, porque o mesmo espírito que habitou em Cristo está habitando em você, 
despertando sua vida para esta era. E isso também despertará seus corpos mortais no 
tempo do fim, ressuscitá-los, levantá-los novamente. As trevas vão embora quando 
olhamos para essas coisas. E isso é a verdade. 

9 - Romanos aqui, Paulo nos provou. Vê? “Se o Espírito que levantou Jesus dos 
mortos habita em você, Ele também despertará seus corpos mortais”. É o mesmo 
Espírito que O levantou que desperta o crente para a Vida Eterna. O Espírito que 
levantou Jesus dos mortos habita no crente, desperta o crente para a vida eterna. 

O Levantar do Sol – 18.04.1965 - 1M 50-6 E agora (vê?), agora você já está 
ressuscitado. Quando Deus O levantou, Ele levantou a você; O Filho está agora mesmo 
em você. E agora você está crescendo em uma vida florescente como Ele foi, ser 
ressuscitado completamente no ultimo dia. O potencial você tem agora. Por que você 
sabe? Sua alma mudou, não foi? Seu corpo se tornou obediente a Ela, não foi? 
Obediência a que? A uma igreja? A Palavra, que é a vida. Assim você está agora 
ressuscitado dos mortos. Você potencialmente tem a necessidade. Agora, quando você 
tem a Dinâmica, você é despertado do mortal para a imortalidade. Isso faz o corpo 
inteiro se sujeitar à Palavra. Te fará agir diferente, parecer diferente, viver diferente; 
Isso vai te fazer diferente. 

10 - Então observe, é como uma pequena semente no chão. Agora, potencialmente, 
você é ressuscitado. Você é ressuscitado quando recebe o Espírito santo em você; 
Você é ressuscitado bem ai. Seu corpo está potencialmente ressuscitado. 

II Coríntios 4:16 or isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem 
exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E essa renovação 
vem pela Palavra de Deus vivendo e habitando em nós, adicionando célula sobre célula 
para nossos corpos glorificados. 

 

Efésios 4:21 Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a 
verdade em Jesus; 22 Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que 
se corrompe pelas concupiscências do engano; 23 E vos renoveis no espírito da vossa 
mente; 24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira 
justiça e santidade. 

11 - Explicando a cura e Jairo 12.02.1954 - 37 o diabo está só tentando te 
amedrontar. Ele está tentando colocar alguma coisa em algum lugar, ele diz, “Um dia 
desses você será assim”. Você é agora, você é filho de Deus. Agora, nós temos nos 
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assentado em lugares celestiais. Temos todo o poder nos céus e na terra. Vê? Nós temos 
o poder. Não no milênio, nós não precisaremos. Nós temos agora, nós estamos... 
agorinha mesmo nós somos filhos de Deus. “Não nos aparece como seremos, mas 
sabemos que seremos como Ele”. O que você é aqui é um reflexo do que você é em 
outro lugar. “Aqueles a quem Ele chamou, justificou”. Isso está certo? “Aqueles a 
quem Ele justificou, glorificou”. Já na presença do Pai, nós temos um corpo 
glorificado. Ah, bom! Isso não foi profundo? Está certo. Nós vamos descobrir se está 
certo ou não. “Se este tabernáculo terreno for dissolvido, nós já temos um esperando”. 
Está certo? Sim, está. Então agora, e o que nós somos lá é um reflexo. Aqui, o que nós 
somos aqui é um reflexo do que somos em outro lugar. Então se suas ações são más, 
você sabe de onde elas vêm. Você sabe onde seu outro corpo está esperando. 

Efésios 1:11 Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido 
predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o 
conselho da sua vontade; 12 Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os 
que primeiro esperamos em Cristo; 13 Em quem também vós estais, depois que ouvistes 
a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, 
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14 O qual é o penhor da nossa 
herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. 

 

Futuro Lar – 02.08.1964 -  34-3 “ Você não foi salvo dia algum. Você sempre foi 
salvo. Amém. Jesus veio apenas para redimir isso, mas você foi salvo do início, porque 
você tinha Vida Eterna para começar”. 

12 - Tiago 1:2 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias 
tentações; 3 Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 4 Tenha, porém, a 
paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em 
coisa alguma. 

 

O Sepultamento – 20.04.1957 -  Nossa própria vida é apenas um modelo. Apenas 
uma sombra, e não a coisa real. É o lado negativo. Precisa-se de morte para revelar a 
fotografia, para nos levar de volta para a teofania da qual viemos. Então na 
ressurreição nós viremos à imagem Dele, um corpo ressuscitado. Que bonito, e não 
apenas bonito mas a real e solene verdade da Palavra eterna de Deus, de quês seremos 
como Ele. 

Perguntas e Respostas – 03.01.1954 - E 143-191 O que você é aqui... Ponha isso 
em sua mente agora. Eu estou encerrando. Mas o que você é aqui é um sinal de que 
você é algo em algum outro lugar. Vocês sempre quiseram se tornar perfeitos, vocês 
cristãos. Há uma perfeição, cada pessoa que é cristã aqui já está glorificada na 
presença de Jesus Cristo. E você tem outro corpo. Você não vai ter alguma outra vez; 
você tem agora.  Agora mesmo há um outro corpo esperando por você se este aqui 
perecer. Você pode pensar nisso? Estude isso apenas um minuto. 
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ROMANOS 8:29 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. 30 E aos que predestinou a estes também chamou (novamente está no 
tempo passado); e aos que chamou (passado) a estes também justificou (passado); e aos 
que justificou a estes também glorificou (passado). Então isso está terminado. Um 
negócio feito. Você não pode mudar o resultado, não importa o quanto você tente. 

 

13 - Esta palavra “conforme” vem da palavra grega, summorphos {sum-mor-fos’} 
e significa “conforme a” – parecido com, tento a mesma forma de outro, similar, para 
descrever qual é a essência em caráter e assim completo ou estável, não meramente uma 
forma, ou contorno. 

 

I João 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que 
havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a 
ele; porque assim como é o veremos. Observe que ele disse, agora nós somos. Não no 
futuro, mas já filhos de Deus. 

 

Deus rico em Misericórdia – 19.01.1965 - 42 Agora, se você tem Vida Eterna esta 
noite, se nós temos Vida Eterna, então sempre tivemos, porque há apenas uma forma de 
Vida Eterna. Sempre tivemos. E a razão pela qual sempre tivemos é porque somos uma 
parte de Deus. 

 

14 - Nós ainda estamos falando sobre a ordem da ressurreição, mas o que eu quero 
que vocês vejam é que você já foi despertado. Você já recebeu uma ressurreição 
espiritual, que é um presságio da mudança de corpo. Eles sem nós não poder ser 
perfeitos. Eles tem de ter o que nós temos, e isso é a esta Mensagem de Revelação de 
Jesus Cristo. 

 

Agora, no que eu quero focar nossas mentes esta manha é que o irmão Branham 
disse que o que nós somos aqui é um reflexo de aonde estamos indo. 

Explicando a cura e Jairo – 16.02.1954 - 37 O que você é aqui é um reflexo do 
que você é em outro lugar. “Aqueles a quem Ele chamou, justificou”. Isso está certo? 
“Aqueles a quem Ele justificou, glorificou”. Já na presença do Pai, nós temos um corpo 
glorificado. Ah, bom! Isso não foi profundo? Está certo. Nós vamos descobrir se está 
certo ou não. “Se este tabernáculo terreno for dissolvido, nós já temos um esperando”. 
Está certo? Sim, está. Então agora, e o que nós somos lá é um reflexo. Aqui, o que nós 
somos aqui é um reflexo do que somos em outro lugar. Então se suas ações são más, 
você sabe de onde elas vêm. Você sabe onde seu outro corpo está esperando. 

15 - Então, o que somos aqui que é o mesmo lá? Observe, ele disse o que nós 
somos aqui. Então precisamos saber o que isso significa. O que somos aqui é um reflexo 
do que somos lá. Eu não creio que o que ele está dizendo é que nosso corpo reflete o 
corpo de lá, mas ele está dizendo que nossa natureza ou caráter aqui está refletindo o 
que a nossa natureza ou caráter é lá. 

A Era da Igreja de Laodicéia – Livro das Eras da Igreja CPT. 9 351-3 Ouçam-
me, “Despidos (fisicamente) nós viemos ao mundo, mas despidos (espiritualmente) nós 
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não vamos deixá-lo”. Oh, não. Nós vamos levar algo conosco. O que é esse algo? É 
TUDO o que nós podemos levar conosco. Nada mais, nada menos. Então é melhor que 
sejamos cuidadosos agora para ver que levamos algo que nos fará direitos diante de 
Deus. Assim, então, o que levaremos conosco? Nós levaremos nosso CARÁTER, 
irmão. Isso é tudo o que nós levaremos conosco. Agora, que tipo de caráter você vai 
levar? Será como o Dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente 
da aflição, ou será a despreocupação desse povo laodiceiano sem caráter? Isso é com 
cada um de nós, pois naquele dia cada homem vai estar com sua própria carga.  

16 - Que questão tremenda ele põe diante de nós esta manha. O que levaremos? Há 
apenas uma resposta, e essa é: nosso caráter. E o que somos aqui é o que seremos lá. 
Não o corpo, mas o caráter. E qual é o caráter adequado para entra na presença de 
Deus? E sua resposta é simples. Caráter é um reflexo da sua natureza. E se você 
nunca nasceu de novo, nunca vai desenvolver o caráter do Filho único gerado de Deus. 
Como crianças nesse mundo, nossos pais trabalharam conosco para desenvolver nosso 
caráter. Eles nos moldaram e nos criaram. Eles nos treinaram, e nos ensinaram o que é 
certo e o que é errado. E nós erramos, e eles nos corrigiram de uma forma da qual nos 
lembraríamos. E ainda hoje nós vivemos num tempo de Laodicéia, que é um tempo sem 
caráter, quando a ênfase é adquirir coisas materiais, e foco algum está no 
desenvolvimento de caráter, que é a única coisa a que você pode se apegar e levar para o 
outro lado.  

17 - Então, como desenvolver esse caráter? Da mesma forma que desenvolvemos 
nossos corpos. De fato, a palavra ‘desenvolver’ nos diz que isso já está lá mas precisa 
ser desenvolvido. Eu desenvolvo uma fotografia, ela já está lá no negativo. Apenas 
precisa ser posta na lavagem com água e então exposta à luz. 

Era da Igreja de Smirna – Livro das Eras da Igreja CPT 4 117-1 Romanos 
8:17-18 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-
herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele 
sejamos glorificados. 18 Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo 
presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada (‘Que será 
revelada em nós’, versão em inglês NT.). A menos que soframos com Ele, não podemos 
reinar com Ele. Você deve sofrer para reinar. A razão para isso é que caráter 
simplesmente nunca é feito sem sofrimento. Caráter é uma VITÓRIA, não um dom. um 
homem sem caráter não pode reinar, porque poder separado de caráter é Satânico. 
Mas poder com caráter é adequado. E desde que Ele nos quer até mesmo para 
compartilhar Seu trono na mesma base que Ele se submete e senta no trono de Seu Pai, 
assim nós temos de nos submeter e nos assentar com Ele. E o pequeno sofrimento 
temporário pelo qual passamos agora não é digno de ser comparado com a tremenda 
glória que será revelada em nós quando Ele vier. Oh, que tesouros estão esperando por 
aqueles que estão desejando entrar no Seu Reino por muitas tribulações. 

 

Romanos 5:1 TENDO sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por 
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nosso Senhor Jesus Cristo; 2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na 
qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3 E não somente 
isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a 
paciência, 4 E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. 5 E a esperança 
não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado. 

 

I Pedro 1:6 Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, 
sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações,  

7 Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é 
provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo; 

18 - Observe, Pedro nos fala das provas de sua fé, ou do teste de sua fé. É assim 
que Deus desenvolve a fotografia em nós! Pelas provas e testes, e estas provas e testes 
tem o propósito de nos aprovar. Você não faz tudo aquilo com o negativo apenas para 
limpá-lo. Você faz toda aquela lavagem e o seguinte processo para desenvolver a 
imagem que está no negativo com o propósito de trazê-la para o positivo. 

19 - No Livro das eras da Igreja O irmão Branham cita covamente Pedro a respeito 
desse desenvolvimento de caráter. A Era da Igreja de Smirna – Livro das Eras da 
igreja CPT 3 117-2 “Pense que não é estanha as ardentes provas que lhe são 
impostas”.  Isso é o que Pedro disse. É estranho que Deus queira desenvolver um 
caráter como o de Cristo que vem pelo sofrimento? Não, senhor. E nós todos temos 
provas. Nós todos somos provados e castigados como filhos. Não é só um que passa por 
isso. A igreja que não está sofrendo, não está sendo provada., não adquiriu caráter—
não é de Deus. Heb. 12.6, “Porque o Senhor corrige o que ama, E açoita a qualquer 
que recebe por filho” 

A Era da Igreja de Tiatira – Livro das eras da Igreja CPT 6 224-1 “Eu conheço 
sua fé”. Ele não diz aqui o que Ele disse para a igreja de Pérgamo. “Você contém a 
MINHA fé”. Ele não está falando de Sua fé agora, mas os está elogiando por sua 
fidelidade. E fazendo isso, também menciona a ‘paciência’. Agora, fidelidade e 
paciência caminham juntas. De fato, paciência é o produto da fidelidade, pois é dito em 
Tiago 1:3 “ A prova de sua fé produz paciência”. Absolutamente não há outra maneira 
para se adquirir paciência. Tem de vir pela prova da fé. Romanos 5:3 “ Tribulação 
produz paciência”. O quanto Deus altamente respeita este produto de nossa paciência 
é visto em Tiago 1:4 “ Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais 
perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma”. A vontade de Deus para nós é a 
Perfeição. E essa perfeição é a paciência - esperando em Deus e esperando por Deus. 
Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Como Deus elogiou os santos das 
Eras Negras. Pacientes como cordeiros levados ao matadouro, amorosos, fielmente 
serviram a Deus. Isso era tudo o que eles queriam em vida, apenas servir ao seu 
Senhor. Quão grande deve ser sua recompensa. 
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20 - Nesta próxima citação nós ouvimos o irmão Branham se referir ao poder de 
ressurreição do Espírito santo em nosso meio, que faz uma coisa, e isso é trazer o 
despertar que dará inicio ao processo de desenvolvimento de caráter. 

A Rainha do Sul – 27.11.1960 - E 80 Deus, eu oro para que nessa fila de oração 
em algum lugar, ou em algum lugar no encontro, que Tu mostres o sinal da 
ressurreição que prometeste através de Jonas. E que nessa hora, ou nesse momento, 
possa o poder de Deus selar em seus corações o Espírito Santo e fazê-los filhos e filhas 
de Deus, para que seu caráter seja mudado, seus desejos e seus objetivos, e motivos, e 
tudo em suas vidas. Conceda isso, Senhor. Nós estamos esperando em Ti, Pai. A obra é 
Tua. É o Teu Nome. E estamos esperando para ver o que Tu farás. Salve a estes, 
Senhor. Não os Permita deixar este edifício esta noite sem salvação. Conceda isso, 
senhor. 

Lucas 21:19 Na vossa paciência possuí as vossas almas 

Romanos 2:6 O qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: 7 A 
vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e 
incorrupção; 8 Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à 
verdade e obedientes à iniqüidade; 

 

II Coríntios 2:8 Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor.  
9 E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em 

tudo. 

 Lucas 8:11 Esta é, pois, a parábola: A semente é a palavra de Deus; 12 E os que 
estão junto do caminho, estes são os que ouvem; depois vem o diabo, e tira-lhes do 
coração a palavra, para que não se salvem, crendo; 13 E os que estão sobre pedra, 
estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, 
apenas crêem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam; 14 E a que caiu 
entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os 
cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição; 15 E a que caiu 
em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e 
bom, e dão fruto com perseverança. 16 E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre 
com algum vaso, ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que 
entram vejam a luz. 17 Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem 
escondida que não haja de saber-se e vir à luz. 18 Vede, pois, como ouvis; porque a 
qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe 
será tirado. 

 

21 - Escolhendo Uma Noiva 29.04.1965 - E 10-2 Então você deve fazer a escolha 
certa. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolher refletirá em suas ambições 
e seu caráter. Se um homem escolhe a pessoa errada, isso vai refletir em seu caráter. 
E a que ele se amarra mostra verdadeiramente o que está dentro dele. Uma mulher 
reflete o que está no homem quando ele a escolhe para esposa. Mostra o que está nele. 
Não importa o que ele diga por fora, você com qual ele se casa. Eu vou ao escritório 
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de um homem, e ele diz ser cristão, quadros de mulheres em todas as paredes, aquele 
velho boogie-woogie tocando ({Bugui-ugui}, estilo de blues), eu não ligo para o que ele 
diz; não creio em seu testemunho, porque o espírito dele está se alimentando das 
coisas do mundo. O que dizer se ele se casasse com uma garota do coral, ou e se ele se 
casasse com uma rainha do sexo, ou apenas alguma bonita e moderna Ricketta? Isso 
reflete. Mostra o que ele tem em mente, de que natureza será seu lar, pois ele a tomou 
para crias suas crianças, e o que quer que ela seja, assim ela criará seus filhos. Então 
ela reflete o que está no homem. Um homem que toma uma mulher assim apenas 
mostra o que ele está pensando do futuro. Você pode imaginar um cristão fazendo algo 
assim? Não, senhor, eu não posso. Um cristão de verdade não olhará para tais rainhas 
da beleza, e garotas de corais, e rainhas do sexo. Ele vai procurar um caráter cristão. 

Escolhendo uma Noiva 29.04.1965 E 28-2 Deus escolhe por caráter. Caráter, 
nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Vive Nele, se manifesta Nele. Nós vemos 
que essa é a verdade. Não é Sua beleza mundana que atrai Sua Noiva; é o Seu caráter, 
o caráter da igreja a qual Jesus procura; não se tem grandes edifícios; se é uma grande 
denominação; se tem muitos membros. Ele prometeu estar onde estiver dois ou três 
reunidos. Verdadeiramente. É ai que o verdadeiro crente põe suas esperanças, sobre a 
Palavra de Deus sendo vindicada em verdade, no que ela é. Escolhido por Sua Palavra. 

Ouça-o 15.12.1956 - 53 Então observe, este camarada, ele só queria ser 
inteligente. E todas as vezes que ele via um cervo, ele atirava, eu disse, “Seu homem de 
coração cruel”. E ele disse “Oh, seu pregador frangote”. Vê? Ele disse, “É assim com 
vocês camaradas; você é meio maricas”. Eu disse, “Não, Burt, não é isso. Há uma 
coisa...” Um homem não se mede pela quantidade de músculos que tem. Isso é um 
animal. Eu já vi homens que pesavam 90 quilos e não havia nem quinhentos gramas de 
homem neles. Atira um bebe dos braços de sua mãe e a violenta. Não é um homem; é 
um bruto. Um homem é medido pelo caráter.  

A Era da Igreja de Éfeso – O Livro das Eras da Igreja CPT 3 10001 Antes de 
adão ter o conhecimento carnal de Eva, a serpente teve. E quem nasceu disso foi Caim. 
Caim foi (nascido de, gerado por) aquele “amaldiçoado”. I João 3:12  O Espírito 
Santo em João não poderia em primeiro lugar chamar Adão de “amaldiçoado” (pois 
isso ele seria se tivesse gerado Caim), e em segundo lugar, chama Adão “Filho de 
Deus”, o que ele foi de criação. Lucas 3:38. Caim mudou de caráter como seu pai, 
servidor da morte, um assassino. Seu absoluto desafio a Deus, quando encarado pelo 
Todo-Poderoso em Genesis 4:5, 9, 13, 14, o mostra como um ser absolutamente não 
humano em caráter, parecendo até mesmo sobrepujar qualquer uma das vezes que 
vemos Deus confrontar a Satanás nas escrituras. Mas para Caim e para a sua oferta 
não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E disse o SENHOR 
a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei; sou eu guardador do meu 
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irmão? Então disse Caim ao SENHOR: É maior a minha maldade que a que possa ser 
perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei; e serei 
fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. 

João  8:37 Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo, procurais matar-
me, porque a minha palavra não entra em vós. 38 Eu falo do que vi junto de meu Pai, e 
vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. 39 Responderam, e disseram-lhe: 
Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de 
Abraão. 40 Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade 
que de Deus tem ouvido; Abraão não fez isto. 41 Vós fazeis as obras de vosso pai. 
Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição; temos um Pai, que é 
Deus. 42 Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, 
pois que eu saí, e vim de Deus; não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43 Por que 
não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. 44 Vós 
tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida 
desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele 
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira.  

45 Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. 46 Quem dentre vós me 
convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 47 Quem é de Deus 
escuta as palavras de Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. 

Mateus 23:31  Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os 
profetas. 32 Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. 33 Serpentes, raça de víboras! 
como escapareis da condenação do inferno? 

 

A Era da Igreja de Pérgamo – O Livro das Eras da Igreja CPT 5 199-1 É um 
fato histórico bem conhecido que quando este erro rastejou para dentro da igreja, 
homens começaram a competir pelo cargo de bispo, com o resultado de que esta 
posição estava sendo dada aos homens mais educados e materialmente-bem-sucedidos 
e politicamente-mentalizados. Conhecimento humano e programas começaram a 
sobrepujar a sabedoria Divina e o Espírito Santo não mais controlou. Isso foi de fato 
um mal trágico, pois os bispos começaram a sustentar que não era mais necessário 
caráter cristão transparente para ministrar a Palavra e as cerimônias da igreja, pois 
eram os elementos e as cerimônias que importavam. Isso permitiu aos homens maus 
(sedutores) rasgar o rebanho. 

I Coríntios 9:24 Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, 
correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 25 E todo 
aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível; 
nós, porém, uma incorruptível. 26 Pois eu assim corro, não como a coisa incerta; assim 
combato, não como batendo no ar. 27 Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à 
servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a 
ficar reprovado. 

 

Filipenses 3:13 Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma 
coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as 
que estão diante de mim, 14 Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de 
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Deus em Cristo Jesus. 15 Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto 
mesmo; e, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. 

 

Ouça-o – 01.03.1958 - E 57 Deus está procurando por homem real. Eu não estou 
dizendo pelo tamanho de seus músculos. Um homem nunca é julgado pelos seus 
músculos. Isso é um bruto. Um homem é julgado pelo caráter. Já vi homens que 
pesavam cem quilos de puro músculo, e não tinham um grama de homem em si; vai 
arrancar um bebe do colo de sua mãe e a violentará. Isso é um bruto. Mas um homem é 
medido pelo caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo. E a Bíblia disse que 
não havia beleza para que O desejássemos, mas um caráter como o Dele nunca foi 
moldado. Isso está certo. “Ouça-o”. 

Identificação – 23.01.1963 - 28 não beleza, mas caráter. Deus olha para o 
caráter. O homem olha a beleza natural. Ela é enganosa. É por isto que foi dado à 
mulher essa beleza: para enganar, ludibriar. Uma mulher bonita, e ela não usar a 
beleza de forma correta, isso vai lhe causar... 22-7 Observe agora. Mas Deus é 
representado em caráter. Não havia beleza que desejássemos em Jesus, mas nunca 
houve um caráter como o Dele na terra. Vemos hoje que o caráter da igreja, Satanás e 
seu grupo, procura por lindas igrejas, bonitas coisas. É isso que o mundo procura hoje. 
Oh, se o pastor, o grande esse e aquele vezes esse e aquele, sacerdotal e religioso, 
andando naqueles grandes casulas e coisas assim; eles chamam isso de beleza. Mas os 
verdadeiros santos de Deus procuram pelo caráter da Palavra vindicada. Isso é o que 
os santos fizeram naquele dia quando viram a Jesus. Ele não tinha nada que se olhasse, 
mas eles viram que Deus estava Nele; Viram que Deus estava com Ele. 

Cortina do Tempo – 02.03.1955 -  Ele disse, “Minhas ovelhas conhecem a minha 
voz”. Vê, eles eram espirituais por dentro, e quando O viram, reconheceram que Ele 
era diferente dos sacerdotes, e pregadores, e assim vai. Então Eles O seguiram aonde 
quer que Ele fosse.   Eles O amaram. Eles não podiam entendê-Lo. Ele era um mistério, 
mesmo para os apóstolos. Ninguém pôde entendê-Lo, porque havia duas pessoas 
falando todo o tempo. A Pessoa Jesus Cristo estava falando, e Deus estava falando 
Nele, também. Algumas vezes era o próprio Cristo; algumas vezes era o Pai que 
habitava Nele. 

Brian Kocourek, Pastor 
27 de Outubro de 2007 
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