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JOÃO 1-14 NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus.  
2 Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez. 4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 14 E o 
Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do 
unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 
 

JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as 
palavras que eu vos disse são espírito e vida.  
 

33 CRISTO REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA 65-0822 Cristo é 
a Palavra são o mesmo. Nós nunca deveríamos orar para mudar a mente de Deus. 
Devemos orar para mudar nossas próprias mentes. A mente de Deus não precisa de 
mudança alguma. 
 

DEUTERONOMIO 6:4-9  Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é o único 
SENHOR.  
5 Amarás, pois, o SENHOR teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 
todas as tuas forças. 6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração;  
7 E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te. 8 Também as atarás por sinal na tua mão, e te 
serão por frontais entre os teus olhos. 9 E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas 
tuas portas. 
 

Eu gostaria de ler o verso 7 do texto Mazarético, que é o NIV  Sela-os em Teus 
filhos. Falai deles quando assentar-te em tua casa e quando andares pela estrada, 
quando te deitares e quando levantares. 
 

E o verso 7 novamente da Bíblia Amplificada  Estas palavras que Eu te ordeno 
neste dia estarão primeiro em teu coração; então tu as afiarás e amolarás, para lhes 
fazer penetrar, e ensinar e imprimir solicitamente nas mentes e corações de teus filhos, 
e falarás delas quando te assentares em sua casa, e quando andares pela estrada, e 
quando te deitares e quando te levantares. 
 

Assim vemos que para isso eles deviam posicionar o quadro e as Escrituras e 
todos os tipos de coisas de um modo que os filhos pudessem ver com seus olhos, para 
que a visão exerça influencia em suas mentes e corações.  
 

O irmão Branham pregou uma Mensagem chamada “CRISTO REVELADO 
EM SUA PRÓPRIA PALAVRA ”. Isso é um absoluto. Se Cristo é revelado em SUA 
PRÓPRIA Palavra, então a Palavra de Cristo é a única maneira pela qual Ele é ou será 
revelado. Então, se vamos conhecer a Cristo, se Ele vai nos ser revelado, essa revelação 
deve vir apenas por um caminho, o qual é Sua Própria Palavra. Então Sua Palavra é o 
Absoluto ou fundamento, se vamos conhecê-Lo. 
 



Ele disse, Nós nunca deveríamos orar para mudar a mente de Deus. 
Devemos orar para mudar nossas próprias mentes. A mente de Deus não precisa 
de mudança alguma. 
 

São JOÃO 1:1 NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. É preciso algum dom especial para entender isso? Ou é tão claro que 
tudo o que devemos saber é ler? Então nós podemos dizer que Deus e Sua Palavra são a 
mesma coisa, certo? Ok, agora vamos ver o que mais nós podemos fazer para descobrir 
mais sobre essa Palavra. 
 

MALAQUIAS 3:6  Porque eu, o SENHOR, não mudo;  
 

Também lemos em 
 

HEBREUS 13:8 Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente 
 

Primeiro eu quero explicar o que significa “Deus é a Palavra”. Em 
PROVÉRBIOS 23:7 é nos dito, “Como um homem pensa em seu coração, assim é”. 
Este corpo não é sem, nem parte alguma dele. O irmão Branham disse que é como uma 
velha pele de animal que vestimos. Bem, minha pele não é minha. Então você é o que 
seus pensamentos são. 
 

MATEUS 12:34 & LUCAS 6:25 Jesus nos conta, “Pois da abundancia, ou 
transbordo do coração, fala a boca”. Então não há como escapar do fato de que você 
não é apenas o que você pensa, mas o que você é será expressado pelos seus lábios na 
forma de palavras. Você vai falar o que você é. 
 

JOÃO 1:1 1 NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus. Para conhecer a Deus, deve ser pela Sua Palavra. E já que Ele não pode 
mudar, podemos estabelecer um ponto e que CRISTO É REVELADO EM SUA 
PRÓPRIA PALAVRA, porque afinal, Cristo e a Palavra são o mesmo. Se você é 
revelado pelas suas próprias palavras, então Cristo é revelado da mesma forma. Então, 
para conhecer a Cristo devemos conhecer Sua Palavra. E é por isso que Deus nos deu 
Sua Palavra. Você pode imaginar Deus querendo que O conheçamos e não nos dizendo 
nada sobre Si mesmo? Então nosso conhecimento dele seria deixado a cargo de nossa 
imaginação. 
 

Deixa eu por desta forma. Quando um jovem homem vê uma jovem garota e 
gosta do que vê, o que ele faz? Ele tenta conhecê-la. Mas e se ele nunca falar com ela? 
Ele pode a conhecer? Não mesmo. Ele pode dizer que ele se apaixonou por ela sem 
nunca ter falado com ela, mas como ele Sab que é por ela que está apaixonado? Ele 
pode estar só imaginando que está apaixonado por ela. Ele imagina como ela é e pensa 
aqueles pensamentos e se apaixona pelos seus ideais de como ela deve ser. Mas o que 
acontece se ele sair com ela e eles não se falarem? Ele vai embora pensando que ela é o 
que ele imaginou que fosse. E se eles se casarem sem nunca ter conversado ou se 
comunicado? Então ele vai entrar em choque quando se casar com ela e descobrir que 
ela não é o que ele imaginava que fosse. 
 

Assim você vê, nós expressamos a nós mesmos pelo que dizemos e fazemos. 
É a pessoa real em nós fazendo e dizendo coisas. Esta casca de carne é só moradia na 
qual a pessoa de verdade vive. Você não me conhece pelo que eu pareço ser, mas pelas 
coisas que digo e faço. Minha expressão te revela o real eu. E muito freqüentemente 



pessoas se casam pensando que podem mudar a pessoa com quem casaram. Não é bem 
assim. 
 

E Então vemos que não apenas é Deus revelado em Sua própria Palavra, mas 
nós também somos revelados pelas nossas próprias palavras. Mas e se essas 
palavras não forem verdadeiras? E se nos são ditas palavras que não são verdadeiras? E 
se nós ouvimos apenas o que queremos? Então a descrição do Ser revelado será errada. 
Então esse Ser não será revelado de verdade, será?  
 

Exemplo: homem procurando por esposa, deu fotos e descrição erradas. Eva foi 
seduzida. Pelo que? Uma mentira! A igreja primitiva deixou Aquele que a comprou por 
outro. Como? Pela descrição. 
 

GÁLATAS 1:6-9 Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que 
vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho; 7 O qual não é outro, mas há 
alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8 Mas, ainda 
que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos 
tenho anunciado, seja anátema. 9 Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo 
também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, 
seja anátema. 
 

2 CORÍNTIOS 11:1-4QUISERA eu me suportásseis um pouco na minha 
loucura! Suportai-me, porém, ainda. 2 Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; 
porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, 
a saber, a Cristo. 3 Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua 
astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se 
apartem da simplicidade que há em Cristo. 4 Porque, se alguém for pregar-vos outro 
Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou 
outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. (você suporta isso 
facilmente) 5 Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos.  
 

Agora vamos ler 13-15 orque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, 
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14 E não é maravilha, porque o próprio 
Satanás se transfigura em anjo de luz. 15 Não é muito, pois, que os seus ministros se 
transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras. 
 

A grande queda sempre acontece por causa da incredulidade das pessoas que 
estão perecendo. 
 

2 TESSALONISSENSES 2:5-12  Não vos lembrais de que estas coisas vos 
dizia quando ainda estava convosco?  
6 E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.  
7 Porque já o mistério da injustiça opera; somente há um que agora resiste até que do 
meio seja tirado;  
8 E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e 
aniquilará pelo esplendor da sua vinda;  
9 A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e 
prodígios de mentira,  
10 E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o 
amor da verdade para se salvarem.  
11 E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira;  
12 Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer 
na iniqüidade. 



 
Agora vamos ler da Tradução Wuest, que fala de Satanás nesta hora. Ele diz, 

“cuja vinda e presença está na esfera de todo o engano que é dirigido à incredulidade 
daqueles que estão perecendo, sendo esta incredulidade causada pelo fato de que eles 
não aceitam o amor pela verdade Nele e de que podem ser salvos. E por causa disso 
Deus lhes envia uma influencia ilusória que resulta em sua crença na mentira, para que 
todos possam ser julgados não como quem creu na verdade, mas se deleitou na 
maldade”. 
 

Então você vê, Deus já sabe quem crê e quem não. E o propósito da influencia 
errada é dar a aqueles que não crêem uma oportunidade de expor sua descrença. 
 

JOÃO 3:16-21 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele. 18 Quem crê nele não é condenado; mas quem 
não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 
19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as 
trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20 Porque todo aquele que faz o 
mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21 
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam 
manifestas, porque são feitas em Deus. 
 

Eles já estão condenados. Mas veja aqueles que têm sua origem em Deus, eles 
não podem ajudar, só vir à verdade. A maioria das pessoas não tem um sinal de Quem 
ou o quê Deus é. O que eles têm é baseado somente em nossa imaginação, ou na 
imaginação de outros se for na posição de igreja, ou a opinião de um padre, rabi, ou 
algum ministro. 
 

CHAP. VIII - - Como os Valentinianos pervertem as Escrituras para suportar 
suas próprias pias opiniões. 
 

1. É o seu sistema, que nem os profetas anunciaram, nem o Senhor ensinou, nem 
os apóstolos entregaram, mas do qual eles se vangloriam além dos outros de que tem 
um perfeito conhecimento. Eles reúnem suas observações de outras fontes que não são 
as Escrituras; (4) e, para usar um provérbio comum,  esforçam-se para formar 
conjuntos de coisas falsas, enquanto seu esforço de se adaptar, com um ar de 
probabilidades, com suas próprias e peculiares afirmações, com as palavras do Senhor, 
os ditos dos profetas, e as palavras dos apóstolos, para que seu plano junto não fique 
sem suporte. Assim fazendo, porém, eles negligenciam a ordem e a conexão das 
Escrituras, e quando mais mentem, desmembram e destroem a verdade. Transferindo 
parágrafos, e escrevendo novos, e fazendo de uma coisa oura, têm sucesso em iludir 
muitos pensamentos com sua arte malévola adaptando os oráculos do Senhor às suas 
próprias opiniões. Sua maneira de agir é como se um, quando uma bela imagem de um 
rei é construída por algum hábil artista em preciosas jóias, fizesse dessa igualdade 
pedaços, e rearrumasse as pedras preciosas, e as pusesse juntas para formar a imagem 
de um cão ou uma raposa, e mesmo isso feito de má forma; e mantivessem e 
declarassem que essa era a bela imagem do rei a qual o hábil artista construiu, 
apontando para as jóias que haviam sido admiravelmente preparadas pelo primeiro 
artista para formar a imagem do rei, mas que foi de mal feitio transferida pelo segundo 
a uma imagem de um cachorro, e assim, exibindo as jóias, enganaria o ignorante que 
não tem concepção de qual é a forma de um rei, e persuadi-lo de que aquela miserável 
semelhança de raposa era, de fato, a bela imagem do rei. Semelhantemente remendam 



velhos contos da carochinha, e esforçam-se, violentamente os afastando da conexão 
ideal, palavras, expressões, e parábolas encontradas a toda hora, para adaptar os 
oráculos de Deus às suas ficções desprovidas de base. 
 

MARCOS 4:24 E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que 
medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis.  
Observe o que ele disse, atendei, tomem cuidado com a maneira de ouvir. Como você 
ouve? Não ouvimos com nossos ouvidos? Eu gostaria de me fazer essa pergunta. Como 
você ouve? Com seus ouvidos? Preste atenção (Atendei – NT.) : Blepo = Cuidado com, 
ser cuidadoso, distinguir, observar contemplar, pesar cuidadosamente, examinar. O 
que = Tis: o que, quem, a quem, por que, aquele que Ouve = Akou: entender, 
compreender ou perceber, sentir o que está sendo dito, dar ouvidos a um ensinamento 
ou professor murando o entendimenro. 
 

MATEUS 13:10-17 E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que 
lhes falas por parábolas? 11 Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado 
conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado; 12 Porque àquele 
que tem, se dará, e terá em abundância; mas àquele que não tem, até aquilo que tem 
lhe será tirado. 13 Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e, 
ouvindo, não ouvem nem compreendem. 14 E neles se cumpre a profecia de Isaías, que 
diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, E, vendo, vereis, mas não percebereis. 
15 Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mau grado com seus 
ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com os olhos, E ouçam com os 
ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, E eu os cure. 16 Mas, bem-
aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17 
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós 
vedes, e não o viram; e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. 
 

Observe, ele disse que não ouvimos com nossos ouvidos nem vemos com nossos 
olhos. Estes são apenas sentidos exteriores que enviam estímulos para a nossa mente. 
mas o que ouvimos com o que vemos trás só um estimulo que entra em nossa mente ou 
espírito onde temos os outros cinco sentidos.  
 
 
 
 
 
 
Cinco Sentidos Exteriores  Cinco Sentidos Interiores  Escolha 
1)   Visão      Memória          Crer/descrer 
2)  Paladar    Imaginação 
3)   Tato      Raciocínio 
4)   Olfato    Consciência 
5) Audição         Afeto 
 
 

1) Memoria = a habilidade de reter ou reviver na mente pensamentos passados, 
imagens, idéias, etc. 
 

2) Imaginação = o poder de formar (conceber ou figurar) imagens mentais do 
que não está presente. 
 



3) Raciocínio = a habilidade de tecer conclusões ou especulações de fatos 
supostos. 
 

4) Consciência = O senso moral. Conhecimento interior. Pensamentos e 
sentimentos interiores. 
 

5) Afeto = O estado emocional do ser, caráter. Os aspectos prevalecentes de 
nossa verdadeira natureza. 
 

Agora que temos a descrição dos cinco sentidos Exteriores e Interiores, quero 
que vocês possam ver como é que o exterior na verdade governa e controla os cinco 
sentidos interiores. E com isso em mente, vamos ver cada um deles, mas comecemos 
com o sentido exterior da Visão, porque a final, o irmão Branham disse na mensagem O 
CEGO BARTIMEU, 30 de Março de 1960: Seus olhos são o portal da sua alma. 
Você pode ver; a visão quase governa os outros sentidos. Você olha antes de sentir o 
gosto. Você olha antes de cheira, e sentir, e assim por diante. Geralmente, os olhos são 
o portão da alma”. E em MATEUS 6:22 lemos, A candeia do corpo são os olhos;São 
eles que trazem luz e entendimento. 
 

Com isso em mente, vamos começar a aprender por nós mesmos como esse 
sentido da visão não apenas pode governar os outros, mas como também controla os 
sentidos interiores. O que queremos é ver por nós mesmos a correlação entre esses 
sentidos e como o exterior governa o interior. Nós realmente não temos tempo para 
estudar como cada um dos cinco sentidos exteriores controla os cinco interiores, mas se 
eu puder apresentar o controle da visão sobre nossos sentidos interiores, então você 
pode aplicar as mesmas leis e princípios da visão nos outros sentidos. 
 

Visão... o que é? Simples, visão é o que vemos. Não há tipos diferentes de visão. 
Exterior, interior e o sexto sentido que tem a ver com a alma. 
 

1) Nós temos visão física, que é visual e um de nossos cinco sentidos exteriores. 
 

2) também temos visão intuitiva, a qual chamamos de percepção, porque tem a 
ver com os sentidos interiores que vêm do espírito e que é uma visão mental. Essa 
percepção, ( ou discernimento – NT.) é a consciência da natureza interior das coisas. 
 

I CORÍNTIOS 2:11ª  Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, 
senão o espírito do homem, que nele está? 
 

3) Nós temos visão espiritual que é reveladora, e só é possuída dentro da alma 
do crente que sozinho tem essa visão espiritual, que também é chamada de Fé. Vem 
apenas de Deus. 
 

MATEUS 16:17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão 
Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. 
 

I CORÍNTIOS 2:10-13 Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o 
Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11 Porque, qual dos 
homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim 
também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 12 Mas nós não 
recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que 
pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 13 As quais também 



falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo 
ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 
 

Agora vamos às Escrituras para ver como essa visão física (que e um sentido 
exterior) pode ter efeito sobre os sentidos interiores. 
 

GÊNESIS 3:6-7 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e 
comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7 Então foram abertos os 
olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram 
para si aventais. 
 
Aqui vemos que algo aconteceu a eles para que soubessem que estavam nus. Algo físico 
aconteceu a eles que os fez ver as coisas de uma perspectiva diferente da que tinham 
antes. 
 

DEUTERONOMIO 6:6-9 7 NIV  Sela-os em teus filhos. Fale deles quando te 
assentares em sua casa e quando andares pela estrada, quando deitares e quando 
levantarem. {7} 
 

Amplificada  E estas palavras que vos comando hoje serão primeiro tua mente 
de coração; Então tu as amolará e afiará, para fazê-las penetrar, e ensinar e selar 
solicitamente nas mentes e corações de teus filhos, e falarás delas quando assentares 
em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te dentarem e quando te 
levantares. 
 

Para isso, eles deviam estabelecer um estimulo visual (Escrituras) e coisas que 
os filhos vissem com os olhos, e quando vissem, isso teria uma influencia em suas 
mentes e corações. Então aqui nós vemos um quadro positivo de usar e controlar os 
cinco sentidos de uma maneira que controla e guia a mente dos filhos e traz desejo 
interior pelas coisas de Deus. Vimos como a visão pode controlar os sentidos 
interiores... Em outras palavras, nós começamos a sobrepor a Palavra Revelada sobre 
todo o resto, paladar, tato, olfato e audição. 
 

1) Memoria = a habilidade de reter ou reviver na mente pensamentos passados, 
imagens, idéias, etc. 
 

2) Imaginação = o poder de formar (conceber ou figurar) imagens mentais do 
que não está presente. 
 

3) Raciocínio = a habilidade de tecer conclusões ou especulações de fatos 
supostos. 
 

4) Consciência = O senso moral. Conhecimento interior. Pensamentos e 
sentimentos interiores. 
 
5) Afeto = O estado emocional do ser, caráter. Os aspectos prevalecentes de nossa 
verdadeira natureza. 
  

Vamos procurar nas Escrituras por outras ilustrações de como a visão controla 
os cinco sentidos interiores. 
 



NUMEROS 15:38-40 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Que nas bordas das 
suas vestes façam franjas pelas suas gerações; e nas franjas das bordas ponham um 
cordão de azul. 39 E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os 
mandamentos do SENHOR, e os cumprais; e não seguireis o vosso coração, nem após 
os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. 40 Para que vos lembreis de todos 
os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. 
 

Aqui vemos que a visão é usada para controlar nossa memória, para que não nos 
vendamos a outras coisas. 
 

NIV “ Verás as vestes e te lembrarás de todos os mandamentos do Senhor, para 
que possa obedecê-los e não vos prostituir indo atrás das cobiças de seu próprio 
coração e olhos. Então lembrar-te-ás de obedecer todos os meus mandamentos e sereis 
santificados ao vosso Deus”. 
 

Aqui vemos Deus utilizando o uso da visão para controlar o coração e a mente 
mudando nossas memórias com estímulos que nos fazem refletir em nós mesmos sobre 
os fins da nossa jornada. PROVERBIOS 17:24 NIV Um homem discernente mantém 
sabedoria à vista, mas os olhos tolos perambulam até os confins da terra. 
 

O que eu estou tentando estabelecer aqui é que você vê e ouve com sua mente. 
lemos em Marcos 4:24 que devemos ser cuidadosos, devemos tomar cuidado com 
nossa maneira de ouvir, porque a medida que usamos para ouvir é a única coisa que 
ouviremos. Como  a arvore se enclina, ela cai. Se suas mentes já estão feitas, então o 
que ouvimos será filtrado pelo que queremos ouvir. Se nossas mentes não estão abertas, 
então nunca  conheceremos a verdade. (ex.: um jovem homem se inclinando, tentando 
ficar de pé, mas não pode!) 
 

MARCOS 4:24 Com a medida com que medirdes vos medirão a vós, 
 

LUCAS 8:18 Vede, pois, como ouvis Como: Pos: por quais meios, segundo que 
maneira, de que forma ; porque a qualquer que tiver Ter: eco: a palavra fala de 
possessão, mas também entendemos que a palavra ‘eco’ significa repetição por reflexão. 
lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado. 
 

I TIMÓTEO 4:15-16  Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para que o teu 
aproveitamento seja manifesto a todos. 16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 
Doutrina : Didoskalia: ensinamento, instrução.. Persevera nestas coisas; porque, 
fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja, é dito que 
serão salvos você e aqueles que lhe ouvirem. 
 

PROVÉRBIOS 22:6 Educa a criança no caminho em que deve andar; e até 
quando envelhecer não se desviará dele. E assim uma criança sempre voltará á forma 
que ele ou ela foi treinado. O filtro que temos, a régua que temos é baseada nas 
informações que filtramos. E assim vemos que cada coisa que sabemos nos foram 
ensinadas por alguém. Cada decisão que tomamos é baseada no que nos foi dito. E o 
mundo está sob tal ilusão hoje que as pessoas tomam o que é apenas teoria e crêem 
como o Evangelho. Ex.: Darwin e a evolução, pousar na lua, o irmão Branham disse, 
“eles nunca vão conseguir”. Vídeos mostram alta gravidade. Sem foguetes propulsores 
para trazê-los de volta, etc. Tudo guerra nas estrelas. Foi só um blefe para quebrar a 
Rússia, etc.  
 



Eu usei essa ilustração em uma igreja que estava sob falso ensinamento por 
tantos anos que as pessoas não sabiam o que era verdade. Eu escondi um cordeiro sob 
uma manta e lhes disse que os gentios adoram o que não conhecem, como Jesus disse. 
EU lhes pedi para adivinharem o que estava embaixo da manta, porque é isso que a 
maioria das pessoas fazem a respeito da fé. É só uma adivinhação para eles. Então li 
sete atributos que descrevem o que eu tinha escondido embaixo da manta. Antes de ler, 
eu disse a alguns deles que o que estava embaixo da manta era um coelho. Para outros 
eu disse que era um cão Collie.  Ambos os grupos então pensavam que sabiam o que eu 
tinha sob o manto, estavam na verdade cegando a si mesmos aos atributos que eram 
expressados porque eles leram dentro de si o que queriam ouvir. Os atributos eram: 1) 
quatro patas 2) bonito casaco de pele 3) natureza dócil 4) Sua natureza é seguir 5) pode 
pular pequenas cercas 6) é sacrifício em sua natureza 7) melhor amigo de um pastor. 
Quando cada atributo foi lido, cada grupo reforçou seu erro. Finalmente, o grupo ao 
qual eu disse que ficassem completamente abertos até que eu lesse os atributos disse 
que era um cordeiro, e só eles estavam certos. Você devia ter visto a cara dos outros. 
Eles ficaram bravos quando descobriram que foram enganados. Mas eu lhes disse que 
os enganei de propósito nessa ilustração para que nunca fossem enganados novamente. 
 

JOÃO 8: 37-47 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 23:32 Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus lhes disse 
para encher a medida de seus pais. Em outras palavras, cada semente produzirá seu 
próprio topo,  ou sua própria natureza. Você pode esperar que eles creiam? Não há 
como. Eles são ordenados a descrer. Isso me faz lembrar de um homem que dizia estar 
morto. O doutor, tentando ajudá-lo, perguntou-lhe se mortos sangravam. O homem 
respondeu: “claro que não. Mortos não sangram porque eles não têm sangue”. Então o 
doutor, tentando dar um choque nos sentidos do homem, cutucou o homem com um 
alfinete. Ele imediatamente começou a sangrar. Vendo o sangue sair, ele gritou: “Eu 
estava errado, mortos sangram!” 
 

Se Deus viesse nestes dias e andasse pela estrada, não haveria como você saber 
que seria Ele, a menos que Ele abrisse a boca e começasse a conversar com você, e 
pelas palavras que Ele declararia a Si mesmo a você. Porque, você só pode conhecer a 
alguém pela sua mente – o que eles pensam e o que eles dizem. Mesmo as coisas que 
eles fazem é uma manifestação. Do que eles estão pensando. O irmão Branham disse, 
Eva tinha que primeiro pensar em adultério antes de executar. Você tem de primeiro 
pensar em mentir antes de fazer isso. 
 



Se você ouvir uma descrição falsa, você vai procurar por uma pessoa falsa. É por 
isso que Paulo nos disse em 2 CORÍNTIOS 11:1-4 que as pessoas começaram a crer em 
outro Jesus, porque receberam abertamente outro Evangelho. 
 

E não era um Evangelho totalmente diferente, apenas o mesmo que foi 
pervertido. 
 

GÁLATAS 1:6-9 Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que 
vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho; 7 O qual não é outro, mas há 
alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E um Evangelho 
pervertido é um de natureza diferente. 8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu 
vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9 
Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos 
anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. 
 

3) Então, como sabemos qual é a Palavra de Deus correta? VINDICAÇÃO  é a 
única forma. E como Deus VINDICA  Sua Palavra? Deus interpreta Sua Própria Palavra 
fazendo-a se cumprir. O irmão Branham falou sobre vindicação umas 2,270 vezes, e a 
palavra vem do latim ‘vindicatius’. Vem de duas palavras latinas, ‘vim’, ou ‘vin’, que 
significa ‘usar força’ e a palavra ‘discrere’, que vem da palavra raiz ‘dicção’ (Expressão 
– NT.) que quer dizer ‘exprimir por palavras’. As palavras juntas formam a palavra que 
conhecemos como vindicação, que quer dizer ‘limpar de criticas ou suspeitas’. Em 
outras palavras, provar e apoiar. Então, vemos que a própria presença de Deus à vista 
apóia a mensagem que Ele deu a Seu Profeta. 
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