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DEUS, O IMORTAL RESSUCITOU O SEU FILHO MORTAL 
 

 “17Portanto, aoRei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém!”-1 
Timóteo 1:17. 

 
“7Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à Lei de Deus, nem consegue fazê-lo. 8Os que 
vivem na carne não podem agradar a Deus.9Vós, contudo, não estais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é 
que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a 
Cristo. 10Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da 
justiça. 11E, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos 
mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita 
em vós.”- Romanos 8:7-11 
 
“ 14Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e, igualmente, nos ressuscitará.” – 

1 Coríntios 6:14 
 
“9De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em 
Deus, que ressuscita os mortos. 10Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que 
depositamos toda a nossa fé que continuará nos livrando.” - 2 Coríntios 1:9-10. 
 
 
“ 1Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. 2Ao SENHOR declaro: “Tu és o meu Senhor; não tenho bem maior 
além de ti”. 3Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. 4Muitos 
serão os sofrimentos dos que deixam o SENHOR e buscam outros deuses; eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de 
sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes.5SENHOR, tu és a minha parte na herança e o meu cálice; 
és tu que garantes o meu futuro. 6As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis; tenho uma 
maravilhosa herança! 7Darei louvores ao SENHOR, que me aconselha; na calada da noite o meu coração8Tenho 
sempre o SENHOR diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. 9Essa é a razão da alegria que trago 
no coração e, no íntimo, exulto de prazer; e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas 
profundezas da morte,10nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. 11Tu me fizeste conhecer o 
caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra.”-Salmos 16:1-11 
 
“1Meu Deus! Meu Deus! Por que me desamparaste?Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus 
gritos de aflição? 2Deus meu! Eu clamo de dia, mas não respondes; durante a noite, e não recebo descanso!3Tu, 
contudo, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. 4Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti, e os 
livraste. 5Clamaram a ti e foram libertos; em ti creram, e não se desapontaram. 6Quanto a mim, sou verme, e não mais 
um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. 7Ridicularizam-me todos os que me 
vêem; balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: 8“Volte-se para o SENHOR! Que Ele 
o livre! Salve-o, se é que lhe quer bem!”9Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao 
seio de minha mãe.10Desde o meu nascimento fui consagrado a ti; desde o ventre de minha mãe tu és o meu 
Deus. 11Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude.12Muitos bois selvagens me 
rodeiam; como touros, os poderosos de Basã me cercam.13Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra 
mim. 14Eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam; meu coração, como a cera, se derrete dentro 
de mim. 15Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca; tu me colocas no pó, à beira 
da morte. 16Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu!Traspassaramminhas mãos e meus 
pés. 17Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo.18Dividiram as minhas roupas 
entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. 19Tu, porém, ó SENHOR, não fiques longe! Força minha, vem 
depressa em meu auxílio. 20Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. 21Salva-me da boca dos 
leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes.22Vou anunciar teu nome aos meus irmãos; cantar-te-
ei louvores no meio da congregação:23“Vós que temeis ao SENHOR, louvai-o!” Glorificai-o, todos vós, 
descendentes de Jacó; reverenciai-o, descendência toda de Israel! 24Pois não desprezou nem desdenhou o 
sofrimento do aflito; não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda.25De ti vem o meu louvor na 
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grande congregação; cumprirei os meus votosna presença dos que o temem.  26Os pobres se alimentarão até ficarem 
satisfeitos; louvarão ao SENHOR aqueles que o buscam: “Que vossa vida seja longa e próspera!” 27Todos os confins da 
terra se lembrarão e se converterão ao SENHOR, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. 28Pois ao 
SENHOR pertence o reino: Deus governa as nações! 29Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão; 
haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria 
vida. 30Sua descendência a ele servirá; e anunciará o SENHOR às gerações futuras. 31E, a um povo que ainda não 
nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória.”- Salmos 22:1-31 
 
“1Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o Braço de Yahweh? 2Ele cresceu diante dele como 
um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade 
que pudesse atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. 3Pelo 
contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento. 
Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua 
pessoa importância alguma. 4E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu 
ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças; contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela 
mão de Deus ferido e torturado. 5Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e 
transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades; o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e 
mediante suas feridas fomos curados. 6Em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes; cada ser 
humano tomou o seu próprio caminho; e Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 7Ele foi maltratado, 
humilhado, torturado; contudo, não abriu a sua boca; agiu como um cordeiro levado ao matadouro; como uma ovelha que 
permanece muda na presença dos seus tosquiadores ele não expressou nenhuma palavra. 8Por intermédio de 
julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes?Pois ele foi ceifado da terra dos viventes; por 
causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. 9Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua 
morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca.10Contudo, 
foi do propósito de Yahweh, torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E, embora o SENHOR o tenha feito como oferta 
pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade 
de Yahweh prosperará em suas mãos. 11Logo depois do sofrimento ele contemplará o resultado da sua obra, o 
empenho de sua alma, e ficará satisfeito; mediante a sua sabedoria, o meu Servo, o Justo, justificará a muitos e 
tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos.12Por este motivo Eu lhe darei uma porção generosa 
entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a 
morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores 
intercedeu.”-Isaías 53:1-12. 
 
 
“ 22Israelitas, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de 
milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem 
sabeis, 23este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; mas vós, com a 
cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. 24Contudo, Deus o ressuscitou dos 
mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. 25A respeito dele afirmou Davi: ‘Eu 
sempre via o Senhor diante de mim. Porque está à minha direita 26Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha 
língua exulta; o meu corpo também repousará em esperança, 27porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem 
permitirás que o teu Santo sofra decomposição.28Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de 
alegria na tua presença’.”-  Atos 2:22-28 
 
“13O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu Servo Jesus, a quem 
vós entregastes para ser morto e, diante de Pilatos, o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. 14Todavia, vós 
negastes publicamente o Santo e Justo, e pedistes que um assassino fosse libertado.15Vós matastes o Autor da 
vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas deste fato. 16Pela fé em o Nome de 
Jesus, o Nome curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis; sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este, 
agora, saúde perfeita, como todos podem observar.” - Atos 3:13-16 
 
“ 8Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: “Autoridades e líderes do povo! 9Visto que hoje somos 
questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, 
10tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em o Nome de Jesus Cristo, o nazareno, aquele a 
quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse Nome é que 
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este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado! 11Este Jesus é ‘a pedra que foi rejeitada por vós, os 
construtores, a qual foi posta como pedra angular’ 12E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois, em todo 
universo não há nenhum outro Nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos!” - Atos 4:8-12 
 
“ 36Esta é a Palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de 
Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. 37Essa Palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda 
a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, 38e se refere a Jesus de Nazaré, de como 
Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte realizando o bem e salvando 
todos os oprimidos pelo Diabo, porquanto Deus era com Ele. 39E nós somos testemunhas de tudo o que Ele realizou 
na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o num madeiro. 40Deus, entretanto, 
o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, 41não por toda a população, mas por testemunhas 
que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com Ele depois que 
ressuscitou dos mortos. 42E foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar quefoi a Ele 
que Deus constituiu Juiz dos vivos e dos mortos. 43Todos os profetas testemunham sobre Ele, afirmando que 
qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu Nome”. 44E aconteceu que 
enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que 
ouviam a mensagem.” -  

Atos 10:36-44 
 
“ 36Todavia, como Eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. 37Todo aquele que o Pai me der, esse 
virá a mim; e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. 38Pois Eu desci do céu, não para fazer a minha 
própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou: que Eu 
não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que Eu os ressuscite no último dia. 40De fato, esta é a 
vontade daquele que me enviou: que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e Eu o ressuscitarei 
no último dia.”- 

João 6:36-40 
 
“26Irmãos, descendentes de Abraão e vós não-judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de 
salvação. 27Pois, as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus, contudo, ao 
executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. 28Mesmo não encontrando 
motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. 29E, depois de terem 
cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. 30No 
entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos; 31e, durante muitos dias, Ele foi visto por aqueles que tinham ido em 
sua companhia da Galileia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. 32Nós vos 
anunciamos as Boas Novas da promessa confiada a nossos antepassados, 33as quais Deus cumpriu para nós, seus 
filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo Salmo: ‘Tu és meu Filho, Eu hoje te gerei’. 34O 
fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi 
declarado desta forma: ‘Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi’. 35Porquanto, em outro Salmo, 
está explícito: ‘Não permitirás que o teu Santo sofra decomposição”. 36Porque Davi, depois de servir a sua própria 
geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. 37Mas 
aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. 38Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de 
que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. 39E, por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é 
justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela Lei de Moisés. 40Acautelai-vos, pois, para 
que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas: 41‘Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei; 
porquanto Eu realizarei, em vossos dias, obra de tamanha grandiosidade, que jamais vos seria possível crer se 
alguém apenas vos contasse’.” -Atos 13:26 -41 
 
“ 29Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a Divindade possa ser 
semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. 30Em épocas 
passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os 
lugares, cheguem ao arrependimento. 31Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua 
justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E, quanto a isso, Ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo 
dentre os mortos!”Uns debocham, outros crêem 32Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a 
ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros, ainda, exclamavam: “Sobre esse assunto te daremos 
ouvidos numa outra oportunidade”. 33Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles.”-Atos 17:29-33 
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 “ 22Todavia, tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão, estou aqui e posso 
testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e 
Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer. 23Ou seja, como Cristo deveria sofrer, e como Ele seria o primeiro 
que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria Luz a esse povo e, de igual modo, a todos os gentios”. - Atos 
26:22-23. 
 
“ 6Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. 7Ele concederá vida eterna aos que perseverando em 
fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. 8Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se 
conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça.”-Romanos 2:6-8. 
 
“9Se, com tua boca, confessares queJesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, serás salvo!10Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 
salvação. 11Conforme diz a Escritura: “Todo o que nele crê jamais será decepcionado”.”-Romanos 10:9-11 
 
“8Se vivemos, para o Senhor vivemos; e, se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou 
morramos, pertencemos ao Senhor. 9Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser 
Senhor tanto de vivos quanto de mortos. 10Mas, tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas 
teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 11Porquanto está escrito: “Por mim mesmo jurei, diz 
o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Eu Sou Deus”. 12Deste modo, cada 
um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.”-  

Romanos 14:8-11 
 
“1Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estais firmes. 2Por meio 
dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à Palavra que vos anunciei; caso contrário, 
tendes crido em vão. 3 Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi: que Cristo morreu 
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 4foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as 
Escrituras. 11Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Nós 
também ressuscitaremos12Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que 
alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? 13Então, se não há ressurreição dos mortos, nem 
mesmo Cristo ressuscitou; 14e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a 
vossa fé.15Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos 
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então, Ele também 
não ressuscitou a Cristo. 16Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado! 17E, se 
Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. 18Sendo assim, também os 
que dormiram em Cristo estão perdidos. 19 Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos 
os mais miseráveis de todos os seres humanos. A ressurreição dos crentes 20No entanto, em realidade, Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. 21Porque, assim 
como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22Porquanto, assim 
como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 23Contudo, cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; 
logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. 24Então virá o fim, quando Ele entregar o Reino a Deus, o 
Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. 25Porque é necessário que Ele reine até que 
absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. 26E o último inimigo que será destruído 
é a Morte. 27Pois Ele “tudo sujeitou debaixo de seus pés”. Porquanto, quando se afirma que “tudo” lhe foi 
submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de 
Cristo. 28Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas 
lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos.”-1 Coríntios 15:1-4, 11-28. 
 
“ 7Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus 
e não de nós mesmos. 8Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados; ficamos perplexos com 
os acontecimentos, mas não perdemos a esperança; 9somos perseguidos, mas jamais desamparados; abatidos, mas 
não destruídos; 10trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja 
revelada em nosso corpo. 11Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, 
para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 12De maneira que em nós opera a morte, entretanto 
em vós, a vida! 13Assim está escrito: “Cri, por isso declarei!” Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e, 
por esse motivo, falamos. 14Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da 
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mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. 15Tudo isso é para o vosso benefício, para 
que a graça, que está alcançando mais e mais pessoas, faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de 
Deus.”-2 Coríntios 4:7-14 
 
“1Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por 
Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos.”– 

Gálatas 1:1 
 
“15Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal 
para com todos os santos, 16não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, 17para que o 
Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno 
conhecimento dele. 18Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real 
esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos 19e a incomparável 
grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. 20Esse mesmo 
poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, 
21muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não 
somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. 22Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e 
o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à Igreja, 23que é o seu Corpo, a plenitude daquele 
que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. 
 
3Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os 
seus desejos e pensamentos; e éramos por natureza destinados à ira. 4No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, 
por meio do grande amor com que nos amou, 5deu-nos vida com Cristo,estando nós ainda mortos em nossos 
pecados, portanto: pela graça sois salvos! 6Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares 
celestiais em Cristo Jesus, 7para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua 
bondade para conosco em Cristo Jesus.” 

Efésios 1:15-23; 2:3-7. 
 
“ 3Nada façais por rivalidade nem por vaidade; pelo contrário, cada um considere, com toda a humildade, as demais 
pessoas superiores a si mesmo. 4Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos 
interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se5Tende em vós o mesmo sentimento que houve também 
em Cristo Jesus, 6o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, 7mas, pelo 
contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres 
humanos. 8Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de 
cruz. 9Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o Nome que está acima 
de qualquer outro nome; 10para que ao Nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e 
debaixo da terra, 11e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.” - Filipenses 
2:3-11. 
 
 
 
 
“8Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas 
tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo.9Pois somente em Cristo habita 
corporalmente toda a plenitude de Deus. 10Assim como, em Cristo, estais aperfeiçoados. Ele é o Cabeça de todo 
poder e autoridade. 11Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão 
feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa.12Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no 
batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13E 
a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne; vos deu vida 
juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados; 14e cancelou a escrita de dívida, que consistia em 
ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz; 15e, despojando as 
autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz.”- Colossenses 
2:8-15. 
 
“6De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a Palavra com a 
alegria que vem do Espírito Santo. 7Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na 
Macedônia e na Acaia. 8Porquanto, a partir de vós, não somente a Palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na 
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Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que 
acrescentemos mais nada a isso. 9Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira 
vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, 10enquanto aguardais do céu seu 
Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá.”-1 Tessalonicenses 
1:6-10. 
 
“20Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor 
Jesus, o grande Pastor das ovelhas, 21ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem a fim de que possais realizar a 
vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo 
o sempre. Amém!”- Hebreus 13:20-21 
 
“ 17Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero 
temor reverente durante a vossa jornada terrena. 18Porquanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis 
como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos 
antepassados.19Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de Cordeiro sem mácula ou defeito 
algum 20conhecido, de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso 
favor. 21Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a 
vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus.”- 

1 Pedro 1:17-21. 
 
“ 17Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 18Pois Cristo também 
foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o Justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus; morto, 
de fato, na carne, mas vivificado no Espírito,19no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, 20os quais, na 
antiguidade, foram rebeldes, durante o tempo em que Deus, pacientemente, aguardava a construção da arca nos dias de 
Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, oito, foram salvas por meio das águas, 21que, prefigurando o batismo, 
agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa 
consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo;22o qual, havendo subido ao céu, reina à direita 
de Deus; e a Ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes.” -1 Pedro 3:17-22 
 
“ 17Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então, Ele colocou sua mão direita sobre mim, e disse: 
“Não tenhas medo, Eu Sou o primeiro e o último. 18Eu Sou o que vive; estive morto, mas eis que estou vivo por 
toda a eternidade! E possuo as chaves da morte e do inferno.”-Apocalipse 1:17-18 
 

***** 
 
61 Seu Espírito trouxe de novo Sua própria Vida à terra. Se o Espírito de Deus levantou a Cristo, o Corpo 
Ungido, e se esse mesmo Espírito ungiu em tal forma a esse Corpo, quando essa Semente caiu na terra, isto 
simplesmente não podia lhe permitir que repousasse ali; Não. O vivificou e o levantou. Se esse mesmo espírito, 
pelas mesmas obras,  pelo mesmo poder, pelos mesmos sinais, mora em você, então também te levantará. 

AO NASCER DO SOL - O PODER VIVIFICADOR, 18 de abril de 1965, William M. Branham 
 

17 E então o homem ali de pé, e eu disse:  “Ele disse que serviria ao Deus que lhe desse a sua visão.”  Eu disse:  
“Este é um grandiosíssimo desafio para a religião muçulmana, Buda, Jains, Sikhs, ou seja o que for; aí está.” Então 
ninguém... Eu disse:  “Por que vocês estão tão quietos?”  Eu disse:  “Vocês sabem a razão pela qual eles não vêm? É 
porque eles não podem fazer isto. E nem tão pouco posso eu. Mas o Deus do céu ressuscitou o Seu Filho Jesus 
Cristo do Qual eu sou testemunha.”  Vêem? Eu disse: “Eu tive uma visão que ele vai receber a sua visão.” E eu disse:  
“Se ele não recobrar sua visão, então eu sou um falso profeta. Me coloquem para fora da Índia. Agora se ele - se ele 
realmente receber a sua visão, quantos de vocês receberão a Cristo como seu Salvador pessoal e esquecerão o seu 
profeta Maomé e os outros?” Simplesmente até onde você pudesse enxergar, massas de mãos, milhares vezes milhares. 
Ali estava; é isto. 

ABRAÃO RESTAURADO, 11 de fevereiro de 1961, William M. Branham 
 
126 Agora, se o Deus de Abraão ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e esse Jesus prometeu que nos últimos 
dias os mesmos sinais que Abraão... que o Anjo (que foi Deus em carne humana) fez diante de Abraão, pouco antes do 
filho prometido chegar, Jesus disse que a mesma coisa aconteceria hoje. 
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DEUS É O SEU PRÓPRIO INTÉRPRETE, 05 de fevereiro de 1964, William M. Branham 
 
119 E eu lhe digo, hoje, amigo, ouça a minha palavra. Há um Poder que atrai, não da igreja, não do pastor, mas da 
Glória, este batismo do Espírito Santo descendo nessa mesma semelhança, para puxar para cima uma Igreja! O que é 
isso? O Poder de Deus, o acesso à Sua Vida, Zoe. 
120 “Estas coisas que Eu faço, também vós as fareis: maiores do que estas vós fareis.”Ele foi perseguido, zombado, 
ridicularizado, e morreu, e entrou no sepulcro. Mas Ele foi leal, Ele teve o Espírito de Deus Nele, e Deus O 
ressuscitou. Se nós formos da mesma maneira, é também da mesma forma que nós sairemos. Oh, aleluia! Eu O amo! 
126 Se houver alguém perdido, aqui dentro, alguém sem o Espírito Santo, que eles possam receber de Ti, esta 
manhã. Concede-o, amado Deus, porque nós o pedimos no Nome do Teu amado e querido Filho, Jesus; Quem nasceu 
há mil e novecentos anos numa manjedoura. Quem sofreu trinta e três anos mais tarde no Calvário, por nosso pecados, 
Quem ascendeu ao Alto, alguns dias depois disso, quarenta dias mais tarde. Ele foi recebido acima na Glória, então dez 
dias mais tarde veio novamente no Poder do Espírito Santo, e agora Ele mora na Igreja. E brevemente, com aquele 
mesmo Poder que O ressuscitou, o Espírito Santo na Igreja para tirá-la. Ó Deus, vem, por favor, e salva a Igreja. 
Pois nós o pedimos no Seu Nome. 
131 E você que tem o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com Ele. Você talvez 
recebeu Cristo, pelo Espírito Santo, porém você será condenado; cada homem é julgado de acordo com as obras feitas 
neste corpo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, o que você tem feito com Ele? Você tem falado do seu 
próximo? Você fez coisas erradas? Se você fez isso, lembre-se, eu começaria a vida de novo agora mesmo. Diga: 
“Senhor Jesus, hoje, de agora em diante, eu serei o que Tu queres que eu seja. Eu compreendo que é a parte imortal 
de Deus, o que o Espírito de Deus mora no meu corpo. E se eu - se eu estivesse errado, perdoa-me Tu agora. Eu - eu 
quero voltar para casa. Eu - eu desejo ser melhor.” 

A DEIDADE DE JESUS CRISTO , 25 de dezembro de 1949, William M. Branham 
 
261 Ó Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos! O diabo tem amarrado esta pobre mulher. Problemas em cima 
de problemas; o pobre esposo. Ó Pai, eu oro no Nome de Jesus. Se sua fé puder Te contatar, Deus, eu oro para que Tu 
tires essa condição do seu corpo, neste momento. E que dessa hora em diante, que ela possa ser curada e que fique 
boa. Ó Deus, no Nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse diabo. E dês à mulher fé, para crer no Filho de Deus; e para 
deixar este Tabernáculo, nesta manhã, com as duas mãos para cima, regozijando e louvando a Deus, através de Jesus 
Cristo, Filho de Deus. Amém. 

O PODEROSO CONQUISTADOR, 01 de abril de 1956, William M. Branham 
 
91 Um velho pequeno pescador que não podia assinar seu nome. Mas ele se colocou ali e disse: “Em quem temos 
de crer, em Deus ou nos homens? (Amém!) Que isto lhe seja conhecido, continuaremos pregando no Nome de Jesus.” 
Ah, que coragem. 
 Ele sabia que ele -- “Ele tinha um lar no além.” [O irmão Branham canta um hino -- Ed.] Isto é correto. Ele era um 
peregrino e estranho aqui; ele estava buscando uma Cidade que estava por vir. O que aquele sacerdote hipócrita quis 
dizer para ele? Ele estava sob o domínio do Deus do Céu que ressuscitou Seu Filho, Jesus Cristo, e o encheu com 
o Espírito do Deus que fez os céus e a terra. Aí está você. Ele não estava com medo dele. Não, senhor! 

PARA QUE FOI DADO O ESPÍRITO SANTO?, 17 de Dezembro de 1959, William M. Branham 
 
271 É o Espírito Santo, o mesmo Deus que levantou a Jesus Cristo dos mortos. O mesmo que pode falar 
coisas à existência, o mesmo que viveu nos dias de Moisés é o mesmo hoje. Seu chamado neste último dia, Ele é 
vindicado, “Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem”. Ele o tem feito... Ali está Sodoma. Ali 
fora há um Billy Graham e um Oral Roberts e a igreja está se movendo pelos mesmos sinais que Ele prometeu a ambos 
os lugares, e ali estão eles. É Ele quem o diz. Oh, Senhor, dá-me coragem, é minha oração. Ajuda-me, oh Senhor Deus. 
 Tenho que parar aqui. Está se fazendo tarde. 

POR QUE CLAMAS? FALA!, 14 de julho de 1963, William M. Branham 
 

 
359 Ó Senhor Deus, doador da Vida Eterna e Autor desta Palavra, Quem ressuscitou do mortos o Senhor 
Jesus, Quem identificou isso propriamente ante uma - uma geração de pessoas incrédulas. Esta manhã foi demorada. 
Muitos se assentaram aqui. A igreja está lotada. Pessoas estão de pé ao redor. E as fitas estão sendo gravadas, para 
irem ao redor do mundo, em diferentes lugares. Ministros ouvirão isto em seus escritórios. Eu oro por eles, Senhor. 
Permite que estas palavras caiam no profundo do coração, corta fundo, corta fora todo o mundo. Que eles possam dizer 
como... 
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A ACUSAÇÃO , 07 de julho de 1963, William M. Branham 
 
147 Agora, irmãos e irmãs, eu quero perguntar-lhes algo. Então, se somos nascidos de novo do Espírito de Deus! 
Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes, Ele é inteiramente Deus!E se você tivesse o bastante de 
Deus em si, mesmo que Isto fosse simplesmente uma sombra, isto seria um poder suficiente para formar uma nova terra. 
Isto é poder suficiente para formar uma nova lua e um novo sistema. Isto é Deus, e isto é força! E agora mesmo cada 
crente aqui tem Vida Eterna, a qual é, o Espírito de Deus em você;Poder suficiente que levantará o morto, que 
curará o enfermo, que porá órbitas em condições. Porém você, isto é controlado por uma lei, aquele Espírito que está 
em você. Vocês são filhos e filhas de Deus. Aquele mesmo Espírito que você tem em si, te ressuscitará no dia da 
ressurreição. 
148 Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, quando Ele morreu, Sua alma desceu ao Inferno, “E pregou aos 
espíritos que estavam em prisão, as almas em prisão, que não se arrependeram no longo sofrimento dos dias de 
Noé.”Seus corpo foi para o sepulcro. Porém antes Dele morrer, Ele encomendou Seu Espírito nas mãos de Deus. 
Seu Espírito foi para Deus; Sua alma foi para o Inferno; e Seu corpo foi para o sepulcro. E Jesus foi barrado da 
ressurreição até que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Ele não pôde voltar, porque Ele tinha que ficar no 
sepulcro por três dias e noites. Mas quando a Escritura foi cumprida, estas barras foram tiradas; Seu Espírito 
desceu para Sua alma, Sua alma para Seu corpo, e Ele ressuscitou novamente. 
149 E quando nós morremos, nossas almas irão sob o altar de Deus; onde eu fui privilegiado a ver, poucas 
semanas atrás, como vocês sabem, numa visão, onde a Bíblia fala. “Nossos espíritos irão para Deus Quem O deu, e 
nossos corpos retornarão ao pó da terra.” Mas algum dia, onde a Escritura é cumprida, nossos espíritos serão 
liberados de Deus, pegarão a alma, e a alma ao corpo. E o Poder que nos ressuscitará, está exatamente em nós 
agora!Nós estamos agora em lugares Celestiais.Nós estamos agora no Poder da ressurreição. 
150 Se não houvesse uma lei para isto, filhos e filhas de Deus criariam um mundo aqui fora e viveriam uma 
vida particular nele. Você tem o poder em si para fazer isto.Se você obteve uma sombra do Poder de Deus em você, 
você tem Poder para fazer isto. Deus é onipotente. Vêem o que quero dizer? O Poder que está em você fará. Você 
poderia falar um mundo à existência e ir viver nele. Aleluia! Aí está você. 
151 Isto é o que o Poder é na Igreja agora, porém é controlado por uma lei. E esta lei não é “guardando um grupo 
de mandamentos.” É uma lei de fé. Jesus disse, “Todas as coisas são possíveis áqueles que crerem”. E se você puder 
crer nisto, seja o que for que Deus conduzir sua alma a crer, isto é se. Cada lugar que a planta de seus pés puder se 
colocar, por fé, Deus te dá isto. Amém! Isto é seu, você possui isto, se você puder encontrar a chave para esta lei de 
fé que abre isto a você. Você vê o que quero dizer? Aquele Poder é controlado por... Se você for um filho de Deus, você 
for uma filha de Deus, aquilo nunca te deixará. Fica contigo o tempo todo. Porém, sua fé se afasta Dele, mas Ele 
continua ali. Aleluia! 

A SEMPRE PRESENTE ÁGUA DA ROCHA, 23 de Julho de 1961, William M. Branham 
 
163 Pai Celestial, nós Te agradecemos nesta noite, pelo sangue do Teu Filho justo, o Senhor Jesus. Eu te agradeço, 
nesta noite, pelo Espírito Santo, e pela Sua visita bem aqui neste edifício, e mesmo aqui agora. O próprio Espírito, de 
acordo com a Palavra de Deus que é infalível e não pode falhar, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da 
sepultura, está bem aqui no nosso meio agora. 

ATOS DO ESPÍRITO SANTO, 19 de dezembro de 1954, William M. Branham 
 
39Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Quem O ressuscitou dos mortos e O pôs à destra 
da Majestade, sempiterno para fazer intercessões baseado nas coisas que cremos que Ele fez por nós, e 
confessamos assim ser. Rogamos, Senhor Deus, que hoje à noite, que perdoe nosso pecados. Oh, queremos 
permanecer continuamente sob o Sangue, pois não sabemos exatamente o que pode acontecer. Todas as coisas estão 
quase que encerradas, sentimos, Senhor, que a vinda do Senhor está próxima. E estamos nos aprontando para fazermos 
uma jornada. E ao pensarmos em jornada, pode que pensemos em malas, e - e roupa a mais e sapatos a mais. Mas 
como isso é diferente desta jornada! Não é o fazer as malas, é o desfazer as malas; colocando de lado. Como o Teu 
grande servo, Paulo, disse no Livro de Hebreus, capítulo 12: “Deixamos todo o embaraço e a incredulidade que tão de 
perto nos rodeia, para que com a paciência corramos a carreira que nos está proposta.” 

COMUNHÃO - 04/02/1962, 04 de de fevereiro de 1962,  William M. Branham 
 
289 Agora, Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Qual ressuscitou dentre os mortos, até mesmo as ameaças de 
Pôncio Pilatos e o selo do governo romano não puderam Te deter no sepulcro. Deus, o Todo Poderoso, desceu no dia 
da Páscoa, e rolou a pedra para trás, rompendo o selo. E Tu ressuscitaste e estiveste com Teus discípulos, quarenta 
dias, os comissionaste para irem ao mundo e fazer estas coisas que estão sendo feitas agora. Isso foi há dois mil anos. 
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290 Senhor, Tu és Deus. Tu não podes falhar. Tu estás aqui. Esta conferência, esta manhã, que tivemos, 
arrazoamos juntos acerca destas coisas. Concluímos que Tu és Deus; arrazoamos, a razão por que Tu és Deus, e a 
razão por que Tu estás aqui. 

CONFERÊNCIA COM DEUS, 20 de dezembro de 1959, William M. Branham 
 
95 Certa vez Alguém chegou para morrer pelo restante de nós, e Deus O ressuscitou no terceiro dia. E 
quinhentos homens se colocaram ali e O viram ser tomado nas nuvens, com uma Voz dizendo, “Eu voltarei novamente.” 
Um Anjo voltou e disse,  “Este mesmo Jesus que foi tomado, o Astronauta Mestre, do mesmo modo voltará novamente, 
no mesmo tipo de ‘apartamento’ que Ele está, um corpo, imortal.” Aleluia!  “E teremos um corpo como o Seu Próprio 
corpo glorioso, pois nós O veremos como Ele é.” Oh, aleluia!  Ele rompeu todas as barreiras do som, todas as barreiras 
do raciocínio, e foi além da razão, foi além de tudo que existe. 
96 E qualquer homem que alguma vez for viver para Deus terá que ir além de quaisquer dos cinco sentidos, ele terá 
que superar toda cultura, qualquer realização que o homem seja capaz de fazer, e crer em Deus, romper com tudo e 
colocar de um lado, e se mover rapidamente em direção aos céus. Amém. Oh, o que os astronautas e os demais têm 
realizado no natural, Deus tem sido capaz de fazer isto através da Sua igreja, através do espiritual, com um povo 
espiritual que crerá. Qualquer homem ou mulher que desafiar em qualquer momento, em qualquer momento a tomar 
Deus em Sua Palavra, é um astronauta. 

CONTAGEM REGRESSIVA, 09 de Setembro de 1962, William M. Branham 
 
142 Nosso irmão Jim Sink crê neste Evangelho que nós pregamos, o filho de Deus. Ele crê que Jesus 
verdadeiramente é o Filho de Deus nascido da virgem. Correto irmão Sink? Crê você que Ele morreu e que 
ressuscitou ao terceiro dia, triunfando sobre todas as coisas e que agora está assentado à destra de Deus e no 
centro do poder de Deus no Altíssimo, sempre vivo para fazer intercessão por nós? Crê você no batismo nas águas 
no Nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados? Crê você no Batismo do Espírito Santo na medida 
como Deus o dará juntamente com os sinais e os milagres seguindo aos crentes? Ele crê nestas coisas. E eu creio que 
ele tem tido uma vida sem reprovação ante o povo. Ele prega aqui na igreja com freqüência quando se pede a ele e tenho 
encontrado que é um maravilhoso homem de Deus. 

CRISTIANISMO CONTRA IDOLATRIA, 17 de dezembro de 1961, William M. Branham 
 
28 Agora, a mesma coisa é isto; Se você é um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, 
estávamos em Deus no princípio. E quando Jesus se tornou a Plenitude da Palavra, então estávamos Nele, na forma 
de germe. Quando Ele foi crucificado, estávamos em Seu corpo. Quando Ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos 
com Ele. E agora, desde que reconhecemos isto, agora nos assentamos com Ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. 
Vêem? Pois Ele... Nós, se somos filhos e filhas de Deus, somos filhos de Deus, então somos atributos de Deus. Então 
nós... temos Vida Eterna. E Deus é a única Vida Eterna que há. Então estávamos Nele desde o princípio. E quando 
Jesus se tornou toda aquela Palavra, então éramos parte Dele. Amém! Aí está você. Quando aquilo está lá, não há 
nenhum demônio, nenhum poder, nada pode alguma vez mover isto. Este é o poste de ancoragem da alma. 

CRISTO É REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA, 22 de agosto de 1965, William M. Branham 
 
140 Agora, qual era o pacto oriental que Deus estava dando a Abraão? Que através da semente de Abraão viria o 
Senhor Jesus, O Bendito. Deus O levou lá em cima no Calvário e Ele O partiu ao meio, separou a Sua alma de Seu 
corpo. E seu corpo, Deus o ressuscitou no terceiro dia, e o tomou e assentou à  Sua destra. E no dia de 
Pentecostes, Ele enviou o Espírito que estava em Jesus Cristo, o Pacto com a igreja.  
141 E quando a Igreja se reunir na ressurreição, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que foi 
arrancado Dele, terá que estar na Igreja. Você não pode duplicar nada como Isto; você nada pode fazer diferente Disto. 
Tem que ser o mesmo Espírito Santo que habitou em Cristo. E quando o rapto vier, quando aquele corpo vier, a Sua 
Noiva que havia sido arrancada Dele, o Espírito Santo fará com que aquela Noiva se encaixe exatamente no corpo 
de Jesus Cristo.  

DESDE ENTÃO, 16 de julho de 1960, William M. Branham 
 
126 Agora, se o Deus de Abraão ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e esse Jesus prometeu que nos últimos 
dias os mesmos sinais que Abraão... que o Anjo (que foi Deus em carne humana) fez diante de Abraão, pouco antes do 
filho prometido chegar, Jesus disse que a mesma coisa aconteceria hoje. 

DEUS É O SEU PRÓPRIO INTÉRPRETE, 05 de fevereiro de 1964, William M. Branham 
281 Oh, Senhor Deus, doador de Vida Eterna e - autor desta Palavra que ressuscitou ao Senhor Jesus da 
morte, que o identificou propriamente ante uma - uma geração de gente incrédulos; tem sido longa esta manhã. Há 
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muitos assentados aqui (a igreja está cheia); há gente parada pelos corredores, e há as fitas que estão sendo preparadas 
para saírem ao redor do mundo a diferente lugares. Ministros ouvirão isto em seus quartos de estúdio. Te peço por eles, 
Senhor. Permita que estas palavras caiam no profundo do coração, que atravesse ao profundo, que atravesse todo o 
mundo, que eles digam, como estes pequeno ministro metodista ali em Kentucky veio a mim outro dia e me disse: 
“Quando eu estava escutando essas Sete Eras da Igreja, o escutei gritar: ‘Saiam dessas paredes da Babilônia!” 
Disse: “O abandonei e me fui. Eu não sei que caminho tomar nem que fazer, porém me fui”. Bendito seja a coragem 
deste jovem homem com uma esposa e três filhos. 
282 Deus, permita que muitos encontrem o caminho para a Palavra de Deus, o único caminho de Vida porque 
Ele é a Palavra. Pai, eu oro por cada um. Algumas vezes ao dizer estas coisas, não é por crueldade, é por amor; porque 
o amor é corretivo. E eu oro, Deus, que o povo o entenda assim: que a intenção é corrigir. 

EU ACUSO ESTA GERAÇÃO POR CRUCIFICADO A CRISTO NOVAMENTE, 07 de julho de 1963, William M. 
Branham 

 
156 E Deus já nos ressuscitou, potencialmente. O poder vivificador que nos ressuscitou de uma vida de pecado, e 
mudou nosso ser, potencialmente nos ressuscitou em Cristo Jesus, o que, a ressurreição nos trará à plena 
maturidade. 

O LUGAR DE ADORAÇÃO PROVIDO POR DEUS, 25 de abril de 1965, William M. Branham 
 
13 Deus Todo Poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Qual O ressuscitou dos mortos e O tem dado 
a nós como um sacrifício, o Senhor e Salvador. Estamos também agradecidos a Ti por este privilegio que temos nesta 
manhã de nos colocar em Tua presença com o Teu poço que tem sido remido; e estamos procurando por sua gloriosa 
segunda vinda para nos receber para Si Mesmo. 

O SELO DA PÁSCOA, 10 de abril de 1965 ,William M. Branham 
 
264 Deus é um grande Escultor, certo, Ele fez o homem à Sua imagem, para refleti-Lo, e Ele é a Palavra. E o que 
Ele fez? Ele tentou Adão; ele caiu, Moisés caiu, todo o restante deles caiu. Mas aqui está Um perfeito, aleluia, [o que foi 
isto?] nada menos do que Deus Ele Mesmo em carne, a Palavra refletida Nele, trouxe corporalmente a plenitude 
da Divindade; não um profeta, mesmo Ele sendo um profeta; não um homem, mesmo Ele sendo um homem. 
265 Judeus, não tentem alegar que Ele é de vocês. Ele não era nem mesmo Judeu nem gentio. Ele era Deus. 
Vêem? Você é o que o seu sangue é, veja, e, naturalmente, você é carne. E Maria, naturalmente, Maria não teve 
nenhuma concepção com o Espírito Santo lhe dando uma sensação. Deus o Pai lhe criou um embrião, ou - ou um 
óvulo em Maria, e uma célula Sanguínea nela, também, e isto foi o Sangue de Deus. 
266 O sangue vem através do sexo masculino. Então isto não tem... A hemoglobina e o sangue tem que vir 
através do pai, porque o bebê não pode nem mesmo pegar a doença de sua mãe, como uma tuberculose. Ele poderia 
pegar isto através da respiração da mãe, mas não herda-la, quero dizer, mas ele pode respirar aquilo e - e apanhar. Mas 
ele não pode obter isto da mãe, porque ele, ela está livre disto, ele não é sangue de sua mãe. 
267 Agora, Jesus não tinha sangue de Judeu nem de gentio, ele foi o sangue criado por Jeová Ele Mesmo. 
Ele era o Sangue de Deus. A Bíblia diz, “Somos salvos pelo Sangue de Deus”. Não pelo sangue de um Judeu ou pelo 
sangue de um gentio, tudo seria através de sexo, mas este é o Sangue de Deus. 
268 Observe agora quando Ele viu Aquele que era perfeito, Ele O golpeou, O desfigurou. Isaias disse, “Ele foi 
ferido por nossas transgressões, moído por nossa iniqüidade”. O que era Ele? Ele era aquela Palavra perfeita, refletida 
para o Pão, através do qual cada homem viverá. Ele era aquele trigo da Palavra de Deus que poderia ir para a terra e 
colocado nos quatro Evangelhos, sessenta e seis Livros. E o homem viverá através Daquilo, e somente Aquilo, e cada 
Palavra Daquilo! Amém. Aquela foi a obra-prima de Miguel Ângelo. E quando Deus pôde ver a Si Mesmo refletido em 
um Homem, Ele teve aquele Homem perfeito criado a Sua Própria imagem. Oh, que coisa, que Homem! Ele teve que 
morrer por todos nós. Nós podíamos permanecer naquilo, mas não ficamos. Ele teve que morrer por todos nós. E Ele 
morreu, o que era Perfeito; para que nós, imperfeitos, pudéssemos ser feito perfeitos Nele, sendo participantes de cada 
Palavra da Sua Bíblia. Agora, então Ele O ressuscitou outra vez, para a nossa justificação, para que possamos ter um 
direito, como o Jesus ressuscitado, pois Ele está aqui agora para nos ministrar, cada Palavra de Deus, através da qual 
devemos viver. 

O TEMPO DA COLHEITA, 12 de Dezembro de 1964 ,William M. Branham 
 
108 Mas recordem da Palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus que falou 
para que a criação existisse, era Ele antes da fundação do mundo que falou as palavras “E haja,” e houve. Pois Ele disse: 
“Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não O conheceu. Mas tantos quantos O conheceram, a eles 
Ele deu poder para se tornarem filhos de Deus.” O próprio Criador, e o próprio Criador Ele mesmo, quando Ele 
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ressuscitou Lázaro dos mortos, Ele disse: “Não achais estranho, pois a hora chegará quando todos que estão na 
sepultura ouvirão a Voz do Filho do homem, e sairão.” O próprio Deus que disse “Haja Luz,” disse que “A voz do 
Filho do homem despertaria aqueles que estão na sepultura.”Isto tem que acontecer na hora certa. Ele falou: “Haja 
macho e fêmea,” e assim por diante, e tudo isto, anos e centenas de anos antes disto acontecer. 

OUVI, MAS AGORA VEJO, 27 de novembro de 1965, William M. Branham 
 
26 Agora oremos. Querido Pai Celestial, ao lermos a Tua Palavra, sabemos que isso é verdade. Isto 
aconteceu. Não é alguma história mítica que lemos quem sabe de um jornal ou de algum livro de ficção, mas isto vem 
do Livro que sabemos ser a Palavra de Deus. Nós cremos que isto aconteceu. Nós cremos que este Jesus que fez 
esta coisa notável, em duas ocasiões aqui, da mulher com o fluxo de sangue, e a criança morta, nós cremos que Ele é o 
Filho de Deus, que Deus O ressuscitou dentre os mortos e O apresentou a nós, esta noite na pessoa do Espírito 
Santo. 

PROVANDO SUA PALAVRA - 26/04/1965, 26 de abril de 1965, William M. Branham 
 
195 Agora, recordem, se você tem Vida Eterna, sua Vida estava em Deus no principio. E, a Vida, Deus é a 
Palavra. E então quando a Palavra foi feito carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio 
corpo, fez a Si Mesmo o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar naquilo, você estava Nele quando Ele 
foi crucificado. E você foi crucificado com Ele, e você morreu com Ele no Calvário. Você foi sepultado com Ele, no 
Monte. E você ressuscitou com Ele na manhã da Páscoa. E agora estamos juntos assentados em lugares Celestiais, 
Nele, e agora você tem companheirismo com Ele. Vêem? 

SEDE, 19 de setembro de 1965, William M. Branham 
 

O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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