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SOMOS SALVOS PELO SANGUE DE DEUS ATRAVES DAS VEIAS DE JESUS 
CRISTO O NOSSO AMADO SALVADOR: A VIDA ESTA NO SANGUE 

 
“26Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o, e o deu aos seus discípulos, recomendando: “Tomai, 
comei; isto é o meu corpo”. 27Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: 
“Bebei dele todos vós. 28Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para remissão 
de pecados.”- Mateus 26:26-28 

 
“ 7Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo; embora por uma pessoa que se dedique 
ao bem, talvez, alguém tenha a coragem de dispor sua vida.8Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo 
fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. 9Agora, como fomos 
justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. 10Ora, se quando 
éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, 
havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. 11E, ainda mais, se nos gloriamos também em Deus 
por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, completa reconciliação.”Romanos 
5:11  

 
“5E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a 
benevolência da sua vontade, 6para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no Amado. 7Nele, 
temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, 8e 
que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. 9E nos revelou o mistério da sua vontade, 
de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo,10isto é, de fazer convergir em Cristo tudo 
quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos 
tempos11Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria 
absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, 12com o objetivo de que nós, os que 
primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. 13Nele, igualmente vós, tendo ouvido a Palavra da 
verdade, o Evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da Promessa,14que 
é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória.” Efésios 1:5-14  

 
“15Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma maneira, santos em todas as 
vossas atitudes.16Porquanto, está escrito: “Sede santos, porque Eu Sou santo!” 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 1:15 -21 

 
“ 28Ora, se aqueles que rejeitam a Lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de duas ou 
três testemunhas, 29julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o 
sangue da aliança pelo qual Ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? 30Porquanto, nós conhecemos 
aquele que declarou: “A mim pertence a vingança!”, e em outro trecho: “O Senhor exercerá juízo sobre seu 
povo”.31Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo! Os salvos perseveram na fé.”-Hebreus 10:32  
 
 
“ 7Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido e conhece a 
Deus. 8Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. 9Foi deste modo que se manifestou o 
amor de Deus para conosco: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por 
intermédio dele.10Assim, nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos 
amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 11Amados, considerando que Deus amou 
dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. 12Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, 
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Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós.13Temos certeza de que permanecemos nele, e Ele em 
nós, porque Ele nos outorgou do seu Espírito. 14E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o 
Salvador do mundo. 15Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e 
ele em Deus. 16Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. 
Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. 17Dessa forma, o amor é 
aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no Dia do Juízo, pois, assim como Ele é, nós 
semelhantemente somos nesse mundo.  18No amor não existe receio; antes, o perfeito amor lança fora todo medo. 
Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. 19Nós amamos porque Ele nos 
amou primeiro.” 1 João 4:7-19 

 
 

“14Assim como Moisés levantou a serpente no deserto,desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja 
levantado, 15para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16Porque 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. 17Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse 
salvo por meio dele.  18Quem nele crê não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porque não 
acreditou no Nome do Filho unigênito de Deus.”  -João 3:14 -18 

 
“ 3Da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios 
básicos deste mundo. 4Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 
nascido também debaixo da autoridade da Lei5para resgatar os que estavam subjugados pela Lei, a fim de que 
recebêssemos a adoção de filhos. 6E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em 
vossos corações, e ele clama: “Abba, Pai!”7Portanto, tu não és mais escravo, mas filho; e sendo filho, és igualmente 
pleno herdeiro por decreto de Deus.”Gálatas 4:3-7 
 
 “10Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: “Eis que agora chegou a salvação, o poder e o Reino do 
nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o Acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de 
dia e de noite, perante o nosso Deus. 11Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por 
intermédio da palavra do testemunho que anunciaram; posto que, face a face com a morte, não amaram mais a 
própria vida! 12Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais! Entretanto, ai da terra e do mar, pois o Diabo 
desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim.”-
 Apocalipse 12:10-12 

 
16 Então, a próxima vez que Deus foi manifestado, foi em Seu Filho, Cristo Jesus. Então Ele veio através de 
um nascimento virginal. Concebido por uma virgem, sobre a qual o  Espírito Santo fez sombra. O Próprio Deus desceu 
em uma célula sanguínea, envolvido pelo Sangue ao Seu redor. A célula sanguínea , o germe de Vida do Próprio 
Deus, envolto nesta célula sanguínea que trouxe o Filho, Cristo Jesus. Agora, o que Ele fez - faz através daquilo,  te 
aperfeiçoa e  te traz de volta ao companheirismo. Ele te traz através daquela célula sanguínea para Si mesmo. Você 
compreendeu isto? Através da célula sanguínea do Senhor Jesus que envolveu a vida de Jeová, e nós, vindo 
através da célula sanguínea, nos tornamos parte daquela Vida. Então, a Própria Deidade está no homem que 
recebeu o Espírito Santo. Você é um filho. Eu sou um Branham por nascimento. E uma parte do Sr. e da Sra. 
Branham está em mim. E se você se torna um filho ou uma filha de Deus, parte da deidade está em você. 
 
17 Veja como o diabo te rouba. Diz: “Oh, você não pode fazer isto.” Todas as coisas são possíveis àqueles que 
crêem. Não importa o que seja. Você é parte da Deidade, um filho ou fi...não um servo, um filho e uma filha. Ora, irmão, 
isto ultrapassa todos os Anjos, Arcanjos e tudo mais. Isto vem diretamente para a Presença do Próprio Oleiro. E como 
somos trazidos? Através do Sangue. Amém. Então você entra na Deidade. Você se torna parte. Você está consolidado. 
Vamos pensar em Deus Se envolvendo ao Seu redor agora. Nós vamos aumentar isto bilhões de vezes através desta 
célula sanguínea. E ali Deus, nesta célula sanguínea, Se envolveu, e Se cobriu com essa célula sanguínea, e veio 
para redimir o homem à Vida. Aleluia. Ali, quando aquela célula sanguínea se desdobrou, expandiu e trouxe o 
corpo de Jesus Cristo, o Próprio Jeová habitou  Nele. Que através da ruptura daquela célula sanguínea no 
Calvário pode trazer filhos e filhas a Si Mesmo, naquela célula sanguínea pelo Sangue do Senhor Jesus Cristo. E 
nos tornamos parte de Deus. Amém. É isto que deixa Satanás com raiva. É isto que o sacode. Quando a Igreja de 
Jesus Cristo souber quem ela é,  irmão...Oh, você diz: “Eu sei que não há nada impossível para Deus.” Ele disse que não 
há nada impossível para você. Amém.  Isso muda o assunto, não muda?  Oh, eles dizem: “Não há nada impossível para 
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Deus.” Ele disse que não há nada impossível para você. “Seja o que for que você desejar, quando orar, creia e você 
receberá e você terá isso.” Amém. 
 
23 Observem. Deus prometeu isto. Deus está obrigado a cuidar disto. E esta célula sanguínea onde Ele formou  - 
moveu para aquele ventre, cobriu-Se com o Seu próprio Sangue criativo, trouxe o Filho, Cristo Jesus. A célula 
sanguínea foi rompida no Calvário. O Sangue correu sobre o Seu corpo a fim de que Ele pudesse trazer de volta 
para Si Mesmo: Companheirismo. Deus manifestado na Coluna de Fogo; Deus manifestado no Filho; e agora, Deus 
manifestado em você. O mesmo Espírito Santo estava na dispensação da Paternidade. Jesus era a dispensação da 
Filiação. E esta é a dispensação do Espírito Santo. Esta é a razão pela qual fomos comissionados a vos batizar no Nome 
do Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que Deus tem Se desvelado, rebaixando-Se, descendo, abrindo o Seu caminho. 
Ele não poderia entrar em pecado. Mas Ele limpava o Seu caminho à medida que Ele passava. Pois Deus amou tanto 
aquele homem que Ele quis descer e ter companheirismo com ele. Deus nesta noite, o mesmo Deus Jeová que falou com 
Adão e Eva no jardim do Édem, vive em cada homem ou mulher nascido de novo, tentando o Seu melhor para fazer você 
crer Nele. Tenha fé Nele. Dê um passo. Não duvide nenhum pouquinho. O mesmo Deus que estava com Abraão, é o 
mesmo Deus que está nesta noite. 
24 Agora, observe aqui só um pouquinho mais enquanto Ele seguiu. Deus fazendo-Se conhecido através da 
Paternidade, através da Filiação, e através do Espírito Santo. Agora, veja, Ele produziu para Si Mesmo uma célula 
sanguínea, envolvendo-Se nela, rompeu o Sangue no Calvário, derramou o Seu Sangue para que Ele pudesse 
trazer através da limpeza deste Sangue, através deste mesmo Pacto, tomando cada pecador e limpando-o, 
trazendo-o a um companheirismo no qual  Ele pudesse falar com o homem e andar com o homem, como Ele fez 
no jardim do Édem antes do pecado surgir na terra. E o nosso relacionamento está restaurado para com Jeová 
através do oferecimento de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o corpo de Cristo só foi revelado naquela célula 
sanguínea e através do oferecimento do Sangue (que é Vida), para que Ele pudesse destruir a vida do pecado e 
trazer a Vida de justiça através de Seu Filho, Cristo Jesus, colocando parte de Sua Vida na nossa, e estamos 
juntos. Não disse Jesus: “Naquele dia, saberei que Eu estou no Pai, o Pai está em Mim, e Eu em vós, e vós em Mim?” Ai 
está você. Então a Igreja do Deus Vivo é o corpo ungido do Senhor Jesus Cristo, andando aqui na terra, dando cada 
esperança e tudo mais  para o mundo externo, pois o - nada mais pode dar a Vida Eterna. 
 

DEUS APERFEIÇOANDO A SUA IGREJA, 04 de dezembro 1954, William M. Branham 
 
118 O que é este Livro de Redenção, essa escritura, o sumário desse título de propriedade? Você diz: “Título de 
propriedade?” O que um título de propriedade significa? Significa que tem sido examinado até sua origem. Como aquela 
pequena -- como aquela pequena gota de tinta esta manhã, quando ela tocou no cloro, percorreu todo o caminho de 
volta. E quando o pecado tem sido confessado e caiu  no Sangue de Jesus Cristo, oh, isto é dá um “Título de 
propriedade”, exatamente de volta ao Criador outra vez. E você se torna um filho de Deus. O título de propriedade está 
nas mãos do Todo Poderoso. Oh, que coisa! 

A REVELAÇÃO DOS SETE SELOS - A BRECHA ENTRE AS SETE ERAS DA IGREJA E OS SETE SELOS, 17 de 
março de 1963 (Noite), William M. Branham 

 
61 Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, apaga-os, e eles são como se eles nunca houvessem 
acontecido. Oh, puxa! Então nós permanecemos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor, puro e 
santo, simplesmente tão santo quanto Ele foi, porque Ele não me vê quando eu subo ali, Ele vê o Seu Próprio Filho. A 
única maneira que Ele pode ver. Não pode me ver, porque eu estou em Seu Filho. E Ele somente vê o Seu Filho. Não é 
isso maravilhoso? Nós não temos mais que pensar acerca dos pecados, tudo se tem ido, está sob o Sangue. Sim, 
senhor. Não tem mais que se preocupar acerca disto, está tudo apagado, e apagado da memória de Deus. Ele nem 
mesmo se lembra mais disto. 

EM SUA PRESENÇA , 09 de setembro de 1962, William M. Branham 
 
205 É Deus. Bendito seja o Nome do Senhor! “É Deus que opera; não depende do que quer nem do que corre, mas 
de Deus que se compadece.” Se Jesus foi morto antes da fundação do mundo, isto levou quatro mil anos antes de 
realmente acontecer. Mas quando Deus falou isto aqui, lá atrás, cada Palavra de Deus é firme. Ela é imutável; Ela é 
imparcial; Ela não pode falhar. E quando Deus imolou o Filho antes da fundação do mundo, Ele simplesmente 
estava tão morto quanto Ele estava morto no Calvário. É um produto acabado quando Deus assim diz. E lembre-se, 
quando o Cordeiro foi morto, sua salvação foi incluída no Sacrifício, porque a Bíblia diz que seu nome foi escrito no Livro 
da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E sobre isto? Então, o que vamos fazer? É Deus que se compadece. 
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É Deus que te chamou. É Deus que te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Jesus disse: “Não me 
escolhestes vós a mim, mas Eu vos escolhi a vós. E eu vos conheci antes da fundação do mundo.” Aí está você.  
206 Então, veja, isso tira o medo de você. “Oh, eu fico pensando comigo mesmo; se eu me mantiver firme, eu 
conseguirei. Bendito Deus, se eu apenas permanecer firme...” Não é se eu aguentar firme ou não, é se Ele aguentou 
firme ou não. É o que...  o que Ele fez. Não o que eu fiz; é o que Ele fez. Isto está sob a lei da redenção? Esta é uma 
pequena coisa que eu quero dizer antes de encerrar. 

HEBREUS, CAPÍTULO 7 - 1ª PARTE , 15 de setembro de 1957 (Noite), William M. Branham 
 
 
 
83 Porque, todos nós nascemos pelo sexo, e portanto a vida que está nisso é do mundo, e essa vida não 
permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada. Não se pode remendá-la. Não há maneira de remendá-la. Não há 
maneira de -- de polir. Não há maneira de melhorá-la. Tem de morrer! Esse é o único requisito que há. Tem de morrer. 
84 E o Substituto, a Vida de Jesus Cristo, tem de entrar em você, que é o Espírito Santo, o Sinal de Deus, 
que você aceitou o Sangue de Seu Filho, Jesus Cristo. 

O SINAL, 1º de setembro de 1963 (Manhã), William M. Branham 
 

O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  

Você contribuir grandemente para o enriquecimento deste site por suas perguntas, 
comentários e sugestões. Obrigado por suas orações e encorajamento. Por toda 
Correspondencia: petelo41@gmail.com, billydk67@gmail.com  
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