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1 Inclinemos nossos rostos. 
2 Senhor, enquanto nos congregamos aqui, nesta formosa manhã da Ressurreição, vendo as 
florzinhas brotarem, as abelhas entrando e saindo com sua porção; as aves cantando como se seus 
corações fossem arrebentar pelo gozo que têm, porquanto em verdade há uma Ressurreição. Cremos 
que Tu levantastes a Jesus dentre os mortos há muitos anos, por este mesmo dia, e por isso celebramos 
este dia em comemoração. Permita que nós, como Teus servos, possamos entender Tua Palavra, de 
que estávamos em Teu companheirismo desde então, e que agora somos ressuscitados com Ele e 
estamos assentados em lugares celestiais. Abençoe o culto aqui no Tabernáculo e através do país onde 
esteja chegando por via telefônica. Cure a todos os enfermos e aflitos; que isto seja uma ressurreição 
para eles também, e um êxodo da enfermidade à fortaleza. Que todos aqueles que estejam mortos em 
delitos e pecados possam viver hoje por meio de Cristo, e Te louvaremos, porque o pedimos em Seu 
nome. Amém. 
3 Certamente considero isto um privilégio maravilhoso, nesta manhã, o de estar novamente aqui em 
Jefersonville, Indiana, com esta congregação; a igreja completamente cheia e gente de pé ao redor, por 
fora, nos estacionamento e por toda parte. E para vocês que estão nas ligações telefônicas, através da 
nação, aqui temos uma manhã muito formosa. 
4 As cinco da madrugada, meu amiguinho com o peito roxo (pintarroxo - Editor), voou à minha janela 
e me despertou. Parecia que seu pequeno coração ia arrebentar dizendo: “Ele tem ressuscitado”. Eu 
sempre tenho pensado acerca deste passarinho como um amiguinho porque me agrada. Como diz a 
narração ou a lenda deste passarinho: Havia um passarinho, cor de azeitona, que viu ao Salvador 
sofrendo na cruz onde o pecado o havia colocado. Agora, o passarinho não tinha pecado. Ele não teve 
que morrer pelo passarinho. Porém, o passarinho, voou à cruz  e se esforçou para tirar os cravos com 
seu bico; nisso manchou todo o peito de vermelho. Assim quero que seja meu peito; que seja como um 
escudo tratando de proteger esta coisa tão gloriosa pela qual Ele morreu. 
5 Vendo que nosso tempo aqui é limitado, e em particular por cauda daqueles amigos que estão 
escutando pelo telefone, desejo chamar sua atenção, nesta manhã, a uma fotografia que foi captada há 
algum tempo pela câmara, cerca de uma visão que tive aqui mesmo no Tabernáculo a qual se 
relacionava com minha partida de Indiana para Arizona, onde devia encontrar-me com sete Anjos em 
forma de pirâmide. Não sabendo o que sucederia, depois que cheguei ali, estava pensando que seria o 
fim de minha vida; pois ninguém poderia haver sobrevivido a uma explosão tão forte. Estou seguro de 
que vocês conhecem todos os detalhes disto. Logo, certa manhã como esta, estando em oração ali no 
Canyon Sabino, foi colocada uma espada em minha mão, e me foi dito: “Esta é a Palavra; a Espada da 
Palavra”. 
6 Depois apareceram os Anjos como foi profetizado; e ao mesmo tempo um grande aerólito de Luz 
ascendeu ao ar desde onde eu estava de pé, e logo se foi a uma altura de trinta milhas (48 quilômetros) e 
formou quase um círculo, como se fossem as asas dos Anjos, e ali mesmo nos céus desenhou a forma 
de pirâmide com a mesma constelação de Anjos que apareceram. 
7 Desde o México a ciência tirou a fotografia enquanto a Nuvem se moveu da parte norte de Arizona 
onde o Espírito Santo disse que eu estaria de pé (quarenta milhas ao noroeste de Tucson). Isto subiu ao 
ar, e a revista Life publicou as fotografias de algo místico ali na esfera onde não podia haver umidade 
nem evaporação de classe alguma, a trinta milhas de altura e vinte e sete milhas de largura, subindo do 
lugar onde aqueles Anjos estavam parados. 
8 Agora, os cientistas buscaram saber; ali em Tucson um deles queria saber o significado porem eu 
não lhe disse nada. Vocês o sabiam de antemão; isto não era para eles; era para vocês. 
9 Ele me falou ali mesmo, e disse: “Os Sete Selos serão abertos. Os sete mistérios; o mistério sétuplo 
da Bíblia que tem estado oculto desde a fundação do mundo, será revelado”. E nós, sendo um grupo 
pequeno e humilde em comparação com o resto do mundo, temos nos regozijado com estas bênçãos, 
havendo escutado estes mistérios: Casamento e Divórcio, A Semente da Serpente, e todas aquelas 
perguntas nos tem sido completamente reveladas, não pelo homem, mas por Deus mesmo, Quem nos 
tem aberto estes sete mistérios do que foi a Igreja, como foi em Cristo no princípio, e como seria revelado 



isto nos últimos dias. 
10 Agora, a medida que isto foi subindo... Temos a fotografia aqui mesmo para ver se vocês notam 
como a revista Life a publicou. Porém me ponho a  pensar se minha congregação aqui visível tem olhado 
esta fotografia como em verdade deve ser vista. Vocês se recordam que eu estava pregando quando 
chegou esta visão. Estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em 
Apocalipse capitulo um. Quando começamos a abrir as Sete Eras da Igreja, antes da abertura dos Sete 
Selos, Cristo estava de pé com o cabelo branco como a lã. Então eu lhes falei  em detalhe de como 
faziam os juízes na Inglaterra e os juízes da Antigüidade, quando estes subiam ao tribunal a prestar 
juramento quando a suprema autoridade lhes era dada; eles punham sobre a cabeça uma peruca branca 
que demonstrava sua autoridade suprema. 
11 Bem, se você toma a fotografia, e a vira nesta forma, e a observa (a devem ver de toda a audiência), 
é Cristo. Podem ver Seus olhos olhando tão perfeitamente quanto pode ser, usando a peruca branca de 
Suprema Deidade e Juiz dos Céus e da terra? Podem ver Seus olhos, Seu nariz e Sua boca? Somente 
virem a fotografia ao contrário da forma que foi publicada, a esta posição, tal como deve ser. O podem 
ver? Ele é o Juiz Supremo e fora Dele não há outro. Esta é outra identificação perfeita; é uma vindicação  
a mais de que esta Mensagem é a Verdade. É a Verdade! E aqui está mostrando, com a peruca branca, 
que Ele não é a terceira pessoa, mas a única pessoa. 
12 Podem ver claramente o escuro, Sua face, Sua barba e Seus olhos? E notem: Ele está olhando. 
Dele emana esta Luz resplandecente, no lado direito, para o que  Ele está olhando. Também na cruz Ele 
olhou para  direita, onde perdoou ao malfeitor. Ainda marchamos em Seu Nome, na Luz de Sua 
Ressurreição. 
13 Meu desejo nesta manhã é ter mais tempo para lhes falar destes fenômenos que têm sido provados, 
sem sombra de dúvida, durante estes trinta ou trinta e cinco anos, aqui mesmo, neste Tabernáculo, 
desde aquela ocasião quando aqui no rio desceu esta mesma Luz, aqui em Jeffersonville, em 1933, e 
falou estas palavras: “Como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, Tua 
Mensagem será precursora da segunda vinda”. Estamos no tempo do fim, e o vemos. Muitas vezes nos 
perguntamos: Por que isto não tem se estendido, por toda a terra? Talvez, em alguma ocasião, tenhamos 
a oportunidade de explicar isto, Deus permitindo. 
14 Agora quero que abram suas Bíblias e, como sempre, cremos que a Palavra deve vir primeiro, ou 
seja, a leitura da Palavra. Eu sempre leio a Palavra porque minhas palavras são de um homem, e 
falharão; porém a Palavra de Deus nunca falhará. Agora vamos ler nosso texto das Escrituras Sagradas. 
Desejamos fazer a leitura, na Bíblia, a três passagens que tenho escolhido. Uma referência se encontra 
em Apocalipse, capítulo um, versos 17 e 18. Aqui é onde Ele aparece com o cabelo branco como a lâ e 
seus pés como latão refinado. Também desejamos ler na Bíblia, Romanos 8:11. Tenho escolhido três 
referências das Sagradas Escrituras de onde devo ler nesta manhã para a mensagem de hoje, a qual o 
Senhor tem posto sobre meu coração para o tema da Ressurreição. Também queremos ler em Marcos 
16:1 e 2, e dali obterei o contexto. Agora, em Apocalipse 1:17 e 18, lemos esta palavra: 
 E quando o vi, cai a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim a sua dextra, dizendo-me: Me 
temas; Eu sou o primeiro e o último; 
 E o que vivo e fui morto, mas eis que  estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da 
morte e do inferno. 
15 E agora, em Romanos 8:11, lemos assim: 
 E,, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos 
ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 
16 E agora, em Marcos, capítulo 16 (o capítulo da Ressurreição) os versos 1 e 2: 
 E, passando o sábado, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para 
irem ungi-lo. 
 E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol; 
17 Nesta manhã quero tomar como texto: Ao nascer do sol. E como assunto: O Poder Vivificador. 
18 Agora, vocês sabem, e talvez tenham escutado a rádio e aos diferentes ministros falando, e ouviram 
esta madrugada a nosso nobre irmão Neville falando sobre a Ressurreição. Eu pensei que talvez haveria 
de tomar um caminho um pouco diferente, não para diferir mas somente para  agregar um pouco mais, 
talvez vendo-o de outro ângulo. Pois nas Escrituras, em qualquer ângulo em que você as tome, Elas 
sempre lhe declararão a Jesus Cristo. Não pode se apartar disso de maneira alguma. Elas sempre 
declaram a Ele. 
19 Agora, no mundo hoje, as igrejas estão celebrando cultos, nesta manhã, pelo menos nos Estados 
Unidos e neste lado da terra, em memória do maior triunfo que o homem tem conhecido. 



20 Penso que quando Ele morreu como Salvador, ou melhor, quando nasceu como menino, pois não 
podia haver estado aqui a menos que houvesse vindo à terra. Penso que quando morreu, certamente Ele 
pagou a dívida por nossos pecados. No entanto, têm nascido muitos meninos e tem havido muitos bons; 
e  tem havido muitos homens que têm sofrido e têm morrido por causas muito boas; porém, até este dia, 
não tem havido um que pudesse levantar-se a si mesmo dentre os mortos. 
21 Sendo que esta é a semana mais festejada em toda a História, e temos a maior celebração de todos 
os tempos, foi no domingo da Ressurreição quando Ele provou o que antes havia dito. Os homens 
podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta até que hajam provado ser a 
verdade. Deus tem dito: Examinai tudo e retende o bem. E Ele não diria a você que fizesse algo que Ele 
mesmo não estivesse disposto a fazer. Então Ele deu a prova de Quem era esta Pessoa que morreu por 
nossos pecados. 
22 Este dia não é somente um dia de recordação com todas estas flores, os chapeuzinhos, os 
coelhinhos e todas essas coisas que temos introduzido, e mesmo as celebrações tão santas, o que está 
muito bem. Porém tudo isto não é o assunto verdadeiro neste sentido. Como muitos dizem: Devemos 
lavar os pés, uma vez ao não, na quinta-feira santa; e na sexta-feira devemos tomar a Santa Ceia. Que 
quantidade de diferentes doutrinas! Se  põe a discutir se deve ser neste dia ou naquele, ou se deve ser 
no dia de sábado ou no primeiro dia da semana. Todas estas coisas não são nada mais que tradições. 
De que benefício lhe seriam estas coisas, pro exemplo, se celebra a quaresma ou não, se não tem a Vida 
em si mesmo? É apenas uma celebração da qual não há contra; mas  a verdade é que têm cumprido 
com suas tradições, cabalmente, e têm deixado de lado o tema principal. 
23 A Satanás não importa quão religioso você seja; ou quão correto possa ser você em sua doutrina. 
Se você passa por alto esta Vida, então de maneira alguma vai ressuscitar. Não importa quão religioso, 
quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido ou a quantas pertencerá; nada importa se você tem 
nascido de novo. 
24 Portanto, se Deus levantou a Jesus dentre os mortos, o levantou somente para uma comemoração, 
e esta manhã de Ressurreição é só um dia que celebramos em todo ano ou, de outro modo, somos nós 
beneficiários de Sua Ressurreição? Que significa isto par Amim? E, que significa para você? Agora nós 
cremos por fé que Ele certamente ressuscitou dentre os mortos, mas que tem a ver isso comigo? Isso 
sucedeu fazem já dois mil anos. 
25 Agora, para encontrar este texto, estava muito cansado; meu braço doía muito por causa das 
injeções que a enfermeira me havia aplicado. Como vocês sabem, meu filho e eu, estamos nos alistando 
para viajar a ultramar dentro de poucos dias, e exigem que tenhamos essas injeções contra a cólera, 
febre amarela, e outras enfermidades. Eu estava um pouco abatido. Estas injeções me fizeram um pouco 
enfermo, e é que César requer que a gente tenha estas injeções antes de sair daqui a outras nações. Ele 
disse: Daí a César o que é de César; e a Deus o que é de Deus. Enquanto estava ali assentado, pensava 
em que diria a esta congregação que me estava esperando nesta manhã (pelo que estou mui 
agradecido), sendo que são homens e mulheres que dariam suas vidas pelo que a gente lhes diz. Como 
o devo fazer? Que devo tomar como texto? 
26 Logo, enquanto estava ali assentado, quase adormecido, ouvi que batiam na porta da frente de 
casa. Não havia ninguém em casa senão eu, do que estava ciente e me pus a escutar porque não o 
havia ouvido muito bem. Depois de  um momento bateram na porta de entrada do escritório onde eu 
estava, e alguém continuou batendo na porta. Eu fui e abri a porta, e qual não foi minha surpresa quando 
vi que ali estava uma menina com seu cabelo amarelo e seus olhos azuis. Ao olha-la parecia uma 
florzinha de primavera (tempo da Ressurreição). Agora vejo que está assentada aqui olhando-me. Ela me 
entregou  um cartão. Por certo, quando chegar outra vez em casa encontrarei vários cartões deste tempo 
de Ressurreição; mas este era o único que eu havia recebido estando fora de casa. E ela me disse: 
“Irmão Branham, isto é da parte de meu pai e da minha”. Queria estar segura de que aparecia este 
“minha”. E era que seu papai, sendo artrítico e estando em cadeira de rodas, havia mandado este cartão. 
27 Quando tomei o cartão e agradeci à menina, enquanto ela deu a volta e se foi pela porta, eu abri o 
cartão; e deste cartão tomei meu texto; pois no cartão estava escrito Marcos 16: 1 e 2: “Ao nascer do 
sol”. 
28 Então  pensei  nisso, e logo pensei no assunto acerca da vivificação de Jesus Cristo sendo 
levantado dentre os mortos, e assim dei com este tema. 
29 O sol, em particular esse dia quando o sol saiu. Bem, houve um tempo quando a terra esteve em 
completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia; estava toda coberta de água e em escuridão; estava 
numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo, o Espírito de Deus se moveu sobre as águas, e disse: “Haja 
luz”. Deus teve uma razão para fazer isso, porquanto debaixo dessas águas haviam sementes que Ele 



havia semeado e tinham que receber a luz do sol para poder viver. A primeira luz que houve, neste 
mundo, foi a Palavra Falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra e foi a Palavra Falada de 
Deus. Ele disse: “Haja luz”, e houve luz, a qual fez tornar as trevas em luz para assim produzir uma 
criação de gozo e vida sobre a terra. 
30 Logo, enquanto o Espírito de Deus se movia com amor e compaixão naquele grande dia, o primeiro 
do amanhecer da criação sobre a terra com seus raios, secou as águas da terá e produziu a atmosfera 
sobre ela; e pela primeira vez, por meio de uma semente, haveria de trazer gozo e vida à terra. Essa foi 
uma hora grandiosa. 
31 Porém aquilo não foi nada em comparação com aquela saída do sol no dia da Ressurreição. Esta 
vez, com o sol subindo ao alto, produziu uma saída de sol maior que em outra ocasião qualquer; pois 
com esta saída  de sol chegou  uma notícia  muito mais importante que a que chegou a primeira vez ali 
no principio. Esta saída de sol trouxe a noticia: Ele tem ressuscitado! Ele é vivificado dentre os mortos 
assim como o prometeu. Ele tem ressuscitado dentre os mortos! 
32 Quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem: Que 
haveria vida sobre a terra; vida morta. Porém nesta ocasião, quando o sol saiu, houve uma dupla saída 
de sol, porém sucedeu que um Filho também havia saído para trazer Vida Eterna e toda Semente 
prometida por Deus, a qual, por conhecimento prévio, Ele havia visto que estaria sobre a terra. 
33 Assim como a vida botância não podia viver ali no principio sem que o sol a trouxesse a vida, de 
igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da Luz do Filho para traze-los à 
Vida Eterna, e esses Seus escolhidos que Ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Logo, 
naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra se  encontravam nossos corpos nessa 
mesma hora; pois n´s somos o pó da terra. E no Céu havia um Livro de memória ou de registro. Seus 
atributos estavam Nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também 
haveria de ressuscitar a Vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. Ele sabia que 
assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela, quando o sol saiu pela primeira vez! 
34 Agora, quando foi rompido este Selo de Páscoa... Hoje temos o selo ou a estampilha da Associação 
contra a tuberculose que vendem neste tempo do ano. As pessoas, quando escrevem suas cartas põem  
este selo da Associação contra a Tuberculose na carta, o qual serve para manter a ciência médica e os 
doutores que estão em busca da cura da tuberculose e este selo o chamamos Selo da Páscoa. 
35 Quando nós recebemos a mensagem, rompemos esse selo ou a estampilha, porquanto este selo 
tem a mensagem assegurada dentro. Porém agora, o verdadeiro Selo da Páscoa tem sido rompido nesta 
saída do sol, e o segredo da Vida depois da morte tem sido revelado. Antes deste tempo não o sabíamos. 
O mundo andava às apalpadelas em trevas com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. O 
homem adorava os ídolos; adorava o sol e toda classe de deuses. E toda essa classe de pessoas que 
faziam suas afirmações, entraram no sepulcro  e ali permaneceram. Porém o verdadeiro Selo havia sido 
rompido e Um, o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos, se 
levantou dentre os mortos. Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outra igual em toda a História do 
mundo. O segredo de que Ele era a Ressurreição e a Vida se deu a conhecer. 
36 Logo, Ele disse, quando apareceu naquela manhã: “Porque eu vivo e vós também vivereis”. Ele não 
foi o único beneficiário da ressurreição; mas todas aquelas sementes que estavam esperando na grande 
providência de Deus, elas também foram beneficiárias dessa Ressurreição à Vida porquanto Ele disse: 
Porquanto eu vivo, vós também vivereis! 
37 Essa foi a abertura desse Selo. Porquanto Ele foi levantado, então todo aquele que esteja em Cristo 
será também levantado com Ele. Nesta gloriosa saída do sol, Deus havia provado e vindicado Sua 
Palavra. Todas as trevas e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas foram lançadas fora pois 
aqui estava Aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia tido companheirismo com os homens, 
e que ale do mais havia dito: “Tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para reavê-la”. Agora, 
Ele não só fez esta declaração; Ele provou também que era a Verdade. Oh, que coisa tão gloriosa! Estou 
seguro nesta manhã de que mesmo nós os que cremos isto, não podemos compreender que coisa tão 
grande em verdade foi essa. Porquanto Ele já tem ressuscitado já dentre os mortos porquanto estávamos 
Nele! 
38 Agora, vejam: Enquanto as trevas cobriam a terra, as sementes não podiam viver se o sol não 
saísse. Como aqui: As trevas cobriam a terra; porém agora o Filho havia ressuscitado e toda treva foi 
desvanecida por esta Luz enquanto ia abarcando a todas as nações com o anúncio: “Ele não está aqui, 
porque tem ressuscitado”. Que tremenda declaração! 
39 Ele havia provado Sua Palavra. Havia provado que Ela era a Verdade porquanto Ele agora havia 
conquistado a morte, o inferno e a tumba. A trindade do diabo: a  morte, o inferno e a tumba; pois 



Satanás é o autor da morte; ele é também o dono do inferno e do sepulcro. E essa é a trindade do Diabo, 
sendo tudo isto causado por uma só coisa: a morte. Quando você morre, vai ao sepulcro, e sendo que é 
pecador, cai no inferno. Tudo veio por uma coisa, pela morte, a qual tinha ao homem cativo por todos 
estes anos. Porém agora, a verdadeira trindade de Deus, sendo Ele Um só manifestado em Cristo, o qual 
é Vida, se levantou e tem rompido os selos e tem conquistado ao inimigo, sendo ele o único e verdadeiro 
Deus vivente. “Eu sou aquele que estava morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da 
morte e do inferno”. 
40 Deus, sendo um, fez ao homem, habitou entre nós e conquistou a todo inimigo. Ele provou que a 
trindade de Satanás foi conquistada, e que a trindade de Deus se havia dado a conhecer porque só Ele 
tinha o poder de trazer a Vida de novo. Ele certamente foi aquele Emanuel: Deus se havia dado a 
conhecer na carne. 
41 Com razão Ele pôde declarar em Mateus capítulo 28: “Todo poder me foi dado no céus e na terra. 
Portanto, ide por todo o mundo para que sejais minhas testemunhas”. Ele havia conquistado a morte, o 
inferno e a tumba. Ele não só fez isto, mas também saiu triunfante com todo poder no céu e na terra. 
Tudo o que estava no Pai, tudo o que estava no Espírito Santo, e tudo o que houve alguma vez, tudo 
estava Nele. “Todo poder me foi dado nos céus e na terra”. Tudo o demais ficou impotente! Ele havia 
conquistado tudo. 
42 Não só fez isto, mas também ordenou a Palavra e Seus discípulos incrédulos: “Não temais, porque 
eu sou aquele que estive morto; mas agora vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Já 
os conquistei! Não temais!” Toda semente predestinada é preordenada de Deus, virá a Vida quando essa 
Luz do glorioso Evangelho se difundir por toda a terra. Em cada era produzirá a colheita que Deus tem 
ordenado. Ele tem ressuscitado dentre os mortos! 
43 Oh, que coisa tão maravilhosa! Eu estou vivo, ou seja, vivificado. A palavra grega “vivificar” significa 
algo que tem tornado à vida depois de haver estado morto. Por exemplo, a semente que tem sido posta 
debaixo da terra. Essa semente tem que morrer por completo; tem que apodrecer por completo. E toda a 
vida que estava na semente, tem que surgir outra vez. 
44 Ele foi vivificado. Não só isso, porém: “Eu enviarei a mesma vida que vivificou a Mim. Aquele poder 
que me levantou daquele sepulcro, esse mesmo poder derramarei sobre vós para que sejais vivificados, 
para que onde eu estiver, vós também estejais”. 
45 Em Lucas, capítulo 24:49, Jesus diz: 
 E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do 
alto sejais revestidos de poder. 
46 Assim demonstrou que Ele não foi o único beneficiário, mas que fez a outros participantes desses 
benefícios. Ele veio par redimir, ou seja para vivificar essas sementes predestinadas que Deus viu desde 
antes da fundação do mundo. Ele pôs seus nomes no Livro da Vida do Cordeiro. Aqui sobre a terra se 
encontram sem a mínima esperança; mas Ele veio, não só para ser uma benção, mas veio também para 
repartir essa benção com toda a semente predestinada. 
47 Agora, se a semente não houvesse estado sobre a terra, não haveria podido viver. Tinha que estar 
sobre a terra, e também tinha que germinar. Não importa quanto tempo se mantenha em trevas; quando 
o Filho brilhar sobre ela, então brotará. 
48 Notem: Ele veio para repartir isto conosco. Com razão o Evangelho é Boas Novas. A própria palavra 
“Evangelho” significa Boas Novas. Mas, Boas Novas para que? Se um Homem morreu por nosso bem, 
essas são Boas Novas. Se Cristo nasceu, essas são Boas Novas. Porém jamais houve notícia como 
esta, de que Aquele que fez a Promessa, agora a tem confirmado: A Promessa de que Ele vive para 
sempre e que tem consigo as chaves da morte e do inferno. Todas s trevas foram desarraigadas. Já não 
havia mais trevas porque o Filho havia saído do sepulcro. Agora, não era questão de que “Ele haverá de 
sair”, ou “É impossível que Ele saia”. A questão era que Ele já havia saído. Isso foi o Evangelho, as Boas 
Novas. 
49 Notem que a mesma Mensagem do Evangelho é para provar ao mundo que Ele tem sido levantado 
dentre os mortos: “Vá e diga a meus discípulos que Eu  tenho ressuscitado dentre os mortos, e que me 
encontrarei com eles para confirmar-lhes isto.” 
50 Oh, Deus, como haverá Luz espalhada por toda a terra nestes últimos dias! “Eu provarei isto a meus 
discípulos. Vá e diga-lhes que eu não estou morto, e que tão pouco sou uma tradição, mas um Cristo 
vivo. Eu me encontrarei com eles. Levai esta mensagem a meus discípulos, e diga-lhes que tenho sido 
levantado dentre os mortos. Este é  o Evangelho, as Boas Novas”. Você dirá: É isso correto? Hebreus 
13:8 diz que “Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre”. 
51 Nós, como Seus beneficiário, devemos provar que Sua Vida mora em nós agora mesmo. Nós 



somos os beneficiários desta Vida. Nunca houve uma vida que vivesse como Esta. Ele foi o Filho de 
Deus. Ele morreu, e ali terminou; porém, quando ressuscitou dentre os mortos, naquela manhã de 
Ressurreição, nós, como Seus servos, formos comissionados por Ele para ir a todo o mundo e levar 
estas Boas Novas a toda pessoa, de que Ele em verdade vive. E, como podemos  fazer isto somente por 
meio de palavra, mas também veio no poder e manifestação do Espírito”, provando com isto que Ele vive. 
52 Agora, se houvesse outro evangelho, tal como mencionou Paulo a um de seus grupos, dizendo-
lhes: “Estou surpreso de que hajam voltado a outro evangelho, não que haja outro evangelho, senão um 
evangelho que tem sido manufaturado” a uma ficção denominacional. Tendes voltado das Boas Novas 
que dizem: “Porquanto Eu vivo, vós também vivereis, Eu vivo em vós; e as obras que Eu faço (João 
14:12) identificarão a Mim em vós”. Que Mensagem tremenda! Com razão temos tido um mundo cheio de 
trevas teológicas. Porém haveria de haver Luz novamente no entardecer. Haveria uma ressurreição  no 
entardecer! Haveria  Luz no entardecer. 
53 Agora, a essência da Mensagem que foi envida foi esta: “Ele tem ressuscitado dentre os mortos”. E 
nós, como Seus beneficiários, os que temos compartilhado de Sua ressurreição, estamos recebendo os 
benefícios dessa benção, ao provar ao mundo que Ele vive. Não o podemos fazer com palavras 
somente. Não o podemos fazer por meio de uma  tradição humana.. Somente refletimos aquilo mesmo 
que estamos anunciando. 
54 Eu temo que somos muitos os que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. As 
estamos guiando a alguma igreja ou a alguma teoria; mas temos que guia-las a Cristo. Ele é o único. 
Sim, Ele é o Único que tem Vida. Aquele que tem o Filho, tem a Vida. E se a vida de um homem que tem 
morrido é vida que circula através de você, então você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue 
de um homem é de certo tipo, e você toma o sangue desse homem e o injeta em outro, então esse outro 
homem chega a ter o mesmo tipo de sangue. E se o espírito que vive em você está morto, e você é 
ungido com a Vida que estava em Cristo e tal Vida se encontra em você... Romanos 8:11 nos diz: 
 E, se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos 
ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 
55 Com essa mesma Vida, com os mesmos poderes e os mesmos  benefícios que Ele teve aqui na 
terra, lhe havendo sido dados por Deus, Ele redime a você, sendo você uma semente conhecida 
previamente por Deus, e cujo nome foi posto no Livro da Vida do Cordeiro desde antes da fundação do 
mundo. E aquela Luz do Evangelho da Ressurreição é a confirmação da Palavra. Como sabemos que 
Ele foi a Cristo? Como conhecerei a Mensagem da hora? Deus vindica o que tem prometido e o que tem 
dito!  
56 Esta é a identificação de que nós somos beneficiários juntamente com Ele na ressurreição. Ele 
prova o que tem dito. O que Ele prometeu fazer n os dias de Moisés. Ele provou o que prometeu fazer 
nos dias de Enoque. Ele se provou a Si mesmo nos dias dos apóstolos. E agora, neste dia, Ele prova o 
que tem dito porque estes são parte daquela semente que estava representada no livro da Vida, à qual 
veio redimir de novo para Deus. Oh, que Mensagem! 
57 Na manhã da Ressurreição Ele não ressuscitou só, mas também ressuscitaram juntamente com Ele 
Seus beneficiários. Eles estavam em Cristo em Sua crucificação e também estavam Nele em Sua 
ressurreição. Nós somos Seus beneficiários, havendo sido vivificados depois de haver estado mortos em 
trevas, num mundo entenebrecido pela incredulidade. Fomos tirados de igrejas denominacionais, e agora 
há algo chamando dentro de nós: Oh, desejamos a Deus! Estamos famintos e sedentos de Deus! 
58 Nos uníamos às diferentes igrejas: Metodista, Batista, Pentecostal, Presbiteriana e quantas mais, e 
todavia havia algo estranho em nós. Não podíamos mesmo encontrar a solução. Logo, de repente, 
enquanto andávamos às palpadelas na escuridão, chegou até nós a Grande Ressurreição na 
manifestação da Palavra prometida de Deus; a manifestação da Palavra prometida de Deus da mesma 
maneira como foi prometida a Ele: “Não deixarei Sua alma no inferno nem tão pouco deixarei que meu 
Santo veja corrupção”. Toda Palavra de Deus que lhe foi prometida, Ele a manifestou. Ele a comprovou 
quando ressuscitou naquela manhã de Ressurreição. 
59 E aqueles que num tempo andaram às apalpadelas nas trevas, não sabendo se deveriam lavar os 
pés neste ou naquele dia, ou se deveriam guardar certo dia, ou guiar-se por certos regulamentos, todas 
estas coisas  passaram para eles; pois houve uma gloriosa ressurreição que desafiou a toda coisa feita 
pelo homem, a todo arrazoamento humano. Até esse tempo não havia existido um homem que pudesse 
dar sua vida e logo toma-la de novo. Ele desafiou a toda as provas científicas que eles tinham ao se 
levantar de novo. 
60 Quando disserem por ai que Jesus cristo não é o mesmo hoje, como o foi ontem e como o será para 
sempre, e que Seus poder não é o mesmo, e que Seu Evangelho tão pouco é o mesmo, quando a Bíblia 



nos diz claramente que é o mesmo, então Deus desafiou a toda denominação e a todo credo e 
prosseguiu para adiante com Seu Espírito Santo como o prometeu, provando-nos que Ele em verdade 
vive. Nós somos os beneficiários de Sua Ressurreição, vivificados depois de haver estado mortos em 
delitos e pecados no mundo. Deus agora nos tem vivificado e levantado juntamente com Ele, e agora 
mesmo estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. 
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. 
62 Quisera ler aqui uma escritura. Abram suas Bíblias a outra referencia que tenho apontada. Pode lhe 
ser de muita ajuda. Se encontra em  Levítico, capítulo 23: 9-11. Escutem bem à Lei em Levítico quando 
Deus falava com Moisés. Escutem bem. Todas estas coisas são tipos. E aqui vamos fazer uma pausa 
para entrar neste tipo. 
 E falou o Senhor a Moisés dizendo: 
 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, ... (ao 
lugar, à possessão que Eu vos hei de dar. Agora, tu digas aos filhos de Israel que quando chegarem ao 
lugar onde lhes prometi levar, quando chegarem ao lugar lhes prometi levar, quando chegarem a essa 
terra, falando aqui no natural, o que tipifica o espiritual), e segardes a sua sega (havendo recebido o que 
tenho dito), trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote; 
 E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos; ao seguinte dia do sábado e 
moverá o sacerdote; 
 E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos; ao seguinte dia do sábado o 
moverá o sacerdote. 
63 Se havia algum rito santo, este devia ser celebrado no sábado, o qual era o sétimo dia da semana, o 
dia de repouso. Porém,, tem notado o que diz aqui em relação a esta celebração? Diz que o molho, o 
qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana. Quando a 
semente germinava e se madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote; este a levava 
e o movia ante o Senhor para Sua aceitação, mostrando que você era aceito. Você vinha com seu molho 
e o sacerdote devia move-lo ante o Senhor, não no sábado, o sétimo dia, mas no primeiro dia da semana 
o qual chamamos domingo. Este nome é romano, e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à 
adoração do deus do sol. Mas, como tem mudado! Já não é um dia para adorar ao deus do sol mas um 
dia para adorarmos ao Filho de Deus; o dia quando o Grão de Trigo, a Primícia de Deus que se levantou 
dentre os mortos deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos Suas sementes. E 
Este é a primeira Semente que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o primeiro dia da 
semana. Ele ascendeu; movendo a mão, se despediu a ascendeu ao alto na presença do povo. 
64 Notem bem: Do trigo de Deus Ele foi o Primeiro Grão que havia sido levantado dentre os mortos. 
Ele foi o Primeiro Grão do trigo de Deus. Deus havia vivificado Sua Vida por meio do Poder vivificador, e 
o havia levantado dentre os mortos, e Este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia, Ele 
foi esse Molho, e por isso tinham que move-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento; ele foi 
movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam 
também. Era um sinal E hoje em dia, porquanto Ele foi o primeiro Filho de Deus que chegou ao 
amadurecimento completo por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que 
lição tão gloriosa! Foi pelo Poder vivificador. 
65 Ele havia sido tipificado muitas vezes, como o veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém isto foi 
realmente a Primícia dos que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual 
tinha a promessa da Vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes quando veio um estrondo do Céu como 
de um vento impetuoso. Havendo sido movido, o foi sobre as pessoas, o povo Pentecostal que estava ali 
esperando que descesse a benção no Dia de Pentecostes. E será movido outra vez nos últimos dias, 
como nos damos conta, - segundo São Lucas 17:30 - no dia “do Filho”, quando o Filho do homem for 
revelado novamente, ou seja movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é este Filho do 
Homem? “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e este Verbo se fez 
carne e habitou entre nós”. E por todo ensino e confirmação que temos da Palavra de Deus, pela própria 
Palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30 que acabamos de citar, Malaquias 
4, e as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que essa Palavra é movida de novo sobre o 
povo e que as tradições  do homem estão mortas e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do 
Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. 



66 Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais (ainda 
que tipificado em muitos lugares como a primícia  dos que domiram), assim mesmo, na vinda de Cristo, 
no tempo da Noiva, tirada da Igreja, terá que haver nos últimos dias, outro molho movido novamente. 
Que coisa! 
67 O molho movido! E, que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento; 
o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era e que era um molho. Aleluia! Estou seguro que 
estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo; e pela primeira vez haverá na era da 
Noiva, uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão escuro; haverá uma Mensagem mostrando 
que o amadurecimento completo da Palavra tem voltado de novo em todo seu poder, e que será movido 
sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como Ele o fez no passado. 
68 Porquanto Eu vivo, vós também vivereis. Falando a Sua Esposa, diz: “Porquanto Eu vivo, Tu 
também viverás”. Que tremenda ressurreição foi aquela! E que ressurreição é esta. Ser ressuscitado 
dentre os mortos para assim ser vivificado em Jesus Cristo por meio do Poder vivificador de Deus. 
69 Ele foi movido ante todos eles. A Palavra (Ele é a Palavra) foi movida sobre eles de novo no Dia de 
Pentecostes. Foi a Palavra manifesta. Logo, como disse antes, será movida de novo nos últimos dias. 
70 Por exemplo, você dirá: Espere um momento irmão Branham; eu conheço certa igreja que... Bem, 
eu também a conheço. Agora, como um exemplo, digamos que iríamos regressar a Tucson, Arizona, 
nesta mesma tarde. E cada um  viajaria em seu próprio Cadilac, novinho. A tapeçaria  dos assentos de 
cada carro seria de pele de anta, a pela mais suave que a faria mais cômoda. Os pisos seriam de tapetes 
grossos e suaves. Os volantes dos carros seriam cobertos de níquel e incrustados de diamantes. O 
motor seria um que haveria passado por muitas provas para que fosse o motor ideal. Os rolamentos de 
todas as rodas estriam muito bem engraxados. Os pneus seriam de tal qualidade que não haveria 
possibilidade  de ter problemas de nenhuma classe. Tudo haveria sido provado cabalmente. Logo. Logo, 
ambos os carros seriam tirados da fábrica, se colocaria gasolina nos dois, ou seja  o poder, pois a 
gasolina contém a química correta. Porém agora, quando vamos acender os motores para por  a rodar os 
dois carros, ainda que aparentemente idênticos, um deles não tem faísca;  não tem o poder para acende-
lo . Você me dirá: “Irmão Branham, o poder está na gasolina”. Sim, porém não importa quanto poder 
tenha a gasolina, se não há faísca para manifestar esse poder; se não há esse poder para confirmar que 
em verdade isso é gasolina, então daria o mesmo resultado como se fosse água. Não importa quanto 
reclamem os teólogos, nem quão correta tenham a igreja, nem quanta educação tenham, nem quão 
semelhante  à Bíblia pareçam; enquanto o molho, enquanto o Espírito Santo não vier sobre a pessoa 
para vivificar essa Palavra, o Espírito não se moverá (A gasolina representa a Palavra; é a Verdade). 
71 Temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. Se necessita do 
poder dinâmico de Deus; se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja para 
manifestar que isto em verdade é gasolina e traze-lo  a cumprimento. Pode ser que se encontre numa 
lata de gasolina porém pode ser água. Vê você? A única prova disso está em comunicar-lhe a vida e 
então só assim provará se é gasolina ou não. E você trata de introduzir o Espírito Santo numa 
denominação; é melhor que... Isso é como quando o motor está falhando; deste modo porá a perder a 
máquina ao encher-se de carvão. Porém eu estou tão contente porque há um Poder com força de dez mil 
octanos: a Palavra de Deus e o Espírito Santo para incendia-la e assim ressuscitar o poder de Deus na 
vida de um homem ou uma mulher ou mesmo numa igreja, e assim dar a força a esse Cadillac para que 
possa caminhar sob o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no 
dia de Pentecostes, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. 
72 Ali esteve o primeiro molho que ressuscitou. O primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de 
Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas; noivas e mais noivas; porém tem 
que vir uma. Aleluia! Tem que aparecer uma Noiva verdadeira. Tem que aparecer uma Noiva verdadeira 
que não somente terá a mecânica mas também terá a dinâmica disso. Isso fará com que  essa igreja se 
mova e viva no poder de Sua Ressurreição. Porém se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos 
esse ponto, de que nos vale estar polindo as calotas das rodas? Que benefício há de estar mudando a 
aparência ou dar-lhe uma polida completa, quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanto a 
mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para faze-la funcionar. Isso foi o que provou! 
Aleluia! Isso foi o que Ele provou nesse dia de Ressurreição. Ele não foi somente a Palavra; Ele foi o 
próprio Deus, foi a dinâmica na Palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e 
morto no sepulcro, se movesse à Vida e levantasse de novo movendo mesmo a pedra. 
73 “Eu sou Aquele que estava morto”, e tão morto estava que a lua o declarou morto; o sol o declarou 
morto; as estrelas o declaram morto. Toda a natureza o declarou morto. Mas agora, todo o mundo tem 
que reconhecer que Ele agora vive! Ele não foi somente a Mecânica: A Palavra de Deus; foi também a 



Dinâmica que provou a mecânica. E se Ele, sendo o Noivo... A Noiva tem que aparecer porque Ela é 
parte Dele. E Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda revelação. Ela só pode 
manifestar a Ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o Noivo, então não é a Noiva, porque ela é 
carne de Sua carne, ossos de Seus ossos, vida de Sua vida, poder se Seu poder. Ela é Ele! É igual ao 
homem e sua esposa; eles são um. A mulher foi tomada de seu lado. Ela recebeu o espírito feminino dele 
e a carne de seu lado, e assim se formou a mecânica e a dinâmica: a esposa. O espírito e a carne 
formaram a mecânica e a dinâmica. 
74 Todo este assunto de coelhinhos dia da Ressurreição, as cerimônias, igrejas tão grandes e todo 
esse luxo, tudo isso perecerá e não será mais, enquanto essa igreja não chegar a ser Dinâmica e 
Mecânica. O Espírito de Deus impulsionou a Ele para fazer as coisas  que fez; se Ele funcionou com 
dezesseis cilindros, então a Noiva fará o mesmo. Amém! Ele disse em João 14:12: “Todo aquele que crê 
em mim também fará as obras que eu faço. Lhe darei um impulso de Minha Dinâmica em sua mecânica, 
e o mundo não poderá impedir, e Eu o ressuscitarei no último dia”. 
75 Esta é a Mensagem para este dia de Ressurreição: A Dinâmica e a Mecânica juntas. A mecânica 
sem a dinâmica não serve, como tão pouco serve a dinâmica sem a mecânica. Você pode gritar, saltar e 
fazer toda classe de ruído, e no entanto negar esta Palavra; e tudo isso não lhe será de nenhum 
benefício. A máquina está girando e os pistões estão se movendo e tem faísca para acender, porém não 
tem nada de gasolina para fazer a combustão. Isto só funciona quando as coisas se juntam. Amém. 
Assim sendo um ficará assentado enquanto o outro subirá. Isso é tudo do assunto, ainda que ambas 
reclamem, aparentemente, ser igrejas e reclamem ser a “Noiva”. Mas só uma tem a Mecânica e a 
Dinâmica, e trará o assunto a cumprimento, mostrando que o que Ele disse é a Verdade. 
76 Não importa quão perfeita seja a Mecânica; isso não se moverá até que a Dinâmica chegue. E 
quando chegar a Dinâmica, a faísca fará contato com o poder da gasolina; e quando isso faz explosão, 
produz a combustão, e a combustão faz com que tudo se ponha em movimento porque Ele é o mesmo 
ontem, hoje e para sempre. Essa é a Ressurreição! Esse é o verdadeiro poder de Deus: A Mecânica com 
a dinâmica. 
77 Notem bem: É o Espírito o que vivifica; é a faísca a que produz o fogo. Não é a gasolina a que 
produz o fogo, mas é a faísca que acende a gasolina. Vê você? “Sem mim nada podeis fazer; porém 
comigo podeis fazer todas as coisas”. Ele é a Palavra; é o Pai vivendo. “Assim como o Pai me tem 
enviado, Eu também vos envio. Assim como o Pai me tem acendido e me tem induzido a fazer todas as 
coisas que faço, pois somente faço as coisas que agradam a Deus, e assim como Ele me tem enviado, 
assim também Eu vos envio”. É a mesma Mecânica, e se necessita da mesma Dinâmica para faze-la 
funcionar. “E estes sinais seguirão aqueles que reclamarem ter a Dinâmica”. A Dinâmica tomará seu 
lugar. Paulo disse: “O Evangelho não veio somente em palavras (somente em gasolina); mas veio em 
faísca para faze-la mover”. Assim foi como nos veio. 
78 O mesmo Espírito que levantou a Ele, é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente à Vida 
Eterna. Recordem... Potencialmente está nos acabando o tempo. Vejamos pois Romanos 8:11, para ver 
o que diz. Muito bem. 
 E se... (agora ali está o problema. Nessa palavrinha está a curva) E, se o Espírito Santo) que dos 
mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós... 
79 Agora, ali está a coisa. É se o Espírito do Noivo mora na Noiva. Quando Deus produziu novo, 
primeiro fez a ele. Estes era homem e mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da terra para que fosse 
material. Logo, notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, 
mas tomou do próprio pó, - da mesma Palavra - porquanto Adão foi a Palavra Falada. Deus tomou dele 
porque ele tinha o espírito masculino e feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou 
em Eva, e assim seguiu sendo parte do espírito de Adão. Foi a carne de Adão, e  logo foi parte do espírito 
de Adão, a dinâmica que vivificou a mecânica de seu corpo. Então hoje a Noiva também tem que ser 
carne de Sua Carne e ossos de Seus Ossos. Agora, como chegará a ser esta carne mortal parte de Sua 
Carne? Dentro de pouco o veremos. Como vai suceder? Qual é a grande transformação? Note bem 
nosso texto: 
 E, se o Espírito daquele (Deus)  que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos 
mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós 
habita. 
80 Que coisa! Os predestinados, os que  tinham vida, naturalmente eram como a semente que estava 
já na terra. Muitos se encontravam mortos. Eram, simplesmente, semente apodrecida por causa das 
muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando, pronta para 
receber a vida. Deus sabia que estava ali. 



81 Os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo 
vem precisamente para reclamar ao Seu. Agora, isto é muito profundo, e assegure-se de que o está 
captando bem. 
82 O sol foi enviado por toda terra, não para trazer rochas a vida, as quais também são barro, pó; não 
foi enviado para trazer toda a terra à vida, mas para vivificar somente àquela terra que se encobria, 
rodeada de uma vida. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não, não; somente o receberão aqueles 
que são pó da terra, ao redor dos quais está a Vida predestinada de Deus. Estes são os que Ele vem 
vivificar. São estes. 
83 Agora, essa terra pode estar ali sob o sol, e dizer: Este sol é muito quente. A pedra pode dizer: Este  
sol é muito quente. Porém a semente, tão pequena, diz: Era isto que eu estava esperando. E ali mesmo 
começa germinar para a vida. O sol vivificou essa parte da terra, porque o sol foi enviado, não para 
vivificar a pedra nem vivificar a semente. Agora o Espírito Santo vem. Então, por que é que não o 
recebem todos? Porque não foi enviado para eles. 
84 Um homem me disse: “Eu não creria. Não importa o que você possa fazer. Ainda que você pudesse 
levantar os mortos ou qualquer coisa, curar os enfermos, e ainda prova-lo de qualquer maneira, eu não 
creria de modo algum. 
85 Lhe respondi: “Certamente, você é um incrédulo e isto não significa nada para você. Isto nem se 
quer foi enviado para você. Mas enviado para os que crêem”. A Mensagem é para o crente; mas para os 
que perecem é loucura. Para os que estão em Cristo e são parte dessa Semente, para eles é Vida. 
86 Todos conhecem meu relato tão tosco do camponês que colocou o ovo de águia sob a galinha. 
Essa aguiazinha certamente era uma criatura muito estranha quando nasceu. Era tão estranha, e não se 
parecia aos pintinhos; suas plumas eram mui diferentes, e ela era completamente estranha.. Todos os 
pintinhos reconheciam que este  era um tipo estanho. A galinha dava voltas, e esta aguiazinha não 
gostava da dieta que lhe dava a galinha; não lhe agradava estar ciscando no esterco; isso era muito 
diferente de sua natureza. Ela se punha a pensar por que tinha ela de ser a mais rara de todos. Nunca 
saboreava nada; somente comia o suficiente como que para manter-se viva porque não lhe agradava o 
alimento. Para começar ela não era uma galinha. A galinha cacarejava: “Você sabe, os dias de milagres 
têm passado. Não há tal coisa para hoje. Unam-se a igreja”. E estas coisas não caiam bem à aguiazinha. 
Porém ela continuava como podia, até que um certo dia sua mamãe... A mãe águia sabia que tinha posto 
certo número de ovos e lhe faltava um. Ela sabia que essa aguiazinha se encontrava em algum lugar e 
começou sua busca. Deu volta por todos os lados, pelas serras e pelos vales, por onde era possível que 
ela pudesse estar ; pois por este tempo já deveria haver nascido; já era tempo para que houvesse saído 
da casca. A mãe disse: Talvez haja entrado um corvo e roubado meu ovo, ou talvez foi algum abutre; não 
sei; porém alguém roubou meu ovo. Mas o certo é que não podia esquecer-se desse ovo. “Eu tenho um 
filho em algum lugar e tenho que encontra-lo”. Deus também pensa assim. Ele os está buscando. Ele 
está buscando aos Seus. 
87 Então, um certo dia, segundo o relato, esta mãe águia deu uma volta pelo galinheiro. O estava 
buscando por todas as partes e por fim o encontrou. Oh, essa ressurreição gloriosa foi para reconhecer 
que ele em verdade não era uma galinha! Ela era águia. Sempre lhe havia sido ensinado a olhar para 
baixo para buscar formiguinhas e coisas assim nesse galinheiro; porém escutou a esse grito que lhe 
dizia: Olha para cima! Então ele olhou para cima e ali viu a uma criatura com asas que abarcavam mais 
de quatro metros, com muito mais poder que todos os pintinhos em todo o galinheiro. Ela o reclamou 
como seu filho. Ele disse: “Mamãe, como posso chegar a estar aí contigo?” 
88 Ela lhe respondeu: “Filho, salta e começa a bater tuas asas porque tu és uma águia”. 
89 Ela sabia que tinha outro filho em alguma parte. Não importava onde se havia criado; ela tinha um 
filho. E Deus sabe (aleluia!) que Ele tem uma igreja predestinada e preordenada. Ele sabe que tem filhos 
e filhas, uma Noiva, esperando em alguma parte. Quando o Espírito Santo começa a mover-se sobre 
eles, sendo o Molho movido sobre eles, “Ele é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos”, então não é 
algum conto místico, mas uma realidade. Que coisa! 
90 Não importava quanto tratavam de convencer - lhe de que ela era uma águia; pois ela nem se quer 
sabia o que era uma águia; no entanto era uma águia; mas não o pôde entender enquanto não viu algo 
no qual ela se refletia. Quando vemos, não uma denominação ou algum algo grau de educação como 
Ph.D., ou seja um L.L.D., quando vemos não só um bom vizinho, mas um filho de Deus , feito a imagem 
de Deus com seu Poder dinâmico para responder ao requisito deste presente dia, de que Ele em verdade 
é o mesmo ontem, hoje e para sempre, então não haverá nenhuma galinha que lhe deterá. Ela então 
está buscando a sua mamãe porque ela foi águia desde o princípio. 
91 Esta verdadeira águia reconhece o chamado da Palavra de Deus. Por que? Porque é uma águia. É 



uma águia chamando a outra águia. A Palavra chamando à Palavra desde antes da fundação do mundo. 
A Palavra predestinada vai para a Palavra escrita para a hora. Você então reconhece sua posição e a 
busca. Então, este corpo terrestre é vivificado e trazido à obediência à Palavra de Deus pelo Espírito 
vivificador de Deus. Prossigamos rapidamente. 
92 Quando ela quis saber como podia subir ali come lá, lhe ensinaram que não podia fazer isso. “Tu 
não podes subir mais alto do que podes saltar”, pois lhe haviam dito que ela era um pintainho. Porém a 
águia lhe disse: “Isso não é certo”. “Porém, olha para os pintinhos”, disse a aguiazinha. “Não importa o 
que façam os pintinhos, tu és águia”, disse a água mãe. “Simplesmente comece a estender tuas asas e 
faça o exercício com elas”. Começa a subir: A Palavra sobe para a Palavra. “As obras que eu faço, vós 
também as fareis. Aquele que crer em minhas obras que eu faço, também ele as fará. Porquanto eu vivo, 
ele também viverá. E se o Espírito daquele que a Ele ressuscitou dentre os mortos habita em vós, este 
mesmo Espírito vivificará vosso corpo mortal”. Vê você? 
93 Que é o que faz isto? Escutem bem para que possam entender, porque eu quero que neste 
domingo de Ressurreição isto signifique mais para você do que jamais tem significado qualquer outro 
domingo de Ressurreição. Quero que vejam claramente. Sabemos bem o que Deus fez por Ele; porém 
quero vejam que não será algo que será feito; Deus tem feito o mesmo por você. Que é o que faz isto? 
Vivifica o corpo mortal. Este Poder vivifica este corpo mortal o qual vivemos. Em outras palavras, o traz à 
vida. 
94 Agora, possivelmente você caminha em alguma ocasião pela rua, orgulhoso, com um grande 
charuto na boca, ou talvez com cigarros; e vocês irmãs, em alguma ocasião, pintavam a face, se 
encontravam com o cabelo cortado e se vestiam com shorts e faziam todas essas coisas; de repente algo 
clamou e você o examinou, e viu que era a Palavra a qual lhe trouxe a Vida. Então você disse: “Já não 
me vestirei mais com esses shorts; já não vou beber licor; já não vou mentir, roubar, nem vou fazer essas 
coisas que não convém”. Vê você? O Espírito que levou a Ele dentre os mortos, ao morar em você 
sujeitará também seu corpo mortal, o qual é só pó desta terra. Vê você? Que é? Sujeitos a que? Sujeitos 
a Cristo. E, quem é Cristo? A Palavra. Sujeitos, não a teologia, mas à Palavra. 
95 Então você diz: “Pois eu creio que está bem se uma mulher deseja vestir-se com calças esportes”. 
Porém a Palavras diz que não. Vê você? Isto lhe é vivificado. Você é atraído para isto. Então você chega 
a ser parte da Palavra. 
96 Você dirá: “Pois deixe-me dizer-lhe algo: meu pastor...” Não importa nada do que diga seu pastor, 
mas sim o que diz a Palavra. Se você quer seguir sendo um pintinho, muito bem; continue. Porém se o 
pastor fala ao contrário desta Palavra, então ele não é um que alimenta águias; ele é um que alimenta 
galinhas; ele não alimenta as águias. A águia se alimenta com alimento de águia, e são alimentos limpos. 
97 A Bíblia nos diz que é pecado fazer isso. O homem e as diferentes coisas que faz são erradas. Eles 
dizem: Os dias dos milagres tem passado. Porém esta Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e 
para sempre. Dizem que isto é telepatia mental, e que é uma mentira de ler as mentes. Falam deste 
discernimento e de todas estas visões e das demais coisas, dizendo que isto é loucura. Isto prova 
claramente que eles são pintainhos. Não conhecem o alimento das águias. Porém irmão: quando voe 
escuta o grito, há algo em você, e ali mesmo sabe que você é uma águia desde o princípio. Por que? 
Porque você é essa semente pela qual se levou a cabo a Ressurreição do Filho, e pela qual também foi 
movido o molho sobre a terra, para que você pudesse reconhecer que você  é uma águia e não um 
pintainho denominacional. O vê? 
98 Se o Espírito que levantou a Ele dentre os mortos, a Palavra, ou se a Dinâmica da Palavra mora em 
você, Esta vivificará seu corpo mortal. Como é que somos ossos de Seus ossos e carne de Sua carne? 
Pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nestes corpos mortais, e em caminho à morte, o 
Espírito vivificou estes corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. O espírito que em uma 
ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério e todas estas coisas, esse mesmo espírito foi 
vivificado. Esse morreu, e você agora está ressuscitado. Ele vivificou seu corpo mortal. Então seu corpo 
é o templo da dinâmica. Por que? Porque você tem sido parte da Mecânica desde o princípio. Ali tem sua 
ressurreição. Estes corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido, e tem 
sido trasladado de uma denominação à Palavra. O que podem ver? 
99 Se a Dinâmica vem sobre a água se desvanecerá: “Os dias de milagres tem passado; eu creio nisto; 
porém é que ali no...” Mas, quando cai sobre esse poder de mim octanos, sai correndo perfeitamente. Vê 
vocÊ? Que bom! Isso sucede quando a Dinâmica cai sobre a Mecânica. Porém se cai sobre um 
pintainho, não lhe será de nenhum proveito; mas se cai sobre uma águia, ela se moverá. É a Dinâmica 
junto com a Mecânica. Podem ver o que estou dizendo? 
100 Isto é, se ele é uma águia verdadeira, então entenderá. Permitam-me esclarecer uma Escritura aqui 



rapidamente. Creio que desligaram os telefones, porém estamos aqui presentes. Em São João 5:24, 
Jesus disse: Aquele que ouve  minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora, 
vejamos: Eu vou caminhando pela rua, e tomo isto literalmente, pelo que diz,, sem o entendimento 
espiritual, não fazendo com que diga outra coisa, mas simplesmente repetindo o que diz. Vê você? A 
palavra correta ali no original grego, diz: “Aquele que entende minhas palavras”. Agora, para provar que 
isso é correto, digamos que eu vou pela rua e me encontro com um bêbado que vem para mim, e vem 
abraçando a mulher de outro homem, lançando toda classe de maldições e até mesmo tomando em vão 
o Nome de Deus e comportando-se muito mal. E eu lhe diria: “Não escutastes o que disse aquele 
pregador? Não o ouviste? 
101 “Sim, eu o ouvi”,  diz. Porém isso não significa que ele tem Vida eterna. Mas, “Aquele que entende 
minha Palavra”. Todo aquele que é águia entende. 
102 Irmão Branham: “Eu quero que me dê mais escrituras sobre isso”. 
103 “Minhas ovelhas ouvem minha voz e ao entranho não seguirão”. 
104 É como no caso de Casamento e Divórcio, há uns dias quando o Espírito Santo me disse aquilo, e 
eu o repeti aqui tal como Ele me disse. Logo, uma senhora pregadora me deu uma boa repreensão, e me 
disse: “E agora sem dúvida você está tomando o lugar de Deus”. 
105 Lhe respondi: “Não senhora”. 
106 “Porém você lhes disse que seus pecados estavam perdoados. Só Deus tem poder para...”, disse 
ela. Simplesmente era outro fariseu a mais. Vê você? 
107 Lhe disse: Para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro (depois que ele teve a 
revelação de quem era o Senhor e havia dito, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo): “Bem aventurado és 
tu, Simão Barjonas. To não revelou a carne e o sangue; mas meu Pai que está nos céus te o tem 
revelado; e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 
E a ti te dou as chaves. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus; e tudo que desligardes na 
terra... “Essa é aquela Revelação Divina da Palavra feita carne. Se foi carne naquele dia por meio do 
Filho, o Noivo, então também é carne hoje por meio da Noiva. 
108 Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; e aqueles a quem os retiverdes lhes 
são retidos. (João 20:23). Agora, a Igreja Católica toma isso e o atribue diretamente a seus sacerdotes; 
porém isso é carnalidade. Ponham atenção: Foi a Palavra Espiritual e revelada a que o fez. Por isso lhes 
mandou que fossem batizar no Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele sabia que eles bem 
sabiam Quem era Ele. 
109 Estava falando com um pregador há alguns dias e me disse: “Irmão Branham , eu tenho saído e me 
tenho unido, ou estou assistindo a certa igreja pentecostal” (Suponho que todos vocês sabem que agora 
os pentecostais estão tomando a hóstia redonda, coisa que vem da adoração ao deus da lua. Todos já 
tem aceitado e a estão tomando). Este homem me disse que a congregação se viu com o pastor  para 
protestar, e o pastor lhes disse: “O que eu abençôo é abençoado”. E, não diz o sacerdote a mesma 
coisa? Pois segundo eles, ele tem o poder para converter o pão no corpo de Jesus Cristo. Vem sendo 
seis de um e meia dúzia de outro, o que é a mesma coisa. 
110 Então, este homem me disse: Quero fazer-lhe uma pergunta (Ele estava tratando de evadir o tema 
do batismo no Nome de Jesus Cristo porque o outro homem era o que havia dito que era do anticristo 
aquele que fizesse isso): “Pensa você que é muito necessário que um homem seja batizado no Nome de 
Jesus Cristo?” 
111 Lhe respondi: “Sim, senhor”. 
112 Perguntou: Mesmo depois de haver sido batizado no Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?” 
113 Lhe disse: “Sim, senhor, porque a verdade é que tal pessoa não tem sido batizada. Tal pessoa não 
tem sido batizada de maneira alguma em nenhum nome. Esses são títulos”. Lhe disse mais: “Por que foi 
que Pedro...” 
114 Me interrompeu para dizer: “Deixe-me dizer-lhe isto: Em Atos 10:44, a Palavra diz: “E dizendo Pedro 
ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra”. 
115 E lhe respondi: “Sim, porém deu meia volta e lhes disse: “Pode porventura alguém recusar água, 
para que não sejam batizados estes´?” 
116 Então, disse: “Você estava falando há uns momentos acerca de Atos capítulo 19, onde Paulo 
passou pelas regiões de Éfeso, e encontrou aqueles discípulos, e eles tão pouco foram batizados no 
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. 
117 Lhe disse: “Não; eles foram batizados para o arrependimento. Eles não foram batizados para o 
perdão de seus pecados. Foram batizados para o arrependimento porque Jesus Cristo não lhes havia 
sido declarado ainda. O sacrifício não havia sido oferecido ainda”. 



118 Logo me disse: “Então, por que eles tiveram que ser batizados?” 
119 Lhe disse: “O homem a quem foram dadas as chaves disse isto: “E em nenhum outro nome há 
salvação, porque não há outro nome debaixo do céu,  dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos”. 
A salvação vem somente no Nome de Jesus Cristo: “E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei 
tudo em nome do Senhor Jesus... “Não há nenhum outro nome; nenhuma outra igreja; nenhuma 
hierarquia; nenhum titulo nem nada; pois, Ele é a Rosa de Saron; o Lírio dos Vales,; a Estrela 
Resplandecente da Manhã; o Alfa e o Omega; o principio e o fim; Jeová - Jiré, Rapha, Manasseh, todas 
estas coisas. Ele é todas estas coisas. Então, não há salvação em nenhum desses títulos. No nome de 
Jeová não há salvação; Rosa de Saron, ainda sendo Ele, porém não há salvação nesses títulos. Há 
salvação somente no nome de Jesus Cristo. Logo a Bíblia diz: ... “Que se pregasse em Seu nome o 
arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém”. 
120 Este homem então me diz: “E crê você que importa a diferença?” 
121 Lhe respondi: “Senhor, quero fazer-lhe uma pergunta. Ele, minha esposa e eu, estávamos 
assentados à mesa e ele se acomodou para olhar-me. Lhe disse: “Ambos somos cidadãos do Estado de 
Arizona; vivemos aqui e conhecemos bem nosso território e todos os que governam sobre nós incluso o 
Governador. 
122 Me respondeu: “Sim é certo”. 
123 Então lhe disse: “Agora, se eu lhe disse, irmão, que fosse ao caixa assinar por nosso jantar no nome 
do Governador do Estado de Arizona, você o faria dessa maneira? Pensa você que aceitariam isso no 
caixa?” 
124 Então ele disse: “Imagino que não aceitariam. Então, por que Jesus Cristo o disse dessa maneira?” 
125 Lhe disse: “Aqui está a coisa. Se eu lhe dissesse que fosse assinar por este jantar no nome do 
Governador do estado de Arizona, e sendo nós concidadãos de Arizona, e conhecendo quem é o 
Governador, você claramente entenderia que teria que assinar no nome de Samuel Goddard porque ele 
é o Governador deste Estado. Então eu, sendo o caixa não teria que estar lhe perguntando o nome. Você 
bem sabe quem pe o Governador. E quando ele disse: “Pai, Filho e Espírito Santo”, Ele já sabia como era 
que iam batizar porque eles conheciam quem era Ele. “Minhas ovelhas ouvem minha voz...” 
126 Então ele disse: “Bem, agora o vejo”. 
127 Porém agora, a coisa seguinte é: o podes crer? 
 “Aquele que ouve minha voz e crê naquele que me enviou, tem vida eterna...” João 5:24 
128 Quando esta Vida Eterna mora em você, Ela é a Vida potencial, se você tem recebido este Espírito 
Santo como o receberam no dia de Pentecostes. Eles eram a mecânica, e faltava que caísse a Dinâmica. 
Eles haviam crido. Vocês sabem o que dizem nossos bons amigos batistas, que quando cremos é 
quando recebemos o Espírito Santo. Porém estes aqui, no dia de Pentecostes, já haviam crido e ainda 
não o haviam recebido. Em Atos capítulo 19 há outros que haviam crido, porém ainda não tinham o 
Espírito Santo. Paulo lhes fez aquela pergunta: “Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes?” Eles 
tinham toda a mecânica bem colocada porque Apolo lhes estava instruindo, e podiam provar pela Bíblia 
que Cristo, a Mecânica, em verdade era o Cristo; porém ainda não tinham a Dinâmica. O vê você? 
129 E assim você tem potencialmente o penhor, ou seja, tem estrado no tempo de espera. Porém 
quando recebe a Dinâmica, você é vivificado do mortal ao imortal, e isto faz com que  o corpo completo 
se sujeite à Palavra. O fará portar-se diferente. Você atuará e viverá diferente, e o fará completamente 
diferente.  
130 Agora vejam: Vocês haverão sido vivificados. “Vós que em um tempo estáveis mortos em delitos e 
pecados, em trevas, Ele agora vos tem vivificado”. Com que? Com Seu Espírito, o qual ressuscitou a 
Jesus Cristo naquele primeiro domingo de Ressurreição. E se este Espírito mora em seu corpo mortal, 
observem,  então ele também o vivificará, ou seja, o trará à vida e o fará estar sujeito à Palavra. Agora, 
como pode você reclamar ter o Espírito  e ao mesmo tempo apartar-se da Palavra? É que você tem sido 
vivificado por alguma outra coisa. Porque isto na verdade vivificará seu corpo mortal em direção à 
Palavra. Seguro. Você não pode correr sem isto porque está só lançando faíscas e por fim a máquina 
parará. Se você não crê em toda a Palavra, então tem uma parte de gasolina e outra parte de água e o 
carro assim não se move. Tem que tomar gasolina cem por cento! Se não é assim, então o tiro lhe sairá, 
então o tiro lhe sairá pela culatra e não terá nada de poder. “Eu creio nisto, porém não creio nisto aqui...” 
Esse carro não está movendo! Mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com 
isso, toa a Palavra é Verdade. 
131 Agora notem isto com cuidado enquanto estamos terminando. É como uma sementinha na terra. 
Agora potencialmente você já está ressuscitado. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo 
em você. Nesse momento voe é ressuscitado. Seu corpo nesse instante é potencialmente ressuscitado. 



Vejamos a sementinha semeada na terra. Tem que beber da fonte de Deus; as águas que caem. E 
enquanto bebe vai crescendo para Ele, chegando a se assemelhar mais e mais com a semente que 
entrou na terra. A igreja se tem desenrolado da mesma maneira; por meio da Justificação, Santificação e 
Batismo do espírito Santo, e agora está na etapa da florescência mostrando-se nesta grande união de 
igrejas. O indivíduo vem pelo mesmo processo. Tudo o que conhecemos marcha pela mesma escala de 
Deus porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre”. 
132 Note que a gente vai crescendo na plenitude da Ressurreição, guiado pelo Espírito, da mesma 
maneira como o sol vai atraindo a plantinha que está bebendo da fonte de Deus. Ela somente pode beber 
de uma só fonte. Molhe-a você alguma vez com azeite e a matará. Correto. Molhe-a alguma vez com 
água suja e contaminada e verá como lhe estorvará o crescimento e até lhe roubará o fruto. Correto? 
Porém, molhe-a você com água da chuva (Amém) a qual vem diretamente do alto, e que não contém 
nenhuma química feita pelo homem, e então verá como crescerá essa plantinha. Não há outra coisa 
melhor para o crescimento do que a água da chuva. Se a molha com água que contenha cloro, como a 
que tratam de melhorar para nós, de repente notará que haverá matado a planta. Esse é o problema de 
hoje: tem tratado de dar-lhes água da fonte denominacional e lhes têm negado o crescimento. Mas, 
permitam-lhe ter: 
   As gotas do orvalho de misericórdia, 
   E brilhe a meu redor de dia e de noite, 
   Jesus, a Luz do mundo (então terá o genuíno) 
   Caminharemos na Luz, 
   Nessa luz formosa, 
   A qual vem de onde brilham 
   As gotas de orvalho de misericórdia. 
   Brilha por todo meu redor ( tira todas estas fontes feitas pelo homem). 
   Nenhuma outra fonte conheço eu, 
   Só o sangue de Jesus. 
133 Essa é a única fonte que eu desejo conhecer. Senhor, permita que a Palavra more em mim. Rege-
me com Teu Espírito. 
134 Notemos pois: Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em voe, então você 
potencialmente tem Vida. Você é guiado pelo Espírito que vivifica a Palavra a você  para que a possa 
crer. E a plantinha segue para cima enquanto cresce. 
135 Note bem: Ali no dia de Pentecostes seus corpos foram vivificados a uma nova vida. Observemos 
esse grupo de covardes. Estou lhes detendo por muito tempo? Apenas estou entrando em calor. Estou 
me sentindo bem. Que coisa! 
136 Notem bem: Eles eram covardes, mas tinham a Mecânica. Estavam todos atemorizados, dando 
voltas no aposento e dizendo: “Eu tenho medo de sair ali e proclamar isto porque ali estão os grandes 
bispos e todos os demais. Não, eu tenho medo, e ali estão os sacerdotes. Eu tenho medo de dizer que 
tenho crido Nele. Não o posso fazer”. 
137 Mas de repente desceu a Dinâmica. Sim, e que fez? Não somente lhe encheu o espírito interior mas 
também vivificou sua mecânica. Seus copos foram  vivificados e já não foram mais covardes. Saíram 
diretamente a encarar as pessoas. Sim senhor! “Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém”, 
disseram, quando antes que descesse a Dinâmica eram só mecânica. “Varões judeus e todos que 
habitais em Jerusalém: seja vos notório  isto, e ouvi minhas palavras. Porque estes não estão bêbados 
como vós pensais” (sendo eu um deles). “Mas isto é aquilo que foi dito... Lhes vou mostrar o que é: É a 
Escritura. Isto é o que foi dito...” (E como eu tenho dito muitas vezes: Se isto não é aquilo, então deixem-
me com isto ate´que aquilo chegue). 
138 Não! “Isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E será que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei 
meu Espírito sobre toda carne”. O que sucedeu foi que a dinâmica entrou na mecânica. Já não tinham 
medo. E há entre vocês as que tem medo de que alguma mulher ria de você porque tem o cabelo longo 
ou porque deixou de usar pintura no rosto. E há entre vocês homens que tem medo de que sua 
organização lhes expulse se batizam sua congregação no batismo escriturístico. Você necessita  
encerrar-se no Cenáculo até que desça a Dinâmica. Correto. A Dinâmica ali os mudou, os vivificou e os 
fez diferentes. Eles foram uma gente mudada dali em diante, foram vivificados da vida velha, quando 
eram covardes, até chegar a ser como o Leão da Tribo de Judá. Eles, sem titubear, encararam o martírio, 
sendo cravados na cruz, crucificados com a cabeça para baixo; queimados e lançados na cova dos 
leões. Já não eram covardes. A Morte não tinha vitória sobre eles de modo algum, porque a Dinâmica 
estava na mecânica. Sim senhor. Lhes vivificou seus corpos mortais. 



139 Agora, escutem bem: Aqui temos outra prova: Foram vivificados de tal maneira que foram 
levantados a lugares celestiais, e seus corpos mortais foram vivificados de tal maneira que seu idioma foi 
mudado. Vivificou até sua linguagem. Assim nos diz a Bíblia. Havendo sido vivificados seus corpos, seu 
idioma também foi vivificado; vivificadas, e assim foram vivificados completamente. Faziam esforço por 
falar e não podiam faze-lo em nenhum dos idiomas humanos. Estavam vivificados a tal ponto, na 
presença de Deus, que até falaram em novas línguas, falaram em um idioma celestial Que Poder 
Vivificador! 
140 Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você, oh, aleluia! Também 
vivificará seu corpo mortal. Lhe fará fazer coisas eu não fazia antes. Eles estavam cheios do Poder 
vivificador. Vê vocÊ? Seu corpo já não está sujeito ao pecado nem aos meus desejos. Chega algum 
amigo, e diz: “Venha aqui fora; vamo-nos”. 
141 Você lhe responde: “Cala - te a boca”. 
142 Replica: “Nós temos a maior...” 
143 Você responde: “Cala-te a boca”. É que você é uma águia. Se tem dado conta você em alguma 
ocasião de quão independente caminha a águia? Ela não salta como o corvo, de um cadáver apodrecido 
a outro, atirado por todos os lados. Não senhor! Ela caminha com orgulho: “Cala-te a boca”. 
144 “Olha que aqui há muito que é bom para comer”. 
145 “Não; isso não é para mim. Meus desejos tem sido mudados. Meu apetite é muito diferente. O 
homem não viverá somente pela carniça do mundo, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma 
verdadeira águia, vivificada, vive sempre assim. Amém! 
146 Oh, Ele levantou a Cristo do sepulcro e agora vive em vocês e tem vivificado seus corpos mortais 
em direção a Sua Presença. Você o reconhece, e já não é uma ave de carniça como o corvo. Vocês são 
águias. Já não desejam as coisas do mundo porque são filhos e filhas de Deus. Estão fazendo festa ao 
redor da fonte, a qual o mundo não conhece nada; estão comendo do Maná escondido do qual o mundo 
nem se quer sabe que existe, porquanto você é uma águia, e tem sido vivificado a tal altura onde isso 
pode ser alcançado. Você não pode alcança-la daqui de baixo; tem que subir aqui em cima, e tem que 
ser vivificado para poder se levantado até aqui. 
147 E, que fizeram? Falaram em outro idioma. A Bíblia diz que assim o fizeram. Falaram em todos os 
idiomas debaixo do céu. Você pode imaginar isso? Esses corpos mortais que antes haviam dito: “Eu não 
sei se posso crer nisto ou não”. Mas de repente foram tão vivificados que o ânimo e a coragem do Leão 
da tribo de Judá lhes desceu ao interior. Esse Molho foi movido. Então a mãe Águia veio para reclamar o 
seu. “E na amaram suas vidas até a morte”. E haverá outros que darão seu sangue por este Evangelho 
do Espírito Santo e Sua torrente carmesim. O Filho tem que ser revelado de novo na Noiva nos últimos 
dias. O Poder vivificador tem que aparecer para traze-los a Vida fora das denominações e credos mortos 
direto à Palavra Viva do Deus Vivol Lhes ressuscitou a Nova Vida. Ele faz o mesmo para conosco hoje. 
148 Notemos: Eles ali foram mui vivificados neste Poder vivificador. Atentem bem para o que estou 
tratando de mostrar. O Poder vivificador não estava somente em suas almas, mas lhes havia impregnado 
completamente. A Dinâmica não entrou simplesmente para vivificar, mas lhes vivificou também a 
Mecânica. Entendem o que digo? Eles fora tão vivificados até ao ponto em que suas línguas começaram 
a falar em outros idiomas. Foram tão vivificados pelo Poder da Ressurreição de Cristo até ao ponto que 
quando punham suas mãos sobre os enfermos, estes saravam. Lhes foram vivificados seus corpos 
mortais. As pessoas foram curadas pela imposição de suas mãos. 
149 O Espírito lhes vivificou sua comunhão com Deus de tal maneira que foram tão vivificados em Sua 
presença, que quando uma pessoa havia morrido e sua alma havia partido, eles podiam chamá-la à vida 
de novo. Amém! Glória! Agora sim, estou me sentindo religioso! 
150 Correto! Foram vivificados! Sua Ressurreição não foi para Ele somente; foi para os que o 
quisessem; foi para esta Semente predestinada que estava ali esperando a vivificação. Impuseram suas 
mãos sobre os enfermos e curaram. Oraram, e viram visões no espírito; chamara os mortos de novo à 
vida. Correto. Lhes vivificou seus corpos mortais. E se isto vem a voe, se isto é assim, você pode dizer 
que assim é; mas se em verdade é assim, “estes sinais seguirão ao crente”. Vivificará seu corpo mortal. 
Sim, lhe vivificará. 
151 Agora, notemos: Vivificados para a presença de Deus. Por que? Porque foi o Espírito de Deus o que 
levantou a Jesus do sepulcro. E o Espírito de Deus... “ Eu lhes dou vida eterna...” a qual vem da palavra 
grega Zoe (se você o deseja buscar), e isto faz com que se mova através de você vivificando mesmo 
suas mentes. 
152 Agora vejam bem: Como pode você dizer que o Espírito mora em voe, mesmo que voe haja feito 
tudo o que crê que é correto? Aqui está a evidencia mostrando se o tem ou não: Se o Espírito que esteve 



em Cristo está agora em você, então lhe vivificará também para a Palavra porque Ele é a Palavra, então 
não é o Espírito de Cristo. Não importa o que voe haja feito, enquanto sua experiência não lhe traz à 
Palavra, então não é o Espírito de Cristo. Não importa o que você haja feito, enquanto sua experiência 
não lhe traz à Palavra... “Minhas ovelhas ouvem minha voz e vivem de toda Palavra”. Toda Palavra.  
153 Outro dia estava falando sobre isso. Minha própria mãe, quem já tem partido com o Senhor, foi uma 
mulher muito estranha. Era meio índia, e era um tanto estranha. Contudo isso, ela era uma pessoa que 
não sonhava. Creio que teve somente uns quatro ou cinco sonhos em toda sua vida; mas cada vez que 
tinha um sonho, resultava ser a verdade. Ela sonhava alguma coisa e assim sucedia. Era a verdade. 
154 Me recordo de uma ocasião quando comecei no ministério, já fazem muitos anos; vivíamos aqui 
nesta mesma rua, mais em cima, e eu estava pregando nesta mesma igreja. Ela sonhou que eu estava 
de pé aqui ao lado de três degraus, e que estava pregando à congregação, dizendo-lhes que todos 
tinham que subir entre três degraus antes de poder subir ao caminho. E sobre o caminho havia uma linha 
branca como uma pérola, que corria diretamente às portas do céu, ou seja às portas de Pérolas. E essa 
linha havia sido reduzida até chegar a estes degraus. Isso é exatamente minha mensagem hoje em dia: 
Justificação, Santificação e o Batismo do Espírito Santo. 
155 Eu estava dizendo no sonho que cada pessoa tem que vir por meio destes três degraus para poder 
chegar a caminhar sobre esta estrada. E me disse que havia uma senhora que passou (agora ainda há 
alguns de vocês que se recordam dos sapatos que usavam as pessoas há 35 anos). Esta dama passou, 
e estava calçada com uns sapatos igual aos que usam hoje, sapatos com saltos altos. Ela passou, e eu 
lhe disse: “Um momento irmã. Você não pode caminhar sobre esta estrada com esses sapatos. Não o 
pode fazer.” 
156 E ela me respondeu: “Ah...!” Olhou para as demais mulheres e disse: “Não creiam nele; ele é um 
louco. Não creiam nele! Eu vou lhes mostrar que posso estar justificada, santificada e cheia do Espírito 
Santo, e que todavia posso caminhar sobre esta estrada”. Então, eu a deixei ir porque não podia fazer 
outra coisa; não podia detê-la. 
157 Ela deu um salto e subiu à estrada, olhou para trás para as demais irmãs, e lhe disse: “Vêem o que 
eu lhes disse?” E começou a correr, como diz a Bíblia em Isaías, capítulo três... anda de pescoço 
erguido... (Têm que fazer porque estão tão mal equilibradas)... dançando, (têm que caminhar dessa 
maneira: dançando) e cascavelando com os pés: As filhas de Sião nos últimos dias. E esta mulher 
começou a correr sobre esta estrada tão rápido como podia; e a medida que ia, a estrada se punha mais 
e mais estreita. Então a mulher começou a girar e dançar, e de repente se foi por um lado. Minha mãe 
disse: “O pranto é mais horrível que tenho ouvido em toda minha vida foi quando essa mulher caiu nesse 
fogo e fumaça, descendo mais e mais”. Então disse que eu dei a volta e  disse: “Vêem? Ela obedeceu 
tudo, menos uma só palavra”. 
158 Tudo menos uma só palavra! Certo. As mulheres pentecostais podem ser salvas, santificadas, e 
cheias do Espírito Santo, e logo falhar. Absolutamente! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda 
palavra... Isso pode suceder. O vêem? E ela falhou. E como estava dizendo no sonho: “Ela haveria 
entrado bem; porém falhou em escutar o que lhe disse do que havia mais adiante. E Ele tem escrito o 
Evangelho por meio dos discípulos, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos e os profetas, e os demais; 
porém não o escutam. 
159 Agora notem bem este Poder vivificador (Zoe) guiando para a Palavra. A mente que estava em 
Cristo também estava em você então. Estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus 
dentre os mortos, naquele instante também levantou a você, e também lhe vivificou à Vida juntamente 
com Ele. Você é agora mesmo vivificado à Vida juntamente com Ele. Você é agora mesmo vivificado à 
Vida, ainda que então voe fosse apenas um atributo em Seus pensamentos; mas Deus havia visto tudo 
Nele no fim. 
160 Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no Jardim do Getsemani porque tinha 
que morrer como homem. Porém recordem, amigos, Ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus 
ungiu essa carne a qual foi carne humana. Se Ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca 
haveria sofrido essa classe de morte porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, 
porém Ele foi ali com você dentro Dele. O vêem? Deus não havia separado a Noiva do Noivo ainda. 
Então, quando Deus olhou sobre o Corpo de Cristo, Ele viu o Masculino e o Feminino. Tudo foi redimido 
num só Corpo! O vêem? São um só. São o mesmo; a mesma Palavra. A mesma Palavra que fala do 
Noivo também fala da Noiva. Então, como pode vir a Noiva e não manifestar tudo o que foi prometido por 
Ele, e logo que vier o Noivo, e que não for igual a Noiva? Mas, quando Ele fez tudo, provando-o depois 
quando ressuscitou dentre os mortos, então, não tem a Noiva que fazer o mesmo? Não tem que ser 
exatamente, o que a Palavra diz que seria nestes últimos dias? Não tem que ser manifestada tal e como 



o foi nos dias de Malaquias quatro? Não tem que ser manifestada tal como foi nos dias de Sodoma? Não 
tem o mundo que estar nas mesmas condições, tal como vemos? Não são estas coisas uma perfeita 
identificação da Palavra de Deus feita clara a nós? 
161 Amigos, sei que lhes estou detendo por muito tempo. Faltam apenas quinze minutos para o meio 
dia, mas talvez possa terminar então. Porém vejam que coisa tão perfeita é esta, e não sei quando os 
verei outra vez. 
162 Notem isto: Deus viu de antemão a Noiva no Noivo. Aleluia! Olhem bem: Para resgatar a  Sua 
Esposa, como foi com Adão, Ele teve que ir juntamente com Ela. Adão conhecia bem o que estava 
fazendo; mas Eva não sabia o que ela estava fazendo. Mas Adão saiu juntamente com sua esposa. O 
vêem? E Jesus tomou o lugar de Sua Esposa e chegou a ser pecado por Ela. Recordem: Ele chegou a 
ser voe. Ele sofreu seu castigo para que voe pudesse então se pôr  em Seu lugar. Ele se pôs em seu 
lugar para que você pudesse se pôr em seu lugar. Que amor! Que companheirismo! Como pois podemos 
nega-Lo? Amigos, como podemos fazer outra coisa que não seja amar-Lhe? Poderíamos falar por várias 
horas sobre este ponto; mas avancemos um pouco mais. 
163 A experiência Pentecostal, hoje em dia, e a vinda do Espírito Santo neste último dia, de acordo com 
a promessa, é como o “abstrato” de um documento de propriedade. Agora, você pode obter um 
documento de propriedade. Agora você pode obter um documento. Certo. Você bem pode obter o 
documento de certa propriedade, mas isso não significa que lhe pertence; não senhor. Alguma pessoa 
pode vir e reclamar essa propriedade. Mas, quando você  obtém o “abstrato”, isso mostra que todo 
reclame que haja havido contra essa propriedade, tem sido apagado até seu fundamento. Correto? 
164 E quando um homem tem dito que ele crê na Palavra e logo desce o Espírito Santo, isso é o 
“abstrato” do documento. E você, ao ter o “abstrato” em mãos, isso lhe dá direito e lhe mostra que toda 
essa propriedade com tudo que esteja colocado sobre ela lhe pertence. Amém! E nós obtemos o 
“Abstrato” quando o Espírito Santo desce sobre este documento, o qual Deus viu ali desde antes da 
fundação do mundo, e do qual pôs seu nome no Livro da Vida do Cordeiro, mas que foi nascido de um 
homem e uma mulher que foram sujeitos ao pecado e mesmo culpados de pecado. Quando eu cri nesta 
Palavra, então recebi o Documento. Logo, quando veio o Espírito Santo, esse foi o “Abstrato, mostrando 
que tudo que estava contra mim já, fosse algo que fez minha mamãe ou meu papai, ou minha avozinha 
(como no caso da menininha epilética pela qual orei há alguns momentos; essa enfermidade veio 
descendo desde a avó até chegar à menina), como tenho dito, quando desce o Abstrato, apaga todo o 
passado, e agora sou um que tem o Abstrato na mão. Amém! E tão certo como aquele Espírito levantou a 
Cristo dentre os mortos, eu agora tenho o documento de propriedade mostrando que sou parte desse 
Corpo com o “Abstrato” do Espírito Santo, fazendo que esse corpo da Palavra viva exatamente como o 
fez com Ele, e assim como Ele o prometeu para este dia. O “abstrato”. 
165 Todos os meus pecados são apagados. Todos seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus 
Cristo, e agora o Espírito Santo tem vindo como o “Abstrato” sobre o documento de propriedade que 
Deus me deu por graça e por conhecimento prévio. Que bom! A que coisa há que se temer? Com razão 
Ele disse: “Não temais; Eu sou Aquele que estava morto e que agora estou vivo de novo e para sempre, 
e que tenho as chaves do inferno e da morte. Não temais nada; nem a morte lhes causará dano”. 
166 Notemos que formoso é! Voltemos rapidamente ao “abstrato” do documento. A dívida tem sido 
paga, tudo o que tinha contra tem sido apagado. Glória! Pode ser que eu atue um tanto estranho, porém 
me sinto bem. Notem: o “abstrato” do documento. , entendem o que isso significa? Significa que não há 
nada que se possa tirar. Amém. Eu sou o possuidor. Amém! 
167 Qual documento? Eu agora tenho obtido a eficácia dos benefícios de Sua morte, sepultura e 
Ressurreição. Ele chegou a ser eu para que eu pudesse chegar a ser Ele. Ele chegou a ser pecador para 
que pudesse chegar a ser Ele. Ele chegou a ser pecador para que pudesse chegar a ser um filho. Amém! 
E tenho na mão o “abstrato”  do documento, porque “Estes sinais seguirão aos que crerem”. O vêem? O 
“Abstrato” do Documento. 
168 Agora, rapidamente; nos restam como que dez minutos. Notemos rapidamente a vivificação do 
Espírito. Vou lhes mostrar alguns sinais para que possam entender. Escutem. Agora, meu tema é “O 
Poder Vivificador”, ou seja depois que o Filho ressuscitou. Observem o que fez com aquela gente no Dia 
de Pentecostes; o que o Poder vivificador fez por eles: lhes vivificou. Agora vejamos o que isto fez com 
Estevão. Estevão estava repleto do Poder vivificador; não foi assim? Ele estava cheio do Poder 
vivificador. Isto não o fez temeroso; mas disse: “Duros de cerviz,m e incircuncisos de coração e de 
ouvidos, vós resistis ao Espírito Santo; como vossos pais, assim também sois vós. A qual dos profetas, 
os quais apontaram a vinda do Único Ser Justo, a qual deles não apedrejaram vossos pais?” Isso fez 
algo tremendo com ele; certo; ele estava cheio do Poder vivificador. 



169 Disseram: Temos que desfazer-nos deste individuo. E quando lhe matavam, lhe apedrejaram,  e as 
pedras davam duro em sua cabeça, porém ele olhou para o Céu, e disse: “... vejo os céus abertos”. O 
Poder vivificador estava funcionado: “Eu vejo os céus abertos, e vejo a Jesus a dextra de Deus”. Isso foi 
o que fez o Poder vivificador para Estevão. 
170 Notem a outra pessoa que tinha este Poder Vivificador, a um chamado Felipe. Ele estava tão cheio 
do Poder vivificador que se encontrava em uma tremenda campanha ali em Samaria. Os demônios 
estavam sendo expulsos; as pessoas estavam sendo batizadas no Nome do Senhor Jesus Cristo e 
tinham uma grande série de cultos. E então lhe falou o Espírito; a Dinâmica desceu e disse: “Deixa este 
avivamento. E ele haveria respondido: “Porém, que dirão os ministros?”. 
171 Não importa o que digam. Ele estava cheio do Poder vivificador. Ele tinha a gasolina e a Dinâmica 
estava cindo em cima, e lhe disse: “Vá agora ao deserto”. E ali encontrou a um eunuco e o batizou no 
Nome do Senhor Jesus Cristo. Um só homem o qual levou a Mensagem a Etiópia. Correto? Ele 
obedeceu a Deus. Em obediência a Deus, se voe nunca tem sido batizado no Nome do Senhor Jesus 
Cristo, então faça-o, e veja como o Poder vivificador te levantará. Quando Felipe fez esta grande coisa 
de deixar esse grande avivamento e obedecer o mandato de Deus, o qual se cumpriu ao haver batizado 
ao eunuco, então foi tão cheio deste Poder vivificador que até o levantou. “Vivificará vosso corpo mortal, 
se habita em vós este mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos”. Vivificou a Felipe até ao 
ponto em que de repente desapareceu e apareceu ali em outro país a uma distancia talvez de umas 150 
milhas. Vivificou seu corpo mortal. Como o fez? Era que estava muito cheio do Poder vivificador. 
172 Oh, igreja do Deus vivo! Nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos 
destes seios  açucarados como o estamos fazendo hoje em dia. Temos que estar orando em todo 
momento e cheios deste poder vivificador, até a vivificação do Espírito Santo... Temos que ser levantados 
algum dia nesse rapto. Sim senhor. Amém! Que coisa! 
173 Perdoem essa expressão; mas estava pensando das mães, como elas faziam essa bolsinhas para 
os menininhos. Algumas de vocês, de maior idade, se recordam como era quando os menininhos 
começavam a chorar e chorar, e a mãe tomava café moído e um pouco de açúcar e o envolviam num 
paninho, fazendo um bolsinha, e o menino se punha a chupar isso para se acalmar. Não havia nenhum 
benefício nisso; mas ao contrário, era algo que lhe mataria por causa da cafeína. Mas continha açúcar, e 
com isso se contentava o menino, ainda que lhe faziam chupa-lo para que lhe entrasse a cafeína. 
Estamos cansados de tais coisas! Vocês são águias. Voltem à Palavra de Deus. Sejam robustos. Nada 
lhes pode danificar o ânimo. Portanto, vocês estão livres de todos os escândalos do homem. Qualquer 
coisa que digam de você, só servirá  para produzir mais amor, o Poder vivificador que levanta a gente a 
lugares celestiais  em Cristo Jesus. Oh, isso era o que estava sobre Felipe que lhe vivificou e lhe levou ali 
distante. 
174 Vejamos outro exemplo. Houve um homem chamado Enoque. Agora, este homem, havia 
caminhado em toda palavra de Deus por quase trezentos anos. Ele tinha este testemunho: Eu não tenho 
falhado em Sua Palavra nem uma só vez. Ele chegou a ser tão cheio do Poder vivificador que quando 
desceu a Dinâmica sobre sua mecânica, não teve nem se quer que morrer; mas foi levantado à Casa. 
Começou a caminhar, e , como Felipe, foi tão cheio do Poder vivificador que em vez de ir ali a Gaza, e 
logo subir ao outro lugar, aonde o encontrassem por ali na costa; em vez de viajar dessa maneira, ele 
disse: Eu já sou muito velho e tenho muito Poder vivificador; penso que será melhor ir caminhado e sair 
deste mundo. Esse é o mesmo Poder vivificador que temos agora mesmo! Vêem? “Vivificará vossos 
corpos mortais”. Correto? É o Poder vivificador. 
175 Enoque tinha um testemunho perfeito: “Tudo o que Deus me tem dito que faça, o tenho feito. Tudo 
que eu tenho visto, e que Ele me disse que fizesse, o tenho feito”. Ele chegou a estar cheio da Mecânica 
que quando desceu o Poder vivificador nessa Mecânica, simplesmente lhe levantou e caminhou fora 
deste mundo ao Céu. 
176 Agora, notem bem. Com Elias, depois que ele havia... Irmão, irmã; Elias, aquele grande profeta, em 
seu dia ele deu duro às mulheres que pintavam a face; a essas Jezabeis e aos Acabes, ele se pôs firme 
até que ao fim parecia que não havia ninguém junto com ele. Ele repreendeu, desfiou e se manteve 
firme. Deus havia cuidado dele e lhe havia ajudado em toda ocasião, e um certo dia ele se cansou, e 
disse: “Estou envelhecendo muito; já não posso continuar. Parece que dizem que era já como que 
noventa anos. Tinha tantos anos e ainda estava caminhado; porém estava tão cheio do Poder vivificador 
que sabem o que ele fez? Olhou ao outro lado do Jordão (Oh Deus, eu quase posso ver o outro ribeiro. 
Você também?). Ele estava tão cheio do Poder vivificador até ao ponto em que viu um carro parado ali; 
viu o carro de fogo e os cavalos de fogo que estavam amarrados junto a uma árvore. Ele simplesmente 
atravessou o rio e se foi para Casa sem morrer. O Poder vivificador fez com que o carro descesse do céu 



e o levantasse. Ele tirou seu manto e o atirou a Eliseu. Correto. 
177 Então Eliseu recolheu esse manto (de novo temos um tipo da Igreja). Levantou o manto! Agora, este 
operou o dobro dos milagres, o qual é o tipo de Cristo e a Igreja. Elias operou quatro e Eliseu operou oito. 
Ele teve o dobro do poder porque assim o pediu. As obras que eu faço, vós também as fareis e maiores 
que estas fareis. Vêem? Ele estava tão cheio do Poder vivificador que chegou a fazer o dobro do que fez 
Elias; operou mais que ele. E notem: ele viveu uma vida madura como que de oitenta ou noventa anos, 
envelheceu e morreu. Morreu e o enterraram. Mas esse Poder vivificador não lhe deixou. Muitos anos 
depois, quando toda sua carne já se havia apodrecido, restavam somente  os ossos e ali estavam na 
tumba. Um certo dia levaram um cadáver ara ser enterrado e, e de repente, viram que vinha o inimigo; e 
para poderem fugir mais rápido jogaram este cadáver no sepulcro de Eliseu. Mas ainda havia tanto Poder 
vivificador naqueles ossos que este morto voltou à vida. 
178 Oh, Ele vivificará vosso corpo mortal. Estava tão morto e tão apodrecido no sepulcro, no entanto, o 
Poder vivificador habitava sobre essa terra. Aleluia! Aquele que levantou a Cristo dentre os mortos 
também vivificará vossos corpos mortais. Elias e Eliseu. Recordem, aquele homem morto; aquele profeta 
cheio do Poder vivificador posto no sepulcro e todo apodrecido; mas tinha tanto Poder vivificador que 
quando jogaram por Cida dele um cadáver, este voltou à vida. Ele todavia podia impor suas mãos sobre 
os enfermos; verdade? Amém! Ali o tem. E recordem: Nós somos carne de Sua Carne e osso de Seus 
ossos. Não há nenhuma outra saída. Temos que ressuscitar. Isso é tudo. Ressuscitaremos! Isso é tudo. 
179 O domingo da Ressurreição significa muito mais que uma mera tradição. Agora o é também, porque 
nossos corpos são vivificados juntamente com Ele, e estamos assentados em lugares celestiais, 
apodreça este corpo no oceano ou na terra; e pode ser que não reste nem se quer uma colher de cinza; 
mas ressuscitará, porque o Espírito que ressuscitou o meu Senhor dentre os mortos, também tem 
vivificado este corpo mortal. Também tem vivificado seu corpo mortal, e juntos somos os beneficiários de 
Sua Ressurreição; somos sua apólice de Vida Eterna do que tenho falado tanto. Vocês o sabem. 
180 Com razão Ele disse: “Não temais”. Ele conhecia porque Paulo disse: “Morte, onde está o teu 
aguilhão? Sepulcro, onde está tua vitória? Eu estou cheio do Poder vivificador. Graças a Deus que nos 
dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.” Sim senhor; o Poder vivificador. Que bom! Ele vive para 
sempre, “o mesmo ontem, hoje e para sempre”. (Hebreus 13,8) 
181 Notem: “Messias”, o “Ser Ungido”, E assim também é Sua Noiva; os pequenos messias; os seres 
ungidos. 
182 Vejam: A morte não põe fim ao Poder vivificador de Deus; a morte não o pode deter. Quando você o 
obtem, então é Eterno e não há nada que o posso deter. Você não o pode canalizar nem fazer nenhuma 
outra coisa. Você passa aqui toda sua vida e a morte não o deterá. Segue sendo igualmente eficaz. 
183 Notem: Moisés estava cheio desse Poder vivificador. Não foi assim? Foi um profeta ao qual veio a 
Palavra. Ele foi parte da Palavra e foi mesmo a Palavra par esse dia. Correto? E depois de haver estado 
morto por oitocentos anos, apareceu junto com Elias sobre o Monte da Transfiguração. Correto? A morte 
nunca aniquila ao Poder vivificador. Não, não. “...O ressuscitarei de novo no último dia”. Os anjos vieram 
e o sepultaram ali num vale. Ele havia apodrecido e se decomposto, e até os ossos já se haviam tornado 
pó; mas o Poder vivificador ainda existia, o vivificou, e o levantou, e ali estava de pé. Você dirá: “É 
correto assim como você o diz, Irmão Branham, mesmo depois de oitocentos anos? “Que coisa”! Se você 
deseja ler esta referência, se encontra em Mateus 27: 51-53, onde nos fala de todos aqueles santos do 
passado que creram que Ele viria. A Bíblia nos diz aqui, depois que Ele veio, que todos aqueles santos 
que estavam domindo na terra, o Poder vivificador estava sobre eles; eles eram  para Dele; todos 
aqueles santos. Eles eram parte Dele porque criam Nele; potencialmente tinham essa Vida por meio do 
sacrifício do cordeiro, em propiciação, em cujo caso era impossível que o espírito do cordeiro voltasse 
outra vez sobre o mesmo homem.. Mas, que tal agora com o homem, o Espírito de Deus mesmo sobre o 
homem? Quanto mais do Poder vivificador temos nós? Porém, por meio da propiciação pelo pecado, foi 
oferecido um cordeiro como tipo. E agora o que nós temos não é o tipo mas o Original. A que estamos 
temendo? E logo vemos a todos aqueles que somente tinham um tipo que lhes apontava para Sua 
Ressurreição, e entraram ao sepulcro com isso. Como Jô, o qual se encontrava em muita angustia 
quando lhe foi tirado tudo. O Diabo havia dito: “Deixa-o comigo por um tempinho e farei com que 
blasfeme de Ti em Teu rosto”. 
184 E Deus lhe respondeu: “Bem, mas não tomes sua vida”. Então o Diabo fez tudo, menos tomar sua 
vida. E mesmo sua esposa lhe deu às costas. Ele disse que sua vida era estranha à sua mulher; em 
outras palavras, que ela não tinha nada a ver com ele; como que já não lhe amasse mais, não fazendo 
caso dele. Ela disse: “Jô, tu és um miserável; por que não amaldiçoas a Deus para que possas morrer?” 
185 “Mulher, tu falas como as loucas”. Ele se manteve firme com o que tinha. Vêem? Ele foi um profeta. 



Ele disse: “Eu não sou pecador; eu tenho oferecido o sacrifício previsto. Amém! Ele sabia onde estava 
parado: Na Palavra. Não importava o que diziam os demais, ele estava justamente na Palavra. Logo, 
naquela hora tão tremenda, disse: “Tu falas como as mulheres loucas. O Senhor deu, o Senhor tomou, 
louvado seja o nome do Senhor”. Ele disse: “Vim a este mundo sem nada, cheguei nu e deste mesmo 
modo sairei; bendito seja o nome do Senhor”. Ai se encontrava todo ferido com essa maligna sarna; 
todos seus filhos haviam morrido; havia perdido toda sua riqueza; todos os seus amigos haviam lhe 
deixado e também os membros de usa igreja; e ai se encontrava raspando-se com uma telha. Em 
verdade era como um coitado, um miserável. Nenhum de vocês tem passado por tal coisa, todavia. No 
entanto, ele se manteve firmemente agarrado à Palavra, porque ele era uma águia. Oh, irmão: Você não 
pode manter esse véu sobre seus olhos todo o tempo. Não, não. 
186 Então, de repente, estando parado sobre essa Palavra, que sucedeu? Os Céus se abriram e os 
trovões rugiram; o relâmpago brilhou e Jô olhou para cima e viu a visão, e disse, no capítulo 19 e verso 
25: 
 Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. 
 E depois de consumida a minha pele (mesmo nos ossos, aquele Poder vivificador estará presente), 
ainda em minha carne verei a Deus. 
 Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, (correto?) o verão; e por isso os meus rins 
se consomem dentro de mim. Jô 19: 25-27 
187 “Mesmo depois que os vermes que agora obram em meu corpo o houverem destruído...” Sabia você 
disto? O que decompõe o corpo é uma espécie de verme, o qual não é algo que chega ao corpo, mas 
que já está ali presente. São vermes da pelo. Sabia você disso? Lhe põem em um ataúde e o fecham 
para que não entre nada de ar, e os vermes de todas as maneiras o comem. E isso porque já estão no 
corpo. Você desde o começo (o interior) está formado de vermes. Como diz a tradução em Inglês: “Ainda 
que os vermes de minha pele me destruam, no entanto em minha carne verei a Deus”. 
188 E naquela manhã da Ressurreição.... Glória! Aleluia! Mateus, este grande escritor, disse no capítulo 
27 e versos 51 a 53, que depois de Sua Ressurreição, os Santos do Antigo Testamento, muitos dos quais 
dormiram no pó da terra, saíram dos sepulcros e entraram na cidade e apareceram a muitos. Esse Poder 
vivificador ainda estava presente naqueles ossos (de Eliseu), mesmo quando já não havia nem ossos. 
Ainda estava sobre Jô quando já não havia nem uma colher de pó de seu corpo; porém o Poder 
vivificador ainda estava presente. “se este Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos mora em vós, 
Ele também vivificará vossos corpos mortais”. 
189 Notemos rapidamente: Você dirá: “Ah... como gostaria de haver vivido naquele tempo! Mas você 
vive agora num tempo muito melhor. Agora, para os que estão anotando as referencias, anotem I Tess. 
4:16. Notem quão belo é isto: Os santos, aqueles que agora dormem em Cristo, a estes Deus os trará 
consigo. O entendem? Os santos que estão nos sepulcros, repousando como o estava fazendo Eliseu, 
vê você? Alguns serão vivificados, outros serão tomados, e outros ficarão no sepulcro. Então subiremos 
com Ele. A Trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e logo nós os que 
vivermos e tivermos permanecido, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar ao Senhor 
nos ares. O Poder vivificador sobre os que vivem e o Poder vivificador sobre os mortos. Vê você? Esse 
mesmo Poder vivificador de Deus representado em cada um destes dois profetas. Vejam: seus nomes 
são quase iguais: Elias e Eliseu. Pode ver você ao Noivo e a Noiva? Um deles é o Senhor Jesus e a 
outra é a Senhorita Jesus; quase iguais entre o masculino e o feminino. E vejam bem como se encontra 
representado aqui. 
190 Agora, Elias foi tomado no Rapto, representando a Igreja. Muito bem, esse foi Elias. Logo, Eliseu 
repousou até a ressurreição. Vê você? É igual as aves, as quais necessitam de duas asas para se 
equilibrarem. A Igreja foi representada ali mesmo nesses dois profetas: “Mas nós os que estivermos vivos 
para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem.Porque a trombeta de Deus soará...” e 
ambas alas se unirão, e então voaremos. Aleluia! Voaremos! Por que? Quer seja entre os vivos ou entre 
os mortos, esse Poder vivificador todavia vive. 
191 Notem bem. Recordem, recordem bem: vivificados para ver que são essas coisas. Ponha atenção 
no Poder vivificador deste dia! Recordem, nós somos vivificados. Não faz muito tempo, como que para 
uma ajuda... Eu penso que nosso Senhor disse isto e também o disse Paulo: “ O que o pai me tem 
mostrado, não tenho deixado de vos anunciar tudo; sempre lhes tenho dito tudo, sempre”. E nestes 
últimos dias, quando temos visto este Poder vivificador sobre nós, Ele nos tem dado este Poder 
vivificador para ver aos enfermos curados. Temos visto ao Poder vivificador operando em nosso meio de 
igual modo como operou ali com eles nos dias primitivos. Temos visto como tem vindo em visão, e logo 
levantar aos mortos e também curar aos enfermos. 



192 Outro dia eu estava relatando isto a alguém de como foi quando eu andava de caçada em Donovan 
Weerts; suponho que todos aqui o conhecem. Pobre irmãozinho; ele é muito amável e assiste aqui a esta 
Igreja, e é muito amigo meu. E me disse: “Não queria lhe molestar”. Porém lhe olhei a orelha e a tinha 
toda enferma. O de dentro estava por fora. 
193 E lhe perguntei: “Irmão Donovan, como está você?” E o tomei assim pela mão, e era que tinha 
câncer. E lhe disse: “Donovan, que tem você na orelha?” 
194 Me respondeu: “Irmão Branham, não sei. Já tem como que seis ou sete meses que segue...” 
195 Lhe disse: “E por que não havida dito algo?” 
196 Me respondeu: “Irmão Branham, é que não queria lhe importunar”. 
197 Lhe perguntei: “Sabe o que é?” 
198 Disse: “Tenho uma idéia”. 
199 Simplesmente pus minha mão sobre ele e não disse nem uma só palavra, e em dois dias não havia 
nem se quer cicatriz. Que é isto? É o Poder vivificador. O vêem? ... “ ... vivificará também vossos corpos 
mortais...” Sua orelha se haveria acabado e então o cérebro haveria sido destruído. Vê você? Ele haveria 
morrido. Mas o Poder vivificador... Vêem? 
200 Certo dia, quando eu também estava muito esgotado, me disse: “Olha, convém que faças algo. Tu 
já tens cinqüenta anos. Se vais fazer algo para o Senhor, convém que te apresses a faze-lo porque já 
estás envelhecendo. Então nessa mesma manhã, esse Poder vivificador desceu e Ele permitiu olhar 
Além da Cortina do Tempo, e vi a todos vocês ali. Ele me disse: “Todos que tu tens amado e todos que te 
amam, todos eles chegarão.” Vi a todos aqueles ali. Que foi isso? Foi o poder vivificador. 
201 João, o Revelador, foi cheio completamente com o Poder vivificador; ele se pôs de pé e viu o fim 
desde o principio. Isaías também foi cheio do Poder vivificador; ele se pôs de pé e viu o Milênio e muitas 
outras coisas. Foi o Poder vivificador. “ E se o Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos habita em 
vós, também vivificará vossos corpos mortais”. 
202 Recordem: O Poder vivificador. Observem bem o que temos visto neste dia. O Poder vivificador tem 
chegado até nós para abrir aos Sete Selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não! 
Foi o Poder vivificador de Deus. O Poder vivificador de Deus nos predisse que isto sucederia. O Poder 
vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. O Anjo do Senhor, o Qual lhes tenho 
dito que está nessa Coluna de Fogo, o Poder vivificador, permitiu que o mundo testificasse que é a 
verdade. E nisso, eles não sabiam o que era, e nós, os que estávamos vendo-o da maneira correta, 
vimos que era nosso Senhor. Vêem vocês? Foi Ele Quem abriu esses Selos; Ele é esses Selos, porque 
toda a Palavra é Cristo. E Cristo é os Selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos Selos? Foi a 
Revelação de Jesus Cristo. Os mesmos sete Anjos representam as Sete Igrejas; tudo foi completo, e nós 
nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia; não fomos nós. E ali está Ele 
parado, o Juiz Supremos, mostrando que Ele é o Alfa e o Omega, o princípio e o Fim. Que tremenda 
identificação! 
203 O Poder vivificador fez isso por nós. O Poder vivificador nos permite ver Sua Vinda. O Poder 
vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe à Vida. O Poder vivificador dá discernimento para saber  o 
que tem a gente que fazer e para saber o que fazer; para saber o que você fez e o que não devia haver 
feito, e o que devia haver feito, e o que devia ter feito, como também o que você será. O Poder vivificador 
nos dá todas estas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do Poder vivificador que Ele foi 
todas estas coisas em UM. Ele foi tão cheio do Poder vivificador que até disse isto: “Derribai este templo 
e em três dias o levantarei”. Que tremenda confiança no Poder vivificador! “Derribai este corpo (ou 
melhor, este templo) e eu o levantarei em três dias”. Por que disse isso? Porque Ele sabia que isso 
estava escrito Dele. O vêem?  Sabia que isto estava escrito Dele na Palavra de Deus a qual não pode 
falhar. A Palavra dizia: “Não permitirei que meu santo veja corrupção, nem deixarei sua alma no 
sepulcro”. E Ele bem sabia que esse Poder vivificador o levantaria e que não haveria corrupção nem se 
quer numa célula. Disse: “Derribai este templo e em três dias o levantarei”. Por que? Porque era profecia; 
era a Palavra de Deus, não pode falhar. E a mesma profecia e a Palavra de Deus que levantou a Ele, a 
mesma diz que nós já fomos levantados juntamente com Ele. Com razão Ele disse: “Não temais...” 
204 E está escrito que o Espírito que estava Nele, agora está em nós também. Este Espírito vivifica 
nossos corpos mortais. Amigos, não temam; o Filho tem saído. 
205 Agora, vejamos a transfiguração, porque ali fomos todos representados. Ali estavam os santos 
viventes que haviam sido raptados: Elias. Ali estava Moisés: os santos mortos representados nele. E 
ambos tinham o poder vivificador. Um morreu e outro não, porém ali estavam. 
206 E agora notem bem o que nós estamos vendo nestes últimos dias; o mesmo que Ele nos prometeu 
em João 14:12. Observem bem. Certamente! 



207 Há gente que diz: “Você reclama ter poder?” 
208 Não, não, não! Somos iguais àqueles sobre o Monte da Transfiguração. Certamente, nós não 
reclamamos ter poder, mas somos como aqueles sobre o Monte da Transfiguração. Certamente, nós não 
reclamamos ter poder, mas somos como aqueles sobre o Monte da Transfiguração; eles não estavam 
dizendo; Moisés não estava dizendo: “Observem quem somos nós”. Sabem vocês o que ocorreu? 
Notem: Eles viram a Cristo glorificado. Isso era tudo o que desejavam ver: a representação; a Jesus 
glorificado. 
209 E assim é também hoje em dia; nós não tratamos de fazer-nos pessoas grandes; a nós  não nos 
importa o que diga a gente de nós mesmos; nossos nomes não significavam nada; mas sim Seu Nome. 
Nossa vida não é nada; é Sua Vida. É Seu poder; não é poder nosso. E há uma só coisa que amamos, e 
isso é ver a Ele glorificado. E, como pode ser? Quando Ele for glorificado em nós por meio de Sua 
ressurreição, a qual está em nós. O vemos representado de novo hoje como o foi ali. Entenderam isso? 
Nosso desejo não é o de receber glória; nosso desejo não é um grande nome; nosso desejo não é o de 
sustentar o alguma igreja nem de engrandecer a Escola Dominical, nem a de trazer as pessoas à força e 
amarradas, oferecendo-lhes alimento grátis e toda classe de presente e prêmios e todas essas coisas. 
Não é esse nosso desejo. Nosso desejo é o de ver a Ele Glorificado. Mas, glorificado de que maneira? 
Não com força própria, mas ele em nós, em nossas vidas, para assim provar que Ele em verdade vive, e 
vive em nós. Se eu posso tirar a mim mesmo do caminho para eu não se note nem se pense em Willian 
Branham, e também com você, que nem se pense em você, então assim podemos ver a Jesus 
glorificado entre nós. Nosso desejo é o de ver a Ele, e isso é o que nos dá o Poder vivificador. E nos dá 
gozo saber eu estamos com Ele, em Sua carne e em Seus ossos, sendo nós Sua Noiva, vendo Seus  
próprios métodos vindicados, provando em nós que Ele está agora ressuscitado dentre os mortos. Com 
razão Ele disse: “Não temais...” 
210 Notem bem: Nós somos redimidos por Ele, e agora nos encontramos ressuscitados com Ele. Isto é 
o que significa o Domingo de Ressurreição para o povo: Ressuscitados com Ele. Vejam bem: Agora 
temos Seu Espírito em nós; o Documento de Propriedade completamente pago. Assim você não tem 
nem que andar dizendo: “Oxalá que eu chegue”. Você já tem chegado. Não é questão de se “chegarei”, 
mas de que “já tenho chegado”. E não foi que eu o fiz; foi Ele que me trouxe. Não sou eu; é Ele. 
211 “Porém, irmão Branham, ali dizem...” 
212 Não importa o que digam ali; Ele tem feito tudo isto por mim. Isso é tudo o que eu desejo; eu o 
quero ver manifestado. E como se pode fazer, será chamando-o para que desça? Não; Ele já está em 
você. Ele está em você. Bem; então, Deus, se eu me aparto, Tu podes manifestar-te. E, como o podes 
fazer? Deus assim o tem ordenado. “Todo aquele que o Pai me tem dado virá”. Glória! 
213 Agora com toda esta evidencia acumulada aqui nesta manhã, me faz pensar naquele hino: 
   Naquela manhã da Ressurreição. 
   Quando as cordas da morte forem rompidas, 
   Subiremos, Aleluia, subiremos. 
214 Vocês crêem? Nós subiremos. Nele, nós chegamos a ser parte Dele, a Ressurreição, o segredo de 
Deus revelado, tal como foi então, a Vida depois da morte. Nós agora somos vivificados, os que antes 
estávamos mortos em delitos e pecados. O verdadeiro Selo da Ressurreição me tem tirado a morte de 
cima e agora estou vivo. No principio, o Selo da Ressurreição rompeu o selo dos romanos com o qual Ele 
havia sido selado. Quando o homem morreu, ali terminou; porém Ele rompeu esse selo e nos revelou o 
segredo, e agora Deus, por meio de Seu Santo Espírito, nos tem tirado o selo de nossas vidas, e Cristo é 
revelado à medida que vive em nós, porque agora somos vivificados juntamente com Ele. Tenho ainda 
páginas após páginas. 
   Subiremos, aleluia, 
   Subiremos, Amém. 
   Naquela manhã da Ressurreição, 
   Quando as cordas da morte forem rompidas, 
   Subiremos, Aleluia, subiremos. 
215 Não se encontra você feliz? Estou tão contente porque ali, naquele pequeno armazém de carvão, 
numa certa manhã, os Selos foram rompidos e eu ressuscitei com  Ele a uma nova criatura: Seu Poder 
vivificador. O Filho tem se levantado. 
216 Não faz muito me foi contada a história de um pescador. Certo homem, viajou à Costa Oeste e 
contratou a um ancião pescador para que o levasse à pesca. Saíram essa manhã à pesca do salmão, e 
como vocês sabem, a neblina cai. Agora estou olhando a meu irmão Eddy Byskal, um missionário entre 
os índios nessa mesma região. Nós temos pescado juntos na Costa Oeste. E este homem que estava 



pescando era um de mui pouca experiência; e sucedeu que foram levados pela corrente enquanto 
esperavam que amanhecesse o dia, e já não podiam ouvir o som de alarme da neve. Então este 
pescador se perturbou e começou a gritar: “Olha, estamos saindo a alto mar!”. 
217 Então o ancião lhe disse: “Filho, assenta-te”. E o acalmou porque sabia o que estava dizendo. Lhe 
disse: “Espere que saia o sol, e então poderemos ver onde estamos”. 
218 Você dirá: “Tenho eu que ser metodista, batista, ou pentecostal? Espere até que se levante o Filho, 
e então veremos onde estamos. Ele é a Palavra. Espere até que você veja a Palavra manifestada 
brilhando através do mar, o Molho sendo movido, e então veremos onde estamos. 
219 O amam? Sinto muito haver lhes detido tanto tempo. Quantos vão ficar para o culto desta noite? 
Então regressarei de novo esta noite. Como às Sete? 
220 Inclinemos nossos rostos. Haverá um entre nós, ou talvez vários, que não tenham este Poder 
vivificador em si? O Filho tem resplandecido e vocês tem estado assentados neste tabernáculo, e tem 
escutado a fita; no entanto, o Filho nunca lhes tem vivificado até onde vocês hajam podido seguir a 
Palavra de Deus. Se vocês, homens e mulheres, pudessem obedecer toda Palavra que Ele tem escrito! 
221 Oh, essa é uma coisa muito perigosa! Que tal se você fosse uma semente, sem vida? Porém há 
algo dentro de você que lhe diz: “Eu quero ressuscitar nesta manhã. Eu quero ressuscitar deste estado 
em que me encontro. Eu não quero permanecer como uma semente morta, deixada aqui como o lodo e a 
madeira flutuante. Eu quero ressuscitar. Levante sua mão e com isso diga: “Ore por mim, irmão”. 
222 Deus lhe abençoe; Deus lhe abençoe. Que coisa! Tantas mãos! É impossível ter uma chamada de 
altar. O que chamamos „chamada de altar” é quando as pessoas se ajoelham aqui no altar. De toda as 
maneiras  não estou muito de acordo com isso. Isso é algo que agregaram à Igreja no d dias do 
avivamento metodista. A Bíblia diz: Todos os que creram e foram batizados”. Aqui está o batistério cheio 
de água esperando por qualquer candidato que esteja disposto a fazer morrer a si mesmo. Agora, pode 
ser que você seja submergido muitas vezes no Nome do Senhor Jesus; mas enquanto essa semente não 
for Vida, não será vivificada. Não, não. O batismo nas águas é como o orvalho que caiu do céu. Pode cair 
sobre a semente; mas se não tem vida, então não pode germinar. Mas se o genuíno batismo na água é 
uma morte para si mesmo, e você está disposto a morrer a tudo que lhe tem sido ensinado pelos credos 
e denominações, o que é contrário a Palavra, então caminhará como um filho e filha de Deus, e você o 
haverá determinado em seu coração. Então observe o que as águas batismais farão por você neta 
manhã. Arrependam-se todos vocês, e sejam batizados no Nome de Jesus Cristo para remissão de seus 
erros, seus pecados, e então receberão o Molho, a Oferta movida; receberão a Dinâmica, o Espírito 
Santo, porque a promessa é para vocês e para todos aqueles em todas as gerações. Assim será. 
223 Pai e Deus, tenho falado por um tempo muito longo e tenho tomado muito tempo a esta gente; mas. 
Senhor Deus, não há fim disto. Parece que a gente simplesmente tem que se deter e apartar a descansar 
e logo voltar de novo. Estamos vivendo num mundo moribundo e entre gente  moribunda, mas com a 
Mensagem de Vida e com a evidencia da Ressurreição. 
224 Amado Deus, morremos uma só vez, e como será se permitimos que esta oportunidade  nos passe 
por alto? Nossos corações estão ardendo, e nossas almas estão emocionadas ao ver estes que tem 
entrado. Muitos estão escutando a mensagem nesta manhã; sim; uns duzentos ou trezentos tem 
levantado suas mãos. Eles querem crer, Senhor. Oh, Senhor, seguramente essa semente não está 
morta. Como poderiam levantar suas mãos dessa maneira? Há algo... Oh Deus, é o “eu”; é aquela 
esposa de Jó, de pé ali, dizendo: “Ai...” Mas, Senhor, permita que aquele Jó, esse crente; permita que ele 
possa entrar nesta manhã. Permita que morra completamente e seja enterrado aqui mesmo nestas 
águas batismais, das gotas do orvalho que tem caído do Céu, a qual diz que lavará todo pecado e até o 
remirei. A gente é batizado no Nome de Jesus Cristo para que? Para a remissão de pecados. Os 
pecados são remidos no Nome de Jesus Cristo. 
225 Logo, Pai, se estão enfermos, que possam sair curados; se estão coxos que possam sair 
caminhando sob o poder do Espírito Santo; se tem sido pecadores, então, permita que saiam lavados e 
limpos. Havendo entrado com a mecânica, então a Dinâmica vem de cima, o Espírito Santo, e os 
arrebata, Senhor. Vivifica seus corpos mortais. Então escutaremos genuínas novas  línguas; os poderes 
de Deus; o amor indescritível; a graça para morrer e viver, e um Cristo ressuscitado; um Corpo, uma 
Noiva, representando a Ele na terra. Pai, estes são Teus. Eles levantaram suas mãos. Eu tenho pregado 
a Palavra. Agora, Pai, receba-os, é minha oração. O peço no Nome de Jesus Cristo. Amém. 
226 O amam? Não é Ele mui maravilhoso? Está você satisfeito de que em verdade é uma parte da 
Ressurreição do Dia da Páscoa e de que você ressuscitou juntamente com Ele? Levante sua mão. Você 
foi incluído. 
227 Meus filhos, como Paulo o disse, não tratando de personificar a ele, mas com o mesmo amor. Eu 



lhes amo. Tenho viajado por estradas perigosas para poder chegar aqui e falar com vocês. Sai do 
deserto e atravessei as montanhas cobertas de neve e demais obstáculos para chegar aqui e falar com 
vocês. Saí do deserto e atravessei as montanhas cobertas de neve e de demais obstáculos para chegar 
até aqui. Voamos em aviões e vocês também dirigem de longas distancias através do pais para que 
possamos estar juntos. É que nos amamos uns aos outros; somos parte um do outro. Nunca permita 
você que o diabo lhe diga algo diferente. Assim como somos parte um do outro, assim somos todos parte 
Dele. E nós somos cidadãos do Reino, gozando juntamente destas bênçãos da Ressurreição. E agora 
mesmo (vê você?) você já se encontra ressuscitado. Quando Deus levantou a Ele, então foi quando 
levantou a você. O Filho agora está brilhando sobre você, e você agora está crescendo até formar a flor, 
a Vida, como Ele, para ser ressuscitado completamente naquele último dia. Você agora mesmo tem o 
potencial. Como o sabe? Sua alma mudou; verdade? Em obediência a que? A uma igreja? À Palavra a 
qual é a Vida. Então você está ressuscitado agora mesmo dentre os mortos. 
228 É a Ressurreição de Jesus comigo. É a Ressurreição de Jesus e você. É a Ressurreição de Jesus, 
você e eu. Todos juntos estamos ressuscitados e nos levantaremos  no último dia, ainda que o Espírito 
deixe este corpo, e ainda que estes corpos se apodreçam e voltem ao pó; ainda que sejam queimados ou 
se encontrem no profundo do mar. A Bíblia diz que um anjo derramou o seu sobre o mar, e tudo o que 
havia morrido, ressuscitou). Não há nada que nos possa esconder ou que nos possa separar de Deus a 
Quem amamos tanto, o Qual no tem levantado junto com Ele. Deus lhes abençoe. 
229 Tenho lhes detido por muito tempo. Se ainda estão ligados à linha telefônica, pagando cinqüenta 
centavos por minuto, tem pago muito nesta manhã; porém me foi impossível concluir depois da primeira 
hora e tive que continuar. 
230 Deus permitindo, regressarei à noite para falar com vocês de novo. E se não puder, então... 
Suponho que já não estamos falando pela linha telefônica. Não. Já a cortaram. Todos vocês sabem para 
onde vou, verdade? Vou à África. Tenho estado chamando por muito tempo; por anos tenho tratado de 
regressar. Agora, uma visão, o Espírito do Senhor tem preparado o caminho. Me disseram que quando 
aqueles pobres nativos ouviram que íamos, quando não fui, a última vez, se prostraram sobre a terra por 
dias e noite, clamando, chorando e dizendo: “Senhor, que temos feito?” Milhares deles. E aquela gente 
nem sequer crêem que tem  alma; mas clamaram e choraram. 
231 Não vão vocês mandar avisos de antemão; por favor, não o façam. Se essa visa chegar a cair em 
mãos daqueles ministros, ali mesmo me deteriam. Tenho que entrar como caçador. Vou chegar a ver 
aquela rainha que trouxe 17 vagões cheios de gente á reunião. Tenho permissão para caçar em seu 
território. Estou para entrar com meu passaporte onde diz que sou caçador; não para ter uma reunião 
religiosa. 
232 Então haverá um irmão que dirá: “Por que não nos prega um pouquinho?” Os estádios já estão 
alugados, e eles nem o sabem. Oh, glória! Orem para que a vontade de Deus não seja estorvada e 
assim, minha alma que tem clamado pela África desde que regressei dali... que agora eu possa voltar e 
logo trazer-lhes uma mensagem de quão tremenda foi a reunião. Talvez já não lhes volte a ver mais até 
que  regresse. Pensamos em sair em 10 de maio. Orarão por mim? Recordem: Vocês não sabem o que 
são problemas até chegar ali. Há bruxos e demônios por todos os lados, e não pensem que eles não 
sabem que dêem fazer. A gente tem que saber o que está falando quando está ante tais pessoas; mas 
eu sei em Quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele 
dia. 
233 Agora, aqui temos alguns lenços. Amado Deus, como temos pregado nesta manhã esta mensagem 
da Ressurreição, e eu me tenho parado aqui firme, Senhor, provando pela Palavra que esse Poder 
vivificador está no filho crente; então por meio do crer pela fé, crendo que esse Poder vivificador tem 
mudado minha vida, esta gente também crê, Senhor, e suas vidas tem sido mudadas. E assim oramos 
um pelo outro. Estou impondo minhas mãos sobre estes lenços para que assim o Deus que vivificou a 
Jesus Cristo e o trouxe dentre os mortos (esse Espírito que o trouxe dentre os mortos), esteja morando 
agora mesmo em nossos corpos. O Espírito que esteve sobre (o corpo de) Eliseu, o qual estando mesmo 
morto  e do qual não restavam senão os ossos, sobre estes todavia, estava o Poder vivificador, enquanto 
ponho esta Palavra e minhas mãos sobre estes lenços pra representar a um possuidor por graça, desse 
Poder vivificador, que assim mesmo vá e vivifique a cada um destes corpos enfermos, e que aqueles 
sejam curados de novo no Nome de Jesus Cristo. E que não seja somente para estes lenços, mas 
também para as pessoas na congregação; para todo aquele que esteja sofrendo: os meninos, os 
anciãos, quem for. Que o Poder vivificador lhes vivifique agora mesmo. No Nome de Jesus. Amém. 
234 Agora, quantos tem o Poder vivificador? Bem, ponham suas mãos um sobre o outro. Se o Poder 
vivificador está em você, então há uma só coisa que impede que funcione  e isso é a sua incredulidade. 



Uma mulher tocou em Sua vestidura e foi curada; mas um soldado romano lhe cuspiu em Seu rosto e 
caiu no inferno. Vê você? Depende de onde se encontra você. O crê você? O crê você? Agora quero que 
inclinem seus rostos e orem um pelo outro. Ore abertamente e diga: Senhor, esta pessoa... Orem um 
pelo outro. 
235 Amado Deus, nós fazemos isto no Nome de Jesus Cristo, o único Nome dado entre os homens pelo 
qual podemos ser salvos ou curados. A este povo, os quais são também cidadãos do Reino, possuidores 
do Poder Vivificador, vivifica a eles agora msemo, Senhor. E rogamos que o Espírito Santo corra de 
águia em águia; de Palavra em Palavra, até que a plenitude de Jesus Cristo seja feita manifesta em cada 
corpo para sua necessidade que tenham, enquanto pomos nossas mãos  um sobre o outro. O pedimos 
no Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 

 


