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Se aprontando para a mudança de corpo
Brian Kocourek, pastor
30 de Setembro de 2007
01 - Romanos 12:1 ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis
os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. 2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus.
Esta manha eu gostaria de continuar nossos pensamentos na ressurreição e mudança de
corpo.
02 - Agora, nas nossas duas ultimas mensagens vimos a importância do novo nascimento
começando o processo da mudança de corpo, pois sem o... Pois vemos que sem o novo
nascimento você nunca vai entender o Filho de Deus, e assim você nasce no Reino, seria
apenas confusão. Mas o novo nascimento traz consigo novas vontades e novos
entendimentos.
03 - Agora, receber o novo nascimento é uma série de eventos que começa com o
recebimento de um coração que pensa de uma nova forma, e então um novo espírito vem
da nova maneira de pensar e esse novo espírito é novos desejos, e finalmente você está
pronto para que o próprio Espírito ou Vida venha ao seu vaso.
04 - Do sermão, IMITACAO DO CRISTIANISMO 42 Mas Deus tinha de dar um novo
Espírito. Por que, o espírito que você tinha, você não poderia dar conta nem caminhar
por si só. Então como você caminharia com Deus? Então Deus tinha de te dar um novo
coração, não um atualizado, um novo. É o intelecto com o que você pensa, um novo
jeito de pensar. Então quando Ele te da um novo entendimento”. Sim, isso é certo..... E
no próximo parágrafo ele diz, “Então depois disso, ‘Então eu lhe darei um novo
espírito”. O que é isso? Um novo desejo, “Eu quero fazer o correto”... Mas agora, isso
é o novo espírito. Assim, observe a ordem da Escritura. Depois que você tem um novo
coração e um novo espírito, Ele diz, ‘Então Eu porei Meu Espírito...’ Vê? Oh, o que? É o
que a Escritura diz aqui. Essa é a ordem, a ordem da escritura pneumática e numérica:
um novo coração, um novo espírito, e então Meu Espírito.
05 - Então vemos que o novo nascimento começa como processo de renovação, primeiro
da mente e então aprontando para a mudança de corpo. Agora, a respeito do ponto
numero 1, o irmão Branham disse, em seu sermão A Crença de Maria 61-0121 P:30 “A
menos que um homem nasça de novo não pode se quer ver o reino de Deus” Agora,
“ver” significa “entender”. Há muitas pessoas que dizem serem nascidas de novo e não
podem entender a mensagem de Deus, não podem ver o Anjo do Senhor.

06 - E de SERÁ ASSIM COMO ME FOI DITO 50-0818 23 De qualquer modo, “ver”
não significa “olhar” a palavra “ver” significa “entender”. Jesus disse, “A menos que
um homem seja da água e Espírito, ele não pode ver o Reino de Deus”. Em outras
palavras, ele não pode entender o reino de Deus antes de nascer novamente. Vê?
NOMES BLASFEMOS 62-1104M 23-4 E assim, esse foi o numero um. Numero um,
vindo a você, sua fé mental, bem aqui, vem o Espírito Santo, descendo à sua fé mental
tornando-a espiritual. Então a fé espiritual apenas reconhece a Palavra. Agora, e
numero dois—três: então você vai ter a espiritual, você vai ter o Espírito Santo, e vai
selar todas estas coisas em você, com Cristo; então vocês se tornam um. Amém. Vocês se
tornam um. Vê, você e cristo vivem sozinhos. “Naquele dia saberás que Eu estou no Pai,
e o Pai em mim, Eu em vocês, e vocês em mim”. Vê? Então é uma unidade selada do
Senhor Deus. Agora, então eles são vindicados e posicionados. Quando este tempo
chega, se tornam filhos vindicados e filhas de Deus.
NOMES BLASFEMOS 62-1104M 22-1 A maior parte da nossa fé é mental. Pelo ouvir
a Palavra vem um reconhecimento mental de Deus. Mas se isso vem de cima, oh, irmãos,
se chegar a isso, há uma divina fé espiritual. Então o que essa fé faz? Reconhece somente
a Palavra. Não importa o que quer que seja diga, apenas reconhece a Palavra, porque
“No principio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. (E a
Palavra ainda é Deus). E a Palavra foi feita carne e habitou entre nós”. E quando a
Palavra está emanando de nossa fé, nossa fé mental se torna uma revelação espiritual.
“E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”, (vê?), não sobre uma concepção mental
de igreja se integrando, mas sobre a revelação. Quando o rio da graça entra na fé
mental que você tem, então sobre ela, há uma revelação espiritual, “ Eu edificarei a
Minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. Vê? Isso mostra que
eles estariam contra ela, mas não prevaleceriam. Oh, que coisa gloriosa.
07 - Agora, o que são esses rios de Graça que o irmão Branham está falando aqui? Em 1
Pedro 1:13 nos é dito que estes rios de Graça virão no tempo da Revelação de Jesus
Cristo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai
inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo;
08 - Agora, esta revelação é o apokolupsis que significa a revelação, quando Cristo desce
com um Alarido para revelar completamente quem Ele é e por quê Ele está aqui. Em
Lucas 17:30 Jesus fala disso como os dias quando o Filho do Homem será revelado, e
quando perguntaram ao irmão Branham se ele era “O Filho do Homem”, ele disse, Eu
não sou o Filho do Homem, mas um filho do Homem revelando O Filho do Homem.
Perguntas e Respostas COD 64-0823E P:52 291 Alguns dizem que o irmão Branham é
o Filho do Homem. Eu pensei que o Pilar de Fogo fosse o Filho do Homem. Eu estou
errado? Bem, é uma boa pergunta, muito boa. Mas eu não sou o Filho do Homem, mas
um filho do Homem. É muito diferente. Jesus Cristo era o Filho do Homem...
09 - Ele também disse em Desde Então 62-0713 P:102 Quantos sabem que há uma
diferença entre o aparecer de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes.

Agora é a aparição, a vinda será em breve. Ele está aparecendo em nosso meio, fazendo
as obras que uma vez fez, em Sua igreja. Agora, Você é uma parte dessa igreja, e pela
graça você crê. Então nós vemos que será necessário graça para que vejamos com os
olhos.
10 - E o irmão Branham foi dizendo,... Mas meu ministério é diferente de um pastor ou
mestre. Eu não sou. E se eu dizer coisas erradas, irmãos, me perdoem. Eu não pretendi.
Mas este é meu ministério (vê?) declará-Lo, que Ele está aqui.
11 - Então declará-Lo significa em Palavras que ele O poria à vista. E Deus disse que Ele
desceria e faria um trabalho em nossos dias, mas ninguém creria nisso.
Atos 13:41 Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei; Porque opero uma
obra em vossos dias, Obra tal que não crereis, se alguém vo-la contar.
Então vemos que Pedro estava falando desse ministério do tempo do fim de Cristo à
igreja, é quando essas correntes de graça virão.
12 - Este é o tempo quando Deus trará a Pedra de cabeça para completar a construção do
Corpo de Cristo como professado por Zacarias 4:7 Quem és tu, ó grande monte? Diante
de Zorobabel tornar-te-ás uma campina; porque ele trará a pedra angular com
aclamações: Graça, graça a ela.
13 - Nós vemos o apostolo Paulo falar dessa graça vindoura no tempo do desvelar de
Cristo, e vai vir por um propósito. E esse propósito é que nós não venhamos atrás de dons
espirituais ou entendimentos a respeito do que está acontecendo daquele tempo.
\

Coríntios 1:4 Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi
dada em Jesus Cristo.
14 - Agora, observe o que esta Graça fará. 5 Porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda a palavra (do inglês “utterance”, que significa “expressão” NT) (Logos), (a
palavra “Palavra” foi traduzida da palavra grega Logos, que conhecemos como Palavra,
mas também significa doutrina ou ensinamento) em todo o conhecimento; Então vemos
que esta Graça nos enriquece como o fertilizante faz com a semente plantada no solo, e
enriquece a doutrina e conhecimento para produzir uma safra filhos e filhas totalmente
manifestados.
15 - Então ele nos diz o por quê. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado
entre vós )7 De maneira que nenhum dom vos falta (Charisma ou dom espiritual); (a
palavra é charisma e significa doação como perspicácia mental ou habilidade de
entender. Então Deus envia uma unção especial de Graça para ungir nossas mentes à
doutrina, então vimos não em entendimento) esperando a manifestação de nosso Senhor
Jesus Cristo, 8 O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no
dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a
comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. 10 Rogo-vos, porém, irmãos, pelo
nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja

entre vós dissensões; antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo
parecer. Note como esta graça traz um entendimento que traz consigo a mesma mente e
parecer (julgamento NT). Cada pessoa recebendo uma medida diferente, mas todas
recebendo a mesma mente, e a mesma regra ou padrão de julgamento.
16 - Eu creio que as correntes de Graça a que o irmão Branham está se referindo quando
ele disse, Quando as correntes de graça entra na fé mental que você tem, então sobre
isso, uma revelação espiritual...
Observe em particular o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a menos que você
nasça de novo, absolutamente não há como entender a mensagem. Então vemos a
importância do nono nascimento no inicio do processo em direção ao reconhecimento do
Anjo do Pacto, nenhum outro alem do Senhor Jesus Cristo em nosso meio.
17 - Nós vemos que a evidência de ser semente de Deus é que lhe é dada a habilidade de
pensar como Deus pensa, e ver como Deus vê. Isso é parte do seu DNA espiritual pelo
novo nascimento.
18 - Em 1 Pedro 1:23, Pedro nos diz Sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre”. Então
nós vemos o que significa ser nascido de semente corruptível, porque semente corruptível
deve produzir uma vida corruptível.
19 - Agora, isso faz do sem humano um caráter muito complexo. Como Paulo disse,
mesmo depois de ter recebido o batismo do Espírito Santo ainda continua lutando em sua
carne.
20 - Então, a Mensagem a mensagem faz algo a aqueles que a recebem. Traz uma
dispensação de Graça especial que muda nossas mentes e então nossos corpos. E quando
nossas mentes são transformadas, então veremos o que Deus vê, porque pensaremos o
que Deus pensa.
Romanos 12:2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus.
21 - Então vemos que há uma dispensação especial de Graça que toma nossas mentes e
renova-nos no interior. E sem o Alarido não haverá mudança de mente, não podendo
assim haver transformação de corpo, e então não havendo ressurreição dos mortos,
nem poderiam ser levados embora. Então o Alarido põe tudo em movimento. E Jesus
disse, “Como um homem pensa em seu coração, assim é, e sua boca fala o que há em
abundancia em seu coração”. Então se Deus vem com um Alarido, pode apenas ser uma
declaração de si Mesmo. E é exatamente assim que receberemos nossa mudança. Em 1
João 3:2 as escrituras nos dizem, “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar (na Sua
aparição), seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos.”

22 - Então vemos aqui que recebemos nossa mudança vendo-O como Ele realmente é.
De fato em Colossenses 3:4 nós lemos, “Quando Cristo, que é a nossa vida, se
manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória.”
23 - Então vemos novamente que é preciso de Sua Aparição para tirar de nós quem
realmente somos. Esta Aparição é instrumento da nossa transformação. Vê-lo nos
transforma. Mais cedo citamos o Irmão Branham noz dizendo quando aquele que é
perfeito vem, e ele nos disse que Ele veio. É Deus na forma de Palavra. Agora em 1
Coríntios 13:12 nos é dito, “Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então
veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou
conhecido.” Também vemos em 2 Coríntios 3:18 que enquanto olhamos os espelhos da
Palavra de Deus apenas vemos Cristo, e quanto mais O olhamos, mais somos mudados de
imagem para imagem de Glória em Glória.
24 - Então vemos que a Palavra é o que traz nossa mudança e se vamos receber uma
mudança que é incorruptível, deve vir pela Palavra que também é incorruptível. Por isso é
tão importante para o próprio Deus descer. Irmão Branham nos disse que Cristo
mesmo é nosso Elias de hoje. Ele disse, Cristo é o mensageiro dessa era. E como
sabemos, ele fala a nós através dos lábios de Seus profetas. Então Deus desce com um
Alarido que é uma Mensagem, que é uma declaração de Si mesmo. Como Ele é,
assim Ele fala. Então somos levados dentro da Revelação do próprio Deus, e isso
traz a transformação. Em Efésios 1:17 Paulo nos que Deus enviará o Espírito de
sabedoria e Revelação em Seu Conhecimento, para que nós saibamos o que é a
esperança ou ardente expectação desse chamado de Deus. (Para que o Deus de nosso
Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria
e de revelação;). O irmão Branham define isso para nós no sermão , Setenta Semanas de
Daniel PP. 67 onde ele disse, “O Espírito de sabedoria vem à igreja pela Revelação do
Espírito Santo trazendo a igreja para dentro e revelando em que dia estamos vivendo.
Assim como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nos últimos dias para
revelar estes grandes e profundos segredos. Você entende agora?”
25 - Então vemos que o quadro completo agora é Deus nos aprontando primeiro pelo
batismo do Espírito Santo, e então Deus envia Seu próprio Espírito para libertar o eleito
de Deus, uma mensagem que trará a transformação pela renovação da mente.
26 - Agora, terminando, vamos ler o primeiro capítulo do Livro de Efésios para ver se
não é exatamente o que Paulo disse que tomaria lugar nessa hora.
Efésios 1:1 PAULO, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que
estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus: 2 A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo! 3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; 4 Como
também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e

irrepreensíveis diante dele em amor; 5 E nos predestinou para filhos de adoção por
Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, 6 Para louvor e
glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado, 7 Em quem temos a
redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, 8
Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência; 9 Descobrindo-nos
o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, 10 De
tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra; 11 Nele, digo, em quem também
fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz
todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade; 12 Com o fim de sermos para
louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo; 13 Em quem também vós
estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14 O qual é o
penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua
glória. 15 Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso
amor para com todos os santos, 16 Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrandome de vós nas minhas orações: 17 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação; 18 Tendo
iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da
sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos; 19 E qual a
sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da
força do seu poder, 20 Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e
pondo-o à sua direita nos céus. 21 Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e
domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro;
22 E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como
cabeça da igreja, 23 Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
27 - Então a ênfase não está mais no batismo, mas naquele que batiza, Ele mesmo, pois
Paulo fala desse Espírito de sabedoria e revelação em Efésios 1:15-17 que vem a aqueles
que já foram preparados pelo batismo do Espírito, do qual ele falou nos versos 13-14.
Então nós podemos ver que a Mensagem falada pelo irmão Branham nesta hora nos leva
além do batismo do Espírito Santo, bem na Presença Daquele que batiza, que é o
Espírito Santo. De fato é por isso que há tantos propagandistas dentre os elementos
pentecostais na Mensagem.
28 - O irmão Branham nos avisou que viria em Perguntas e Respostas sobre o
Espírito Santo pg. 19 “Agora, quando o Espírito santo vem e revela a Verdade de
qualquer coisa, e prova pela Sua própria Presença e por Sua Palavra, não podemos
esperar que os pentecostais concordem com isso. Você tem de ficar sozinho como Lutero,
como Wesley, e o resto deles”.
29 - Agora, essa mudança de mente e essa transformação de corpo não são pra todos.
São apenas para aqueles que podem recebê-Lo, somente para os que são filhos.

30
JOÃO 1:10 Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o
conheceu. 11 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12 Mas, a todos
quantos o receberam (Lambano, pegar, se apropriar de alguém, dar a alguém acesso a
outro, experimentar. Aos muitos a quem foi dado acesso e assim foram abeis para se
apropriarem do que lhes foi dado por ele). A eles deu poder (exousia = autoridade,
direito, decisão judicial ou julgamento, em outras palavras, a habilidade de tomar a
decisão correta, a escolha certa.
31 – (Assim foi nos dado uma habilidade de tomar a decisão correta. Em contraste com
todos os outros homens. A Bíblia nos ensina que á um modo que parece certo, mas leva à
morte. Então devemos ser gratos a Deus por nos ter dado o dom especial da Graça para
nos permitir pensar como Ele pensa).
32 - A eles deu o poder de se tornar (ginomai, poder de se tornar completo como) os
filhos de Deus, (agora como eu já mencionei, a palavra “tornar-se” foi traduzida na
palavra grega “ginomai”, que quer dizer tornar-se ou vir à cumprimento. Mas outra coisa
que quero lhes fazer entender é que a palavra Gino-mai tem suas raízes na palavra
“Gino”, que também é a raiz da palavra “Gino-sko” que quer dizer “aprender a
conhecer, perceber ou entender”. Assim, a palavra “tornar-se” é um processo de
aprendizagem que só ocorre no ensinamento do Espírito Santo, uma criança treinando,
uma Mensagem declarando quem Ele é e por quê Ele está aqui. Hebreus 5:8 Ainda que
era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu).
JOÃO 6:45 Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo
aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. 12 a eles deu o poder de se tornar filhos
de Deus, mesmo para aqueles que crêem em Seu nome: 13 que nasceram, não do sangue,
nem do desejo da carne vã, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso lhe diz que não
foi sua escolha nem você tinha algo a ver com isso, mas simplesmente você foi escolhido
e ordenado por Deus para ser completo como Filho de Deus). E mais adiante, nós vemos
que aqueles que O recebem são os chamados filhos de Deus. Então a menos que vocês
sejam filhos de Deus, são reprovados e não podem vir a um entendimento da verdade.
II CORÍNTIOS 13:5 Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé; provai-vos a
vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é
que já estais reprovados.
33 - Observe que Paulo está nos dizendo aqui que se não temos o espírito de Cristo em
nós, seremos reprovados. Agora, a palavra “reprovar” vem da palavra grega
“adokimos”, que tem sua raiz em “dokeo”, que significa “pensar ou supor, parece,
pensar, ou julgar”. Assim um reprovado é um que não pode tomar a decisão correta e
assim não pode fazer um julgamento correto pois não há nada nele para que possa julgar.
Ele não tem discernimento da Palavra porque não há Palavra nele”.
34 - Jesus disse, JOÃO 8:37 Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo,
procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. 38 Eu falo do que vi

junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. 39 Responderam, e
disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis
as obras de Abraão. 40 Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito
a verdade que de Deus tem ouvido; Abraão não fez isto. 41 Vós fazeis as obras de vosso
pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição; temos um Pai, que é
Deus. 42 Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis,
pois que eu saí, e vim de Deus; não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43 Por que
não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. 44 Vós
tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida
desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira.
45 Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. 46 Quem dentre vós me convence de
pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? 47 Quem é de Deus escuta as
palavras de Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus.
35 - Então você vê que tudo é a semente. Somente a semente de Deus pode receber a
mente de Deus. E assim somente a semente de Deus pode entender os pensamentos de
Deus.
ISAIAS 55:7 Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e
se converta ao SENHOR, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque
grandioso é em perdoar. 8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o SENHOR. 9 Porque assim como os
céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 10
Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a
terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come,
11 Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
35 - Observe que nos é dito que nossos pensamentos não são os pensamentos Dele e nós
somos incapazes de conhecer Seus pensamentos a menos que nos arrependamos dos
nossos. Mas não é um homem que faz isso a menos que Deus interceda em nosso favor, e
isso não vai acontecer, como Jesus disse, se não somos semente de Deus. Se não somos
filhos de Deus, não há lugar em nós para a Palavra e assim somos incapazes de entender a
mente de Deus.
36 - Assim então a quem Paulo esta falando quando diz em FILIPENSES 2:5 De sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Ele está falando ao eleito, a semente de Deus, pois somente a semente de Deus pode
receber o Espírito de Deus, e assim conhecer a mente de Deus.
1 CORÍNTIOS 2:6 Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos; não, porém, a
sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam; 7 Mas
falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos

para nossa glória; 8 A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a
conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 9 Mas, como está escrito: As
coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, E não subiram ao coração do homem,
São as que Deus preparou para os que o amam. 10 Mas Deus no-las revelou pelo seu
Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
37 - É por isso que quando você nasce novamente pelo Espírito de Deus, você não pode
ter Palavra de Deus o bastante. Porque o espírito de Deus que está em você procura as
coisas de Deus para saber as coisas de Deus, e há tal desejo em você de entender as
coisas de Deus que você sente fome e sede de justiça. E então ele nos diz que a menos
que você tenha o Espírito de Deus vivendo em você, você não vai saber pelo que
procurar.
11 Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que
nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
38 - Em outras palavras, o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus e a menos que você
tenha o Espírito de Deus vivendo em você, você nunca vai saber das coisas de Deus. Por
isso muitos que estavam em Pentecostes e vieram para esta mensagem enquanto estavam
em Pentecoste, não entendem a Mensagem, porque eles pensavam que já tinham recebido
o Espírito de Deus, por causa dos dons.
39 - Eles pensavam que os dons eram a evidencia de ter o Espírito Santo, e assim eles
deixaram de procurar pelo batismo do Espírito Santo porque pensavam que estava
baseado nos dons. Mas dom não é o doador. E ainda se eles têm o verdadeiro batismo do
Espírito, há uma evidência que um profeta vindicado de Deus veio e nos disse que é
conhecer e entender a Mensagem para o dia em que você vive. Mas se você não
conhece, e nem entende o que é a mensagem, então é melhor que você ore para
receber o Batismo do Espírito Santo, porque você não O tem. Pois apenas aqueles
com o Batismo do Espírito Santo são abeis de receber o Espírito de sabedoria e
Revelação em Seu conhecimento. É isso que Paulo nos diz em Efésios 1:13-18.
1 Coríntios 2:12 Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que
provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por
Deus. 13 As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as
que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe
parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
40 - Então nós vemos que o homem natural não é hábil de receber as coisas de Deus, e
nem vai entender as coisas de Deus, e então não pode entender a Mensagem. Por isso
devemos nascer de novo. Mas você acha que poderia pegar alguém levantado em
Pentecoste para buscar o Batismo do Espírito Santo?

41 - É por isso que o irmão Vayle me disse anos atrás que uma pessoa ingressando nessa
mensagem como um pagão ou católico tem melhores chances do que aqueles que vêm de
Pentecoste ou Batista. Porque você não pode dizer nada àquelas pessoas. Eles pensam
que já O tem e não percebem que estão tão vazios quanto poderiam.
42 - A menos que você esteja desejando esquecer tudo que já conhecer vindo a esta
mensagem, você não está capacitado para ser cheio com o Espírito de Deus, porque você
está mais interessado em vindicação própria do que em verdadeira vindicação, que só
pode vir da Presença Dele. O Irmão Branham nos ensinou que a coisa mais asquerosa é
pensar que você O tem quando não tem, porque enquanto o diabo puder te fazer pensar
que já tem o batismo do Espírito Santo você não vai mais procurar por Ele.
O NECESSÁRIO PARA UMA VIDA CRISTÃ 57-0113 32 Agora, eu quero que
ouçam por alguns momentos antes de encerrarmos. Quero que notem uma coisa e
observem atentamente aqui. Observe a ordem da Escritura, “Eu tirarei o coração de
pedra e te darei um novo coração”. Agora, o coração é lugar de habitação do Espírito
Santo. “E eu te darei um novo espírito”. Quero que observem a ordem. Agora, muitas
pessoas se atrapalham aqui. Elas pensam que conseguiram o Espírito Santo, mas apenas
adquiriram um novo espírito. Veja. “Eu te darei um novo coração, e um novo espírito.
Então porei Meu Espírito...”.
43 - Agora, o novo Espírito... Deus teve que te dar um novo espírito, mas é um novo
espírito que Deus te deu para que pudesse continuar com o Espírito Santo. Com seu
antigo espírito, você não poderia ficar perto do seu limite; você não poderia nem
sustentar a si mesmo; Então você sabe que não poderia seguir com Deus; então Deus te
dá um novo espírito. E muitas vezes sob entusiasmo, e se você observar a vida que dá à
luz... Espero que eu não esteja ferindo, mas espero estar desvelado. Vê? Muitas vezes
você pensaria que se você tivesse o Espírito Santo. “Oh”, você disse, “Eu cantei, eu falei
em línguas”. Certamente. Estando bem perto Dele você pode fazer tudo isso, mas ainda
não é o Espírito Santo. Vê? O Espírito Santo gera testemunho de Jesus Cristo
15 Mas aquele que é juiz espiritual de todas as coisas, ainda ele mesmo não é julgado
por homem. 16 Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-Lo? Mas
nós temos a mente de Cristo.
44 - Por que? Porque nos foi dado o Espírito Dele para que saibamos e entendamos Sua
Mente.
45 - Vamos orar.
Querido Pai, estamos muito agradecidos por ter estado conosco nos ensinando esta
manha, a saber sem sombra de duvidas que a evidência do novo nascimento é receber o
Espírito de sabedoria e Revelação em Teu Conhecimento, pois é isso que Paulo
ensinou e que o Teu profeta ensinou nesta hora. Porque devemos ter o novo nascimento
se queremos receber Tua Mente e se queremos conhecer Teus pensamentos e refleti-los.

46 - Então, nós oramos Pai Celestial, para que sejamos preenchidos com Teu Espírito
para que conheçamos a Ti no poder de Tua ressurreição, pois Tu és a ressurreição e a
Vida. E isso nos foi evidenciado quando Tu levantaste Seu Filho Jesus dentre os mortos.
47 - Conceda-nos, Senhor, um preenchimento que mude nossas mentes, e mude nossos
pensamentos e então comece a edificar dentro de nós aquele novo corpo que é um Corpo
Palavra para nos aprontar para a subida, pois pedimos no maravilhoso nome de Seu Filho
Jesus Cristo, amém.
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