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O Fundamento dos 
APÓSTOLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulo diz: “Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadões dos 
santos, e da família de Deus; EDIFICADOS SOBRE O FUNDAMENTO DOS 
APÓSTOLOS E DOS PROFETAS, de que JESUS CRISTO é a PRINCIPAL PEDRA 
DA ESQUINA.” (Efésios 2:19-20). 
 
A principal, a mais Importante Pedra, é JESUS CRISTO. 
 
Mas de que forma está Edificada a família; a Igreja em Jesus Cristo? Vejamos o que diz 
as Escrituras. 
 
Mateus 16Mateus 16Mateus 16Mateus 16    
13 E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus 
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem?  
14 E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um 
dos profetas.  
15 Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?  
16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.  
17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, 
porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus.  
18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta e sobre esta e sobre esta e sobre esta pedra edificarei a pedra edificarei a pedra edificarei a pedra edificarei a 
minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;     
19 E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será 
ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.  
20 Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era 
Jesus o Cristo. 
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Se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser nosso Evangelho o mesmo 
Evangelho que eles pregaram? Não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Não 
faremos como eles fizeram concernente À INTEIRA DOUTRINA da salvação? 
Certamente, pois Paulo disse em (Gálatas 1:8): “Mas, ainda que NÓS MESMOS ou um 
Anjo do céu vos anuncie OUTRO Evangelho além do que já vos tenho ANUNCIADO, 
seja anátema.” 
 

JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS 
 

SOBRE ESTA REVELAÇÃO EDIFICAREI A MINHA IGREJA(Disse Jesus) 
 
 
Referencias do Reverendo  William Branham 

Companheirismo através da reconciliação – 05.06.1955 – 38  
 “Jesus prometeu a seus discípulos vindo da montanha, disse;”Que 
dizem os homens que o filho do homem é?” “Uns dizem que és Moisés, e 
outros dizem que és Elias. E alguns dizem que eis Jeremias”. Ele disse, 
“Quem dizem que eu sou?”Pedro parado ali disse: “Tu és o Cristo, o Filho de 

Deus vivo”. Ele disse, escutem, “Bem aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não 
to revelou carne nem sangue, não tens aprendido isso em um seminário, não aprendeste 
isto de homem, nem carne nem sangue te tem revelado isto, mas Meu Pai que está no céu 
te tem revelado.   Agora a igreja católica disse, “Foi feita sobre a confissão de Pedro”.   A 
igreja protestante disse que foi Cristo, a Rocha, que Ele havia edificado Sua igreja. Mas 
se você nota não foi em nenhum.   Era uma verdade espiritual de Deus revelado a 
Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia disse, “nenhum homem pode chamar a 
Jesus, “o Cristo”, só pelo Espírito Santo.” Amem. “Sobre esta rocha, ele disse, 
edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.   
Edificarei minha igreja espiritual na verdade revelada”. Amem. Pela graça 
soberana de Deus chama a Seu homem e se revela a si mesmo. Amem  
 

 

 

A DIVINDADE EXPLICADA 
167 Agora olhe, aqui está um velho pescador ignorante, nem mesmo 
suficiente instrução... A Bíblia disse que ele era ignorante e iletrado. Porém 
ele estava ali parado, e Jesus fez a pergunta: “Quem dizeis vós que Eu, o Filho 
do Homem, sou?” 

168 “Um disse, ora, que Tu és - Tu és ‘Moisés’. Eles dizem que Tu és ‘Moisés’. Que 
dizem eles, faz... eles, faz... eles dizem, e um disse, ora, que Tu és ‘Jeremias, ou os 
profetas’, e isto, isso, ou aquilo”. 
169 Ele disse: “Essa não é a pergunta. Eu perguntei a vocês. Quem dizem vocês que Eu 
sou?” 
170 E Pedro se posicionou, e disse: “Tu és o Filho de Deus”. 
171 E Ele disse: “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas”. Agora observe. “Carne e 
sangue não te revelou isto, mas Meu Pai que está no Céu”, Está vendo? 
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172 Agora observe, agora, a igreja católica diz que Ele edificou a Igreja sobre Pedro. 
Isso é errado. 
173 A igreja protestante diz que Ele edificou isto sobre Si mesmo. Porém agora observe 
e descubra, veja se é. 
174 Ele edificou isto sobre a revelação espiritual de "Quem Ele era", 
veja, porque Ele disse: “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue não te 
revelou isto. E digo que tu és Simão; sobre esta rocha” (que rocha? a revelação) “Eu 
edificarei a Minha Igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra Ela”. [O 
Irmão Branham bate sobre o púlpito três vezes - Ed.] 
175 Então, quando Pedro estando presente quando Mateus 28 foi citado, e virou-se e, 
dez dias mais tarde, com essa revelação, e batizou no Nome do “Senhor Jesus Cristo”. 
Por que ele fez isto? Com a revelação de Deus; e tinha as chaves do Reino, irmão. 
 
 

TEMOS QUE VOLTAR(RETORNAR) AO QUE CRIAM OS APOSTÓLOS 
 
 

QUINTO SELO - 22 de março de 1963 
325 Quando Elias vem, de Malaquias 4, ele está sozinho. Elias percursará; 
não Elias e Moisés. “Elias” se levantará. Mas a mesma inspiração, que, disse 
que Elias virá para a última parte da era da igreja, “para restaurar a Fé dos 
filhos de volta à Fé original dos pais,” à Fé apostólica, à qual você deve 

voltar. E o anticristo tem surrupiado a todos eles. “Para restaurar de volta,” porquanto 
todo o restante das Escrituras tem se mesclado. Vejam, ele vem sozinho. Vêem? 
 

O CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS - 17 de Junho de 1964 
157 Eu quero perguntar-lhes algo. Eu disse, e leio da Escritura, que Ele é o 
mesmo ontem, hoje, e para sempre. E apenas temporariamente, não tinha 
primariamente feito isto ainda, mostrou a você que Ele é suposto a ter esta 
coisa outra vez nos últimos dias. Quantos crêem nisto? Malaquias 4 e tudo 

isto está suposto a voltar imediatamente outra vez, Ele novamente desce e Se 
identifica numa Mensagem profética, para tornar os corações dos filhos de volta a 
Fé; apostólica, Fé pentencostal dos pais. Isto é exatamente o que está suposto a ser 
feito. Não algum credo; mas de volta a Fé original. Agora nós cremos nisto com todo 
nosso coração.  
 

AO NASCER DO SOL - O PODER VIVIFICADOR - 18/4/1965 
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. 
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OH IGREJA DO DEUS VIVENTE,  
PONHA-TE FIRME SOBRE ESTE FUNDAMENTO 

 

O ÚNICO LUGAR PROVIDO POR DEUS PARA ADORAÇÃO - 28/11/65 
168 O filho sempre toma o nome de seu pai em todo caso. Eu vim à terra em 
nome de um Branham, porque meu pai era chamado Branham. Jesus disse: 
“Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me têm recebido”. Desejam ter a 
referência onde está escrito? S. João 5:43. Então o Pai pôs Seu próprio 

nome, o qual é Jesus, em Seu Filho. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a casa. Ele é 
onde Deus escolheu para pôr Seu Nome. Deus nunca pôs Seu Nome em mim! Ele 
nunca pôs na igreja! Seja metodista, batista, ou católica; mas colocou Seu Nome em 
Cristo, o Emanuel Ungido. E o Nome está na Palavra, porque Ele é a Palavra. Amém. 
Então, que é Ele? A Palavra interpretada é a manifestação do Nome de Deus. Com 
razão!.. “Isto não to tem revelado carne nem sangue, mas meu pai que está nos céus te 
tem revelado isto: de Quem sou Eu. E sobre esta pedra edificarei meu lugar de 
adoração, e as portas do inferno não poderão te arrebatar isto!” Amém! Oh Igreja do 
Deus vivente, ponha-te firme sobre este fundamento: Em Jesus Cristo somente! Você 
pode entoar o hino, porém se não se encontra em Cristo, a Palavra, então estará em areia 
movediça e sem segurança. Porém, “é sobre esta pedra, Cristo, minha Palavra!” 
 

Aqui se encontra a mais perfeita Revelação  
das Escrituras Sagradas. 

 
“Tu és o Cristo, O FILHO DO DEUS VIVO”, e também revela que o Deus pai de 
Cristo esta nos Céus “mas meu pai que está nos céus”  
 
Então isto nos mostra claramente que a Plenitude da Divindade não significa TODO, se 
fosse Jesus não poderia afirmar que seu Pai estava nos céus. 
Ele afirma que vai edificar sua Igreja sobre esta revelação, que Deus é seu pai e ele é o 
Filho primogênito de Deus, “e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela;”   
 
Era uma verdade espiritual de Deus; revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. 

 
A SEMENTE DA SERPENTE - 28/09/58 
26 Ele disse, “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois a carne nem o 
sangue não te revelou isto.” Vêem. Isto não vem através de seminários. Isto 
não vem através de denominações. “A carne nem o sangue te revelou isto. 
Você nunca aprendeu isto através de nenhuma escola de teologia. Mas Meu 

Pai o que está no céu te revelou isto. E sobre esta rocha eu edificarei Minha igreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão contra ela.” Uma revelação espiritual de Quem 
Ele é.  
 

Os judeus primitivos falharam e rejeitaram o Filho de Deus, A Revelação de Deus, a 
pedra onde seria edificada a Verdadeira Igreja Revelada. 
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A FESTA DAS TROMBETAS - 19/07/64 

56 Esta é a razão pela qual eles falharam em reconhecer a Jesus 
como o Filho de Deus. Suas - suas tradições haviam cegado os 
seus olhos, mas Ele estava exatamente com a Escritura. 
 

 
A DIVINDADE EXPLICADA - 25/04/61 
174 Ele edificou isto sobre a revelação espiritual de Quem Ele era, veja, 
porque Ele disse: “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue não te 
revelou isto. E digo que tu és Simão; sobre esta rocha” (que rocha? a 
revelação) “Eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do inferno não podem 

prevalecer contra Ela”.  
 

CINCO IDENTIFICAÇÕES DEFINIDAS DA VERDADEIRA IGREJA DO DEUS VIVO - 
11/10/60 
143 Agora, aqui se encontra Pedro com as chaves do Reino, em seu lado, as 
chaves para o Espírito Santo. Jesus disse: “Eu digo que tu és Pedro. Sobre esta 
pedra edificarei Minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra 

Ela.” Que é isto? Uma verdade espiritual revelada. “Não foi carne e sangue quem To 
revelou. Nunca aprendeste Isto em um seminário. Alguém não te ensinou Isto, a partir de 
Livros. Mas, é uma revelação que vês. Revelação! Eu digo que tu és Pedro. Eu te dou as 
chaves do Reino. Tudo o que ligares na terra, eu ligarei no Céu. Tudo o que desligares na 
terra, eu desligarei no Céu.” Ele tem de cumprir Sua Palavra. No dia de Pentecostes, 
quem foi o porta-vos? Pedro, porque ele tinha as chaves. 
 

O SELO DA PÁSCOA - 10/04/65 
130 Satanás pode personificar qualquer coisa desta. Nós sabemos disto. 
Como missionários, vocês podem ver isto personificado...gritando, dançando, 
falando em línguas e todas estas coisas... você pode ver isto personificado em 
qualquer parte, absolutamente, entre pagãos que até mesmo negam haver 

tal coisa como Jesus Cristo ser o Filho de Deus.  
 
Não se pode negar a palavra de Deus. Esta é a maior de todas as Revelações. 

 

 
PRESUMINDO - 17/01/62 
95 Digamos, pode você imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo 
e negando parte da Palavra de Deus, tomando a metade Dela e dizendo 
que a outra metade não é boa? Vêem? Então, “Eu creio que o homem deve 
viver uma vida muito boa. Mas quando chegamos a um tempo que pensamos a 

respeito da cura divina, e todas estas coisas assim, e abster-se, e oh, nós temos que ser 
isto, aquilo, eu não creio...” Oh -- oh.  A Bíblia diz que aquilo aconteceria, tendo forma 
de santidade mas negando o poder de sua eficácia. Eles negam a metade de Sua Palavra, e 
todo Seu poder. Isto é correto. Sim, senhor. Isto é verdade. E então eles presumem que 
possuem isto. “Isto é certo”. Vêem? Sim, senhor 
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Deus esta obrigado a te batizar com o Espírito Santo quando você crê que Jesus é o Filho 
de Deus, a MESMA REVELAÇÃO QUE PEDRO TEVE. 
 

QUEM CRER NO FILHO RECEBE O ESPIRITO SANTO 
 

PECADO IMPERDOAVEL 
92. E se você faz estas coisas, a Bíblia diz: “Não ameis o mundo, nem o que 
no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele”. Você é 
simplesmente um religioso e nunca teve salvação alguma. Religião é uma 
cobertura, mas salvação é liberdade. Aleluia. Salvação descobre (Isto é certo.) 

e mostra o que você é. Isto é verdade. Agora, a razão pela qual fazemos coisas erradas, é 
porque nós não cremos. Mas se você crê de todo seu coração que Jesus Cristo é o 
Filho de Deus, Deus está obrigado, se seu testemunho for verdadeiro, a dar-lhes o 
batismo do Espírito Santo e selá-lo no Reino até o dia de sua redenção. Isto é certo.  
 

O DEUS DESTA ERA MALÍGNA 
01 de agosto de 1965 - JEFFERSONVILLE - INDIANA - E.U.A.  

144 Recordem, isto foi um pecado imperdoável três vezes na Bíblia a 
qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria 
interpretação a Palavra de Deus, depois que Isto vindicou ser a Verdade; no 
jardim de Deus, depois que Isto vindicou ser a Verdade; no jardim do Éden 

(certo?) -- no jardim do Éden uma palavra acrescentada causou a morte, quando Balaão 
acrescentou a palavra que todos nós somos o mesmo. Eles... Deus nunca perdoou 
Israel por aquilo. Cada um deles pereceu no deserto, exceto os três que Deus trouxe. 
Cada... Jesus disse, “Estão todos mortos”. Isto é, eternamente separados. Todos eles 
acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado imperdoável, nunca os perdoou. 
Oh, que coisa, fujam disto, filhos da Luz do entardecer. 
 
 

REJEITAR O FILHO É MORTE 
 

 

Pecado Imperdoável 
150. Ali está Jesus Cristo; Ele é o Filho de Deus; aceitá-Lo é Vida; 
rejeitá-Lo é morte. O que você vai querer. Você diz: “Bem agora, eu 
não creio nisto. Bem, lhes direi, não creio nisto. Apenas não creio”. Bem, 
se não crê, isto é com você; você não tem Vida. Isto é tudo. Porque Isto é a 

verdade. Isto é certo. Certo. A mesma coisa com qualquer outra verdade. Isto é 
certo. Recusar, rejeitar, descrer da Palavra de Deus, é pecado imperdoável. Você 
não tem mais direito. Se você vem e diz: “Bem, eu não creio que Ele era o Cristo”, então 
você nunca será salvo até que se arrependa e se reconcilie com Ele. Você diz... Esta é a 
verdade de Deus, e é mostrada a você, você diz: “Oh, eu não creio nisto”, então você é 
cortado de Deus até que se arrependa e venha para a verdade. Isto é certo? 
 
A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível e verdadeira 
dada por Deus aos primeiros apóstolos. 
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(1) Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e 
representantes autorizados do Senhor crucificado e ressurreto (Ef. 2.20). Foram às pedras 
fundamentais da igreja, e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento, 
como o testemunho original e fundamental do evangelho de Cristo, válido para todas as 
épocas. 
 
(2) Todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, da mensagem e da fé dos 
primeiros apóstolos, conforme estão registradas historicamente no Livro dos Atos dos 
Apóstolos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. AS 
GERAÇÕES POSTERIORES DA IGREJA TÊM O DEVER DE OBEDECER À 
REVELAÇÃO APOSTÓLICA E DAR TESTEMUNHO DA SUA VERDADE. O 
Evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a 
fonte permanente de vida, verdade e orientação à igreja. 
 
(3) Todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o 
seguinte:  
 
(a) Aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, 
conforme o Novo Testamento registra, e procurar manter-se fiéis a eles (At 2. 42 E 
perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.). Rejeitar 
os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor (Jo 16.13-15; 1 Co 14.36-38; Gl 1. 9-11). 
 
(b) Continuar a missão e ministério apostólicos, comunicando continuamente sua 
mensagem ao mundo e à igreja, através da proclamação e ensino fiéis, no poder do 
Espírito (At 1.8; 2 Tm 1,8-14; Tt 1.7-9).  
 
(c) Não somente crer na mensagem apostólica, mas também DEFENDÊ-LA e GUARDÁ-
LA contra todas as distorções ou alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos 
no Novo Testamento, NUNCA PODERÁ SER SUBSTITUÍDA OU ANULADA por 
revelação, testemunho ou profecia posterior (At 20.27- 31; 1 Tm 6.20). 
 
O Ultimo ministério para os gentios, que se cumpriu nas escrituras, foi de levar a Igreja, a 
família de Deus de volta à Fé Original e Apostólica(Mal 4:5-5)  
 
Também este mensageiro (Elias) Foi de restaurar a Verdadeira Doutrina(Ensinamento); a 
qual foi Fundamentada nos dias Apostólicos(Mateus 17.11)  
 
O SOM INCERTO - 18/12/1960 
187 “Eis, que Eu envio Elias, o profeta, antes daquele grande e terrível dia destruir o 
mundo. E ele restaurará os corações dos filhos de volta à Fé original, de volta ao 
Evangelho, de volta ao Poder de Deus, de volta ao verdadeiro Espírito Santo, de volta a 
Cristo outra vez, antes daquele dia chegar”. 
 

Cooperadores 
Pr. Luis Henrique Stockmann 

Vilson Domingos 
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A  SÃ  DOUTRINA  BÍBLICA 
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS 
Rua Ipê Rocho, 357 – Bairro Rio dos Sinos -  

Há 180 metros da Estação do Trem(Metrô) "Rio dos Sinos" 
São Leopoldo – RS – Brasil 

Pastor Luís Henrique Stockmann 
 

www.branhambrasil.org.br 
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Reuniões Todas 4ª Feiras às 20hs e Domingos às 8:30hs 
 

palavracriativa@uol.com.br 
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