
              “OS SEGREDOS DO REINO RESTAURADOS” 

 

GÊNESIS 1:26-28 

26-E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; 

e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre 

toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 

27-E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea 

os criou. 

28-E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, 

e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo 

o animal que se move sobre a terra. 

 

GÊNESIS 2:5,8,15,19 

5-Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não 

brotava; porque ainda o SENHOR Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não 

havia homem para lavrar a terra. 

8-E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o 

homem que tinha formado. 

15-E tomou o SENHOR Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o 

guardar. 

19-Havendo, pois, o SENHOR Deus formado da terra todo animal do campo e toda 

ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão 

chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 

 

ROMANOS 8:19,22 



19-Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 

22-Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto 

até agora. 

 

COLOSSENSES 1:27 

aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre 

os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória; 

 

 

CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO, 28.07.1963 

 

102-Agora, o mistério oculto de Deus, Ele o tinha antes que o mundo começasse. 

Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que Ele estava tentando 

e ia realizar. E Ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a Si mesmo ser expresso. 

Porque, primeiro não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula, ou nada. 

Ele era Deus. Porém Ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um 

objeto de adoração, e não havia nada para adorá-Lo.  

 

393-O grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Eles não 

conseguem compreender isto. Eles simplesmente não entendem isto. Satanás não 

entende isto. Nenhum do resto deles entende isto, mas somente aqueles que são 

predestinados para entender, como Deus e Cristo são Um. Eles O farão três a cada 

momento. Está vendo? Eles certamente O farão.  

 

O PODER DE DEUS PARA TRANSFORMAR, 11.09.1965 

 

38-E eu estava pensando nesta manhã em Gênesis 1. Este mundo era sem forma, e era 

um vazio, e as trevas estavam sobre a terra; nada a não ser um caos completo. E 

quando este mundo estava naquela condição, o Espírito de Deus moveu sobre a face 

das águas, e todo o quadro foi mudado; de um caos total, para o jardim do Éden. Este 

é o Poder transformador de Deus, que pode tomar algo que não é nada e fazer daquilo 

algo maravilhoso. O Poder transformador de Deus!  

 

CASAMENTO E DIVÓRCIO, 21.02.1965 

 



77-Então foi a mulher que causou a separação do lar amoroso. Não foi um querubim 

que perturbou a terra. Não foi Adão que tirou o lar fora de coesão. Não foi nada mais 

que jogou o lar fora de coesão, e a coisa inteira fora de coesão, senão a mulher, Eva. E 

isto está aqui, esse é o princípio do qual Jesus falava, que foi quebrado. Jesus disse: 

“No princípio Deus fez um macho, uma fêmea, de cada espécie.” E agora, quando essa 

mulher, não a égua, nem a cachorra, porém a mulher, ela quebrou a coesão inteira da 

operação de Deus na terra e jogou tudo à morte. A mulher, não o homem, ela quebrou 

o pacto. Ela quebrou o pacto, por que? Ela foi além dos limites da Palavra de Deus! 

 

ADOÇÃO - MISTÉRIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE, 22.05.1960 

 

76-Agora isto talvez pode te dar um choque mortal. Você sabia que os homens que são 

filhos de Deus são deuses amadores? Quantos sabiam disto? Quantos sabem que Jesus 

disse isto? A Bíblia, Jesus disse, "Não diz a vossa  lei, Ela mesma que vós sois deuses? E 

se você os chama de deuses..." Os quais, Deus disse em Gênesis 2 que eles eram 

deuses, porque eles estavam, tinham domínio total sobre o domínio do mundo. Ele lhe 

deu domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu sua deidade, ele perdeu seu filho, ele 

perdeu seu domínio, e Satanás o tomou. Mas, glórias, estamos esperando pela 

manifestação dos filhos de Deus os quais voltarão e tomarão isto  outra vez. Esperando 

na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos 

de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair (aleluia) e tomar cada 

poder que Satanás possui dele. Sim, senhor, isto pertence a ele. 

 

A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO- A ERA DE SARDIS, 09.12.1960 

97  E a terra está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus ser manifestados, 

os filhos de Deus. Porque afinal de contas, este mundo não foi entregue para Deus controlar. 

Isto é certo. Quem é o deus da terra? O homem. Esse é o seu domínio. Todas as coisas na terra 

eram sujeita ao homem. Através do pecado, ele caiu; através do poder redentor de Cristo, ele 

volta novamente. É isso mesmo, porque a terra pertence ao homem. Foi dado a ele, e ele era 

governador de tudo. E toda a natureza esta gemendo, à espera desse tempo quando os filhos 

de Deus se manifestarão novamente. Oh, meu Deus! Manifestação dos filhos de Deus. 

 

 



 

 

 

O FIEL ABRAÃO, ( JEOVÁ JIREH) 12.03.1961 
 

70 Miren, El está aquí entre Su Iglesia hoy, hecho carne en Su Iglesia, seguro que sí, Elohim. 

Miren, ¡oh, si Uds. únicamente se pudieran dar cuenta que Uds. hombres, Uds. fueron hechos 

para ser pequeños dioses! Uds. son hijos de Dios. Uds. son herederos de Dios, y Uds. tienen un 

dominio. En Génesis 1:26, El le dio dominio sobre todo en la tierra. El lo hizo a él un dios sobre 

la tierra. Correcto. El le dio un dominio. El era un rey, un dios. Y él cayó. El le podía hablar a los 

árboles: “Cámbiate, desarráigate y ponte por acá”; a los vientos y a las olas les decía: “¡Sea la 

paz!”, y se detenían. El era dios, un dios pequeño, un hijo de Dios, como Ud. es un hijo de su 

padre.  

 

 

ADOÇÃO - MISTÉRIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE, 22.05.1960 
 

80-Voltando diretamente a Gênesis, ao original, o que é isto? Agora o mundo e a natureza 

estão gemendo, clamando, tudo está movendo. O que? Para a manifestação dos filhos de 

Deus, quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, os filhos totais falarem e suas palavras forem 

sustentadas. Eu creio que estamos à margem disto agora mesmo. Sim, senhor. Diga a esta 

montanha, e que isto assim aconteça.  

 

 

APOCALIPSE, CAPÍTULO CINCO -  2ª PARTE, 18.06.1961 
 

96-A natureza sabe disto. A natureza está gemendo e estamos gemendo com ela. A natureza 

está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza foi amaldiçoada com 



seu dono. Quando seu dono foi amaldiçoado (o mais alto), então a natureza se abateu com o 

dono. Mas quando o Parente Redentor vem (aleluia) e redime de volta o homem que é o dono 

da natureza, então toda a natureza está esperando pelo chefe principal. 

 

97-O que fazemos? Pegamos o machado e colocamos em nossas mãos e cortamos a árvore se 

queremos; mas naquele dia não faremos isto. Amém. 

 

98-Toda a natureza está esperando por seu dono. E os donos são os filhos de Deus a quem foi 

dada esta terra. Agora, Deus terá Seus céus, naturalmente, mas esta foi dada aos homens. E o 

Parente Redentor vem para redimir- nos àquilo que perdemos. Quão lindo! Que coisa, eu 

apenas penso que... “Um Cordeiro Redentor...”  

 

 

 

GÊNESIS 3:23 

o SENHOR Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora 

tomado.  

 

Adão Necessitava de djuntoura que fosse: 

Uma ajuda idônea  

Uma ajuda apropriado que encaixasse bem nele 

Uma ajuda que correspondera  a Adão...  

Uma ajuda que fora formada dele mesmo.  

Uma contraparte de si mesmo Uma perfeita semelhança com a sua pessoa. 

 

ESCOLHENDO UMA NOIVA, 09.04.1965 

 

76-E eu -- eu digo isto porque é meu dever dizer a verdade diante de Deus. E quando Ele 

disse: “Aqui vem a igreja da América agora para a pré-estréia,” se você já viu um grupo 

de demônios, era aquele. Aquelas mulheres estavam despidas com uma velha coisa de 

aparência cinza, parecendo a cor da pele de um elefante, elas estavam tampando suas 

frentes e sem nada na parte de cima, e elas estavam fazendo este tipo de coisas que 

estas -- estas danças que estes garotos fazem por aqui, twist e coisas e aquele tipo de 

música tocando. E quando eu vi a Miss U.S.A. subir, eu quase desmaiei.  Agora, isto é o 

Assim Diz o Senhor. Se você crê que sou Seu servo, creia em mim agora. Eu não diria isto 

por nada deste mundo; não haveria dinheiro suficiente em todo o mundo que me fizesse 

dizer isso se  não fosse a verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência 

mais imunda que já vi. Eu pensei: Deus, tão duro como temos pregado  e temos 



trabalhado para conseguir para Ti uma Noiva, e isto é o melhor que pudemos fazer?” Ela 

estava se torcendo, tapando a sua frente como uma destas saias havaianas, tapando 

suas partes na frente, suas partes de baixo assim, dançando e se torcendo como estes 

garotos fazem aqui nestes -- nestes shows vulgares que eles têm, se torcendo. Aquela 

era a Miss Cristandade da América. 

 

A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO- A ERA DE SARDIS, 09.12.1960 

 

97...porque a terra pertence ao homem. Foi dado a ele, e ele era governador de tudo. E toda a 

natureza esta gemendo, à espera desse tempo quando os filhos de Deus se manifestarão 

novamente. Oh, meu Deus! Manifestação dos filhos de Deus. 

 

 

OS DESASTRES NATURAIS  
 

 

 
 

Os Desastres naturais  até 1970. Foram reportados  um promedio de 78 desastres naturais.  

No ano de 2004,o promedio de desastres naturais foram 348 registados. 

Desde 1990 os desastres naturais têm afetado a 217 milhões de pessoas cada ano. 

Desde 1980 até 2009 houve um aumento de 80% No aumento do clima que está relacionado 

com os desastres naturais.  

 

 

A Quién Iríamos? Chatauqua, Ohio E.U.A. 6 de Junio de 1960 
 

61-…El mundo entero está esperando la Venida del Señor Jesús, cuando el hombre otra vez 

tomará el dominio aquí en la tierra, y todos los árboles y todo lo demás vivirá; y toda vida 



animal y todo lo demás, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Oh, hermano!, 

esto.... 

 

O MESSIAS,William Marrion Branham-17 de janeiro de 1961,Shreveport 

– Louisiana – EUA 
 

16-…E em Gênesis 1:26, quando Deus fez o homem, Ele o fez um deus, porque Ele lhe deu um 

domínio, e ele tinha a governança. Ele tinha o poder sobre as aves do ar, o gado, sobre os  

ventos, as ondas, os - os peixes do mar, tudo. Ele tinha domínio sobre tudo. Ele era um 

governante, ungido um governante, porque ele era a semelhança e imagem de Deus com um 

domínio terrestre. É por isto que a Bíblia diz que a terra está gemendo, chorando, esperando  

pela manifestação dos fi lhos de Deus. O mundo está esperando o homem voltar ao seu estado 

correto. 

 

ADOÇÃO - MANIFESTAÇÃO DOS FILHOS DE DEUS, 18.05.1960 

 

27-Agora estamos vindo a este grande mistério escondido que tem estado escondido 

desde  a fundação do mundo e agora sendo revelado nos últimos dias para os filhos de 

Deus. Crê você que isto seja a verdade, que os filhos de Deus são manifestados?... 

 

ADOÇÃO - MISTÉRIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE,22.05.1960 

 



19-Diga-me, meu irmão, diga-me, minha irmã, quando foi a vez que os filhos de Deus 

eram para ser manifestos fora deste tempo agora? Quando houve alguma vez um tempo 

na história, que eles manifestaram o tempo para resgatar toda a natureza? A natureza, 

a natureza ela mesma está gemendo, esperando pelo tempo da manifestação. Porque, 

antes que o pacto fosse feito, antes do Espírito Santo ser alguma vez derramado, todo 

o -- todo o Velho Testamento, até lá embaixo, lá não poderia ter tido uma manifestação. 

Isto teve que esperar até este tempo. Agora todas as coisas têm sido trazidas, chegando, 

afinando até a pedra principal, para a manifestação dos filhos de Deus voltando, e o 

Espírito de Deus entrando neste homem, de uma maneira perfeita, até que... seu 

ministério será tão parecido com o de Cristo até que isto O unirá e sua Igreja junto.  

  


