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2 João: 3-11. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus
Cristo, o Filho do Pai na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na
verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, senhora, rogo-te, não como se
escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos: que nos amemos uns
aos outros. E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já
desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais
não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos,
para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que
prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo,
esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais
em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras.
Esta manhã eu gostaria de tomar um assunto que é precioso ao meu coração porque refere-se à
doutrina de Cristo, e como João disse: “Se você não tem a doutrina de Cristo você nem mesmo tem Deus”.
2
Agora, quando você é nascido de novo você simplesmente não consegue obter o suficiente da Palavra
de Deus. Na realidade Jesus disse: “Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça”, pois serão
fartos”. Agora, todos nós sabemos que devemos primeiro ter o mais importante da nossa redenção que é o
batismo do Espírito Santo e o novo nascimento, antes que possamos receber um corpo transformado, porque
sem a renovação da mente, não receberemos nossa transformação como Paulo disse em Romanos 12.
3
Romanos 12:1-3 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. 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. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um
dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, conforme a
medida da fé que Deus repartiu a cada um.
4
Veja, a cada um de nós tem sido dado uma medida de fé e sabemos que fé é revelação, algo que tem
sido revelado a você. Então se isso tem sido revelado a você, então como podem estes pregadores e anciãos
ficarem tão inchados como se você aprendesse isso por si próprio. Você não tinha mais nada a ver com o
que aconteceu nesta hora do que nada. Isso foi um dom de Deus para nós. Deus desceu, dominou o orgulho
de William Branham, o subordinou, e lhe usou, e então você diz: “Oh, certamente que eu desejaria ser como
ele”. Não você porque você não desejaria passar pelo o que ele passou para chegar lá. Apenas seja grato por
Deus ser o autor e o consumador da sua fé. Ponha sua confiança no que Ele está fazendo e apenas saia do
Seu caminho. Simplesmente aprenda a se soltar e deixe Deus livre.
5
E você sabe que existe uma coisa que me preocupa mais do que qualquer outra coisa quando eu viajo
pelo mundo e ensino a doutrina de Cristo aos ministros aqui e no exterior, que é quando eu vejo homens que
ficam estufados no ministério e acham que eles são alguém porque eles tem um pouco mais de
conhecimento sobre um assunto do que o companheiro próximo. Um amigo meu uma vez me disse que se
você tem “isso tanto” [Dois dedos estendidos cerca de uma polegada afastados – Ed.] mais conhecimento
sobre um assunto do que o sujeito próximo, você tem poder sobre esse sujeito, e isso é absolutamente
correto se você é carnal. E isso é o que eles tem feito nas igrejas hoje. E a confusão toda está totalmente
inchada. E Deus não vem a crianças inchadas. Ele vem para filhos e filhas obedientes.
6
O apóstolo Paulo disse: “O que você tem que não foi dado a você? E se isso foi dado a você, então
porque você se gaba como se você não tem recebido isso?”.
E ele também disse em Romanos 3:27-28: Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das
obras? Não; mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E
se você é justificado pela Fé e Fé é revelação, alguma coisa Deus tem revelado a você, então você não
recebeu isso porque você é mais esperto do que o sujeito próximo, e você não conseguiu isso por que você
tem mais pessoas te seguindo do que o sujeito próximo. Você tem isso porque Deus revelou isso a você,
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então cale a sua boca enorme e humilhe-se ou Deus dará palmadas em você, se você é filho Seu. Porque
todos os filhos que vem a Deus devem primeiro ser corrigidos.
7
1 Coríntios 14:36-38: Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós?
Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do
Senhor. Mas, se alguém é ignorante, deixe-o ser ignorante.
8
Agora, Paulo disse em 1 Coríntios 2:11: 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
que as conhece. Assim, a menos que Deus tenha dado a você do Seu Espírito você nada tem. Então se você
tem ou se você não tem, isso tudo retorna para o que Deus tem feito. E então se você tem alguma coisa isso
é porque Deus a deu, então como que você pode ser tão orgulhoso para que você pudesse se gabar quando
você nada tinha a ver com isso em primeiro lugar a menos que você seja apenas um vaso que Deus tem
escolhido para nele colocar a Sua Palavra?
9
Agora, o irmão Branham nos ensinou que quando recebemos um novo coração, essa é uma nova
maneira de pensar e quando recebemos um novo espírito, isso são os novos desejos que vem da sua nova
maneira de pensar, e uma vez que você tem uma nova maneira de pensar, e novos desejos baseados nessa
nova maneira de pensar, então você está pronto para que o próprio Espírito de Deus entre em seu ser.
10 Em seu sermão intitulado A OBRA PRIMA (5/07/1964) § 16, o irmão Branham falou sobre o irmão
Daugh e disse: “Ele nasceu de novo. E quando isso aconteceu, algo entrou em seu coração, por que tudo
que ele vive é para atender a esses cultos”.
11 O rei Davi disse no Salmo 27:4-5: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na
casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu
templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me
esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha.
12 E naturalmente que o irmão Branham utilizou este versículo da Escritura para o seu texto para o seu
sermão O Rapto. E isso é porque o templo de que Davi está falando no qual ele deseja habitar durante todos
os dias de sua vida é a presença de Deus. E Davi falou do Templo como sendo um lugar escondido, e ele
nos disse o que aquele lugar escondido era no Salmo 32:20. Tu os esconderás, no secreto da tua presença,
dos desaforos dos homens; encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas.
13 Agora, a razão do porque eu sinto que isso é importante para nós saber e entender a nossa posição na
família de Deus é porque são muitos que ensinam errado hoje dizendo que a Noiva é Deus, ou que a
plenitude da Divindade está na Noiva. A plenitude da Divindade não está na Noiva. A plenitude da
Divindade estava em um homem e esse Homem é o seu irmão mais velho Jesus.
14 Agora, não cremos como os unicistas ou unitarianos crêem, nem cremos como os trinitários crêem.
Cremos corretamente que existe somente Um Deus e que Ele tinha um Filho e que Ele veio à terra e habitou
naquele Filho para mostrar-Se a Si mesmo para a humanidade. Isso é como a Palavra Se tornou carne. Deus
habitou em Seu Filho, João 1:1, entrou em Seu Filho, João 1:14.
15 Agora, receber o novo nascimento é uma série de eventos que começam com o recebimento de um
coração que é um novo modo de pensar, e depois um novo espírito surge desse novo modo de pensar e esse
novo espírito são novos desejos, e finalmente você está pronto para o próprio Espírito de Deus ou Vida que
entra em seu vaso.
16 Do sermão A PERSONIFICAÇÃO DO CRISTIANISMO (20/01/1957) §§ 42-43: MasDeus teve
que te dar um novo espírito. Ora, o espírito que você tinha, você não conseguia sequer concordar consigo
mesmo. Então como que você conseguirá concordar com Deus? Então Deus teve que dar a você um novo
coração, não um remendado, um novo coração; este é o seu intelecto com o qual você pensa, um novo
modo de pensar. Então, quando Ele te dá um novo modo de pensar, “Sim, isso mesmo”...
17 E depois no parágrafo seguinte ele diz: Então depois disso: “Então te darei um novo espírito.” O que
é isto? Um novo desejo. “Eu quero fazer o correto.”... Mas, agora, este é o novo espírito. Então observe a
ordem da Escritura. Depois que você recebe um coração novo e um espírito novo, Ele disse: “Então
derramarei o Meu Espírito.” Vê? Oh, o quê? Isso é o que a Escritura diz aqui. Essa é a ordem, a ordem
pneumática e numérica da Escritura: um novo coração, um novo espírito, e depois “Meu Espírito”.
18 Portanto se uma pessoa tem verdadeiramente nascido de novo, eles entenderão a doutrina quando ela é
falada a eles. Eles tem um novo modo de pensar porque eles tem o modo de pensar de Deus. Eles não se
inquietarão com isso. Eles não farão graça disso. Mas isso tocará o sino toda vez porque existe alguma coisa
neles que se identifica com a Palavra de Deus toda vez que isso é corretamente dividido.
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19 Ouçam, eu tenho 20 páginas cheias de citações do irmão Branham referentes ao seu ensino de que a
evidência de ser nascido de novo é de que você entenderá sobre tudo o que o Reino de Deus é, e que você
compreenderá o que Deus está fazendo por você nesta hora. E o próprio Jesus disse: João 6:45 Está escrito
nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a
mim. Então como que você virá a menos que você tenha aprendido? Você nem mesmo saberá para onde ir.
20 Do sermão CHAVE PARA A PORTA (7/10/1962) § 68, o irmão Branham disse: Ninguém pode
entender a Palavra fora do batismo do Espírito Santo. E quando alguém diz que ele tem o batismo do
Espírito Santo, e discute estando a Palavra correta, existe alguma coisa errada.
21 E novamente do sermão A OBRA PRIMA DE DEUS IDENTIFICADA (5/12/1964), § 67, o irmão
Branham disse: Como que um homem pode ter o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo escreve a
Palavra, e um homem tem o batismo do Espírito Santo e nega a Palavra? Como pode o Espírito Santo em
você negar a Sua própria Palavra que foi apresentada a você? Eu não posso entender isso. Isso tem que
concordar com a Palavra, e se seu espírito em você não pontuar cada promessa de Deus com um “Amém”,
há alguma coisa errada.
22 E outra vez do sermão DISCERNINDO O CORPO DO SENHOR (12/08/1959), § 16, ele disse:
“Jesus disse uma vez: ‘A menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver o Reino de Deus’,
ou entender. E em outras palavras, você não pode discernir o Reino de Deus até você ser nascido de
novo”.
23 E do seu sermão intitulado O CHAMADO DE ABRAÃO (16/11/1955) § 29, o irmão Branham disse:
Jesus disse a Nicodemos: ‘A menos que o homem seja nascido de novo ele não pode ver o Reino de Deus’.
Veja que a tradução correta é ‘não pode entender o Reino de Deus’. Seja alguém fazendo alguma coisa,
mostrando a você. ‘Eu simplesmente não posso ver isto’. Você está olhando para isso, mas você não
consegue entendê-lo. E você nunca saberá o que o Reino de Deus é até você ser nascido de novo, então
você saberá o que Ele é.
24 Deus disse em Isaías 55:7-9: 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. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus
caminhos, diz o Senhor. 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.
25 E o apóstolo Paulo nos falou que a única maneira de você entender os pensamentos de Deus é ter o
Espírito de Deus em você. E isto é o novo nascimento.
1 Coríntios 2:9-16: 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. Mas Deus no-las
revelou pelo seu Espírito; (portanto se você não tem o Seu Espírito em você como que você terá aquelas
coisas reveladas a você?) porque O Espírito (não um espírito, mas O Espírito, o Espírito de Deus) penetra
todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 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. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, (e se isso é de
Deus então isso tem sua origem em Deus, então isso é uma parte do próprio Espírito de Deus ou a vida de
que ele está falando. E temos isto em ordem) para que pudéssemos conhecer o que nos é dado
gratuitamente por Deus. 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. 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. (Em outras palavras, precisa-se do Espírito de Deus em você para
discerni-las) Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem
conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
26 E este mesmo apóstolo disse: “Deixe a mente que estava em Cristo estar em você”. Assim, é possível
ter a mente de Deus, mas como temos visto você não pode ter isso sem ter o Seu Espírito ou Sua Vida em
você. E Jesus disse que este Espírito é a Palavra de Deus. Ele disse: “As palavras que eu vos falo, elas são
espírito e vida”.
Agora, vamos olhar novamente para este pensamento sobre o novo nascimento vivificador dentro de
você, a Palavra de Deus e liberando a verdadeira natureza de Deus pelo Seu Espírito dentro de seu vaso
mortal.
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27

Paulo disse em Efésios 2:1: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Aqui Paulo nos diz que estávamos mortos espiritualmente, e que havíamos sido vivificados, o que
significa ser feito vivos. E vemos em 1 Pedro 3:18 que esta vivificação é realizada pelo Espírito de Deus, e
na verdade Deus teve que vivificar o Seu próprio Filho da morte para a vida. Porque também Cristo
padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na
carne, mas vivificado pelo Espírito.
28 Agora, esta palavra “vivificar” foi traduzida da palavra grega zoopoieo que literalmente significa dar
vida ou causar para produzir vida. Então você vê que isso é o Espírito de Deus descendo em você que torna
você vivo para a Sua Palavra.
1 Coríntios 15:45: Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o
último Adão em espírito vivificante.
29 Romanos 8:11: E, se o Espírito daquele (agora, devemos saber quem este “daquele” aqui é. E
sabemos que existem 18 escrituras que nos dizem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então como
Paulo diz) se o Espírito daquele (que é Deus o Pai) que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós,
aquele (novamente esse é Deus o Pai) que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
30 Agora, o novo nascimento deixa você preparado para a transformação do corpo. Agora, observe aqui
que Paulo nos diz que isso é o Espírito de Deus, o Pai, que também vivificará o seu corpo mortal. E sabemos
que Deus faz isso pela renovação da nossa mente. Então se esta é a hora para a transformação do corpo do
mortal para o imortal, então Deus o Pai deve estar aqui para transformar o corpo, certo? E sabemos que para
a fim de que isso aconteça, devemos receber uma renovação da mente primeiro, certo? Então onde está a
Escritura para isso? Alguém aqui pode me dizer onde a Escritura mostra que O Pai vem para renovar a
mente primeiro?
31 Efésios 1:13-14: 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. Então
aqui está o seu batismo com o Espírito Santo, certo? O qual é o penhor da nossa herança, (então isso tem a
ver com a herança. E se isso tem a ver com nossa herança, então devemos saber como que isso tem a ver
com nossa herança. E Paulo nos dirá em alguns versículos mais, então vamos continuar lendo) para
redenção da possessão adquirida, (Agora, é a respeito do corpo que ele está falando aí) para louvor da sua
glória. (Agora, este louvor da Sua glória é o Seu doxa que é a Sua opinião, tributação e juízo. Então Paulo
está falando sobre o verdadeiro Espírito de Deus que este batismo do Espírito levará a você, e é por uma
extrema ou inferior recompensa).
32 Agora, vamos continuar com Efésios 1:15: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no
Senhor Jesus, (Agora, lembre-se que fé é uma revelação, algo que tem sido revelado a você. Isso é o que o
irmão Branham nos ensinou. Então Paulo está dizendo a essas pessoas que tinham quer vir para Fé ou
revelação, e depois ele acrescenta) e o vosso amor para com todos os santos, (Agora sabemos que o amor é
uma expressão externa de sua revelação. É o mesmo que o Apóstolo Paulo nos falou no livro de Coríntios,
“aí permanece a Fé, Esperança e Amor, e o maior desses é o amor”. A razão é porque fé é onde tudo
começa. E Fé é uma revelação, e se ela verdadeiramente lhes é revelada espera-se algo daquilo que é
revelado. E esperança é uma intensa expectação.
33 Deste modo a Fé inicia o processo, e enquanto ela se forma a pleno vapor dentro de você isso se move
para uma expectação, que então começa a manifestar numa manifestação externa da revelação que é o amor.
É por essa razão que o Amor é maior do que a fé porque isso é fé expressada. Como tenho frequentemente
dito, quando um jovem adquire uma revelação de que a moça é aquela para se casar, isso forma algo dentro
dele que é uma intensa expectação. Ele intensamente espera que ela se case com ele, e assim esperando, ele
começa a fazer coisas por ela como se ela já fosse sua esposa. Ele gasta a sua dura renda em coisas que ele
sabe que lhe agradará, e ele sai do seu caminho para ser especialmente gentil a ela, e todos vocês conhecem
a rotina. Fé expressada em Amor porque o amor é sempre expressado na doação. Porque Deus amou tanto
que Ele deu, vê você?
34 Agora, vamos prosseguir com Efésios 1:16 Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós
nas minhas orações. Observe aqui que Paulo não cessava de dar graças pelas pessoas porque ele sabia que
elas eram nascidas de novo, elas tinham fé e isso estava sendo expressado no amor voltado um para com o
outro, e assim ele sabia que havia uma só coisa deixada para acontecer, e vemos isso no versículo seguinte...
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35 Efésios 1:17: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, (então Jesus tem um Deus e este Deus
é) o Pai da glória, (e Paulo estava orando para este Deus, que é o Pai da glória, e lembre-se que a palavra
glória é a palavra grega doxa que é a opinião, tributação e juízo de Deus. Em outras palavras, Sua verdadeira
mente, e aqui Paulo está orando que o Pai desta Doxa) vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no
conhecimento dele.
36 Veja você, porque se você é nascido de novo então você tem um novo coração que é um novo
entendimento, e este novo entendimento deu a você um novo desejo e então Deus deu a você o Seu próprio
Espírito ou vida para você e agora, você é capaz de saber e entender, e deste modo então você tem fé, você
tem revelação, e essa revelação opera dentro de você uma expressão externa e isso deixa você fora do
caminho de modo que o próprio Espírito de Deus agora é o poste de amarração dentro de sua alma.
37 Observe, somente aqueles que estavam Nele para começar terão uma capacidade para pensar os
pensamentos corretos.
Provérbios 14:12 nos diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o
caminho da morte. Então a menos que Deus revele isso a você pelo Seu Espírito você não tem nenhuma
chance.
Em João 1:12-13 lemos: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.
38 Agora, um batista diria a você que isto significa que você foi um porco, e que Deus deu a você o poder
de se tornar um filho de Deus, e assim você mudou de espécie. Mas agora aqui está o que isso diz. E isso é
contrário à lei ou a reprodução que diz que cada semente é segundo a espécie. O que diz aqui é, “Mas para
aqueles que foram nascidos com uma tal natureza como para recebê-lo, são aqueles que Deus tem dado
uma capacidade para tomar uma decisão certa, e aceitar o papel que Deus lhes tem dado na filiação”.
Porque este mesmo apóstolo que escreveu este Evangelho também disse em 1 João 3: Bem-aventurado
vocês que já são filhos, embora vocês não saibam realmente isso, mas quando Ele aparecer e manifestar a
Si Mesmo em seu verdadeiro caráter, você será como Ele porque você O verá como Ele verdadeiramente é,
e ao vê-Lo como Ele verdadeiramente é, você começará a ver quem você verdadeiramente é e então você
começará a se alinhar com quem você verdadeiramente é.
39 Agora, no Livro de Efésios Paulo estava nos deixando saber que a verdadeira mente de Deus, o
espírito de sabedoria e de revelação no Conhecimento de Deus o Pai, estava para vir a igreja e em 2
Tessalonicenses 1:10 ele nos conta que o seu Evangelho seria crido nesse dia que é quando Deus virá para
Endoxa ou ser glorificado em Sua Igreja. Isto significa que naquele dia quando a mente que estava em
Cristo realmente entrar na igreja, então a opinião, tributação e juízo de Deus estará no povo. Eles terão a
mente de Cristo, e eles saberão o que fazer com a Sua Palavra.
40 Agora, observe o versículo seguinte. Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento,
para que saibais qual seja a esperança (ou a intensa expectação) da sua vocação, (isso é sobre tudo. Em
outras palavras, depois você saberá o que e por que Deus chamou você e que é) e quais as riquezas da
glória da sua herança nos santos. Veja você, O Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do
Pai é o espírito de adoção. Isso é para tornar você pronto para a adoção. O irmão Branham nos ensinou que
o filho, embora um filho fosse colocado sob tutores e curadores até o tempo da adoção, quando ele tinha a
mente do seu pai, então ele era digno de ser adotado. E então tudo que pertencia ao pai era compartilhado
co-igualmente com o filho. Eu espero que você esteja entendendo o que estou tentando lhe dizer. Deus veio
nesta hora com o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Si Mesmo para nos dar uma
mudança de mente e nos tornar preparados para uma mudança de corpo da qual Paulo chamou de adoção,
para a redenção do corpo.
Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos
em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
41 E observe que Paulo disse que temos os primeiros frutos do Espírito, e isso é o que inicia o nosso
processo rumo à adoção que é a redenção do corpo. Na verdade isso é o que ele também diz em...
Observe o que Paulo diz em Romanos 8:15: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para
outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai.
42 E sabemos que o espírito de adoção é o próprio Espírito de Deus em nós para nos trazer do mortal
para o imortal. E é por essa razão que em Efésios 1:19 fala do espírito de adoção e de herança e depois diz:
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E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do
seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus.
43 Assim podemos ver por Efésios 1 que Paulo estava olhando para o Espírito de adoção para entrar na
igreja para tornar conhecida para a igreja a multiforme sabedoria de Deus, aquela mesma mente de Deus
então entraria na igreja tornando-a pronta para a transformação do corpo que é a redenção do corpo que é a
adoção. Observe que quando tudo isso começou foi quando você estava em Deus como um atributo antes
dos mundos terem sido formados.
44 Efésios 1:3-5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; como também nos elegeu nele antes da fundação do
mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor; e nos predestinou para a adoção
de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Agora, isso nos leva de volta aonde eu quero vos levar hoje que é de volta ao princípio onde
estávamos na mente de Deus para começar como atributos de Deus.
45 De sua mensagem POSIÇÃO EM CRISTO (22/05/1960) §§ 88-89. Porque não recebestes o espírito
de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de a... [a congregação responde
-- "adoção"- Ed.] Agora, depois que você recebeu a adoção, tudo bem, depois que você é adotado, você é
estabelecido, então você compreende, depois de feita a cerimônia e você foi colocado no Corpo
corretamente. Você é um filho, claro, uma filha; quando você é nascido de novo você é... este é o seu
nascimento. Mas agora você é posicionalmente colocado. Não recebemos o espírito de temor...; mas temos
recebido o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai. (Que significa "meu Deus”. Tudo bem). O
mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somo filhos de Deus. Como faz isto? Você diz: "Glória
a Deus! Aleluia! Não me interessa, sou um filho de Deus”, e sai e faz as coisas que você faz? O Espírito de
Deus fará as obras de Deus. Jesus disse: "Aquele que crê Mim, as obras que faço ele também as fará”. Vê?
Vê?
46 Agora, vamos ler, então nós teremos que parar, porque o nosso tempo está escasso. Tudo bem, no
versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, (para nos adotar),... segundo a sua benevolência,
que propusera em si mesmo. Ele propusera em Si Mesmo, antes da fundação do mundo. Quantos entendem
isto? Vê? Que na dispensação... (Oh, que coisa, aqui estamos outra vez. Vê? Oh, vamos simplesmente
passar disto, vê?) ...na dispensação da plenitude dos tempos... você crê nas dispensações? Assim diz a
Bíblia, "Nas dispensação da plenitude dos tempos”. O que é a plenitude dos tempos? Houve uma
dispensação da Lei Mosaica. Houve uma dispensação de João Batista. Houve uma dispensação de Cristo.
Há uma dispensação da organização da igreja. Há uma dispensação do derramamento do Espírito Santo.
Agora é a dispensação da adoção, e o que o mundo está esperando, gemendo. "E quando a plenitude dos
tempos vier, quando a dispensação da plenitude dos tempos”. O que é essa plenitude dos tempos? Quando
os mortos levantarem, quando as enfermidades cessarem, quando toda a terra parar de gemer. "A plenitude
da dispensação dos tempos". Observe isto. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na
dispensação da plenitude dos tempos... Você não está contente? Como que Ele fará isto? Ajuntar todas as
coisas em Quem? [A congregação diz: "Cristo” - Ed] Como que você entra em Cristo? Por um Espírito
somos todos batizados em um Corpo. E aquele Corpo é o Corpo de Quem? ("Cristo”) Já julgado. Ele
tomou o nosso julgamento. Então o que somos? "Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós”. Cada vez
que Ele olha para o Corpo, lá está Ele assentado lá, ensangüentado. Estou eu lá como? O Espírito Santo.
Ele passou. Oh, que coisa. E quando a plenitude da dispensação dos tempos, para que ele possa
congregar... todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus...
47 O irmão Branham disse em O FUTURO LAR (2/08/1964) você é uma parte da terra, seu corpo. Sua
alma é parte de Deus, um atributo de Deus, exibido aqui na terra em um corpo. O corpo está para ser
redimido. Agora a alma está redimida, porque ela estava em pecado. Então Deus desceu pelo processo da
justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e redimiu sua alma. E você, sendo parte da terra, é
redimido por isto. Você está no processo agora, isso está em desenvolvimento.
E, portanto, se você é uma parte de Deus então você é capaz de receber a mesma mente de Deus.
48 João 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, (A palavra grega para “receberam” aqui é Lambano, e
isso significa ter experimentado, ou ter entendido por si mesmo. E estes são aqueles que verdadeiramente O
experimentaram, e eles são aqueles que Ele diz) deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que
crêem no seu nome. Então estes são crentes, predestinados desde o princípio para crer e recebê-Lo. E Ele é a
Palavra. Eles crêem em Sua Palavra, e eles crêem em Seu Nome. E a eles Ele dá o poder de se tornarem

7

O Espírito de Adoção & O Rastro da Adoção – Brian Kocourek
filhos... Agora, a palavra “poder” usada aqui, não é a palavra grega dunamis, que fala do grande poder
milagroso, mas de preferência da palavra grega exousia, que significa o poder de escolha, ou o poder para
tomar uma decisão certa.
49 E a palavra se tornar foi traduzida da palavra grega Ginomai e ela significa produzir, ou vir à
manifestação. Portanto, para eles que O experimentaram e abertamente Lhe receberam, a eles é dada a
capacidade para tomar uma decisão certa e se tornar o que eles estavam destinados a ser no princípio. Paulo
disse em Gálatas 4:6: Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que
clama: Aba, Pai.
50 Portanto se um homem é deixado à sua própria escolha, ele seguirá os caminhos de morte. Mas Deus
tem dado a ele, ou tem concedido a ele a capacidade para saber e entender. E esta capacidade para tomar a
decisão certa concernente à doutrina de Cristo não é para qualquer um. Porque Jesus disse a Nicodemos,
estas pessoas... foram nascidos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas
de Deus. Então Ele está falando sobre o novo nascimento e a importância desse novo nascimento é que
Deus lhe dá uma capacidade para saber e entender o reino de Deus e sobre tudo o que ele é.
51
POR QUE SOU CONTRA A RELIGIÃO ORGANIZADA (11/11/1962) § 119: Porém se ele é
nascido da mesma maneira que eu sou, então ele saberá as coisas que eu sei. Amém. Oh, que coisa. Sim,
senhor. Você não pode dizer para um nó sobre uma árvore como nos movemos por todos os lados e ser
ativos, ele teria que receber o nosso tipo de vida para entender isto. O mesmo é com o Espírito. A mesma
coisa é com o Espírito, ou você não pode entendê-Lo. Não há necessidade de figurá-Lo totalmente;
apenas venha até Ele primeiro. Pois: “A menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver o
Reino”, Ele disse, para poder entender isto. Você tem que ser nascido de novo a fim de poder conhecê-Lo.
52 COMBATENDO PELA FÉ (20/02/1955), § 66. Jesus disse: “A menos que um homem seja nascido
de novo, ele não pode ver o Reino”. Você não pode entender isso. Isso é uma mística, coisa mística até que
você seja nascido de novo. Aí a verdadeira Vida de Deus entra em você. Eternidade, Vida Eterna, Zoe, a
própria Vida de Deus entra em você, e então você é uma parte de Deus. Você é um filho de Deus ou uma
filha de Deus. E então você vê como Deus vê. Você crê como Deus crê. Então você será uma nova criatura
em Cristo Jesus.
53 CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO (28/07/1963) O novo nascimento é Cristo, é
uma revelação. Deus revelou a você este grande mistério, e esse é o novo nascimento. Agora, o que você
irá fazer quando você obtém todo aquele grupo reunido, onde a revelação está perfeitamente em harmonia,
e Deus expressando isso através de Sua Palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez,
tornando a Palavra manifesta? Oh, se a igreja somente soubesse a sua posição. Ela saberá um dia. Então,
o rapto virá quando ela souber o que isso é.
Vamos inclinar nossas cabeças e nossos corações em oração.

Tradução: Diógenes Dornelles
Outubro de 2009.
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O Rastro da Adoção – Parte 1
29 de agosto de 2009

Brian Kocourek
1
Esta noite eu gostaria de falar sobre um assunto que tem estado ardendo em meu coração. Como você
sabe temos olhado frequentemente para o Espírito de Adoção, e até mesmo para o modelo dos filhos
adotados, que vimos no Filho mais velho Jesus, onde Paulo diz em Romanos 8 que Jesus Cristo é o irmão
mais velho numa vasta família de irmãos. Mas antes de irmos a Romanos 8 novamente, vamos primeiro ler
de onde partimos na semana passada na Palavra Falada é a Semente Original, e este é o parágrafo 143146.
2
As obras que Jesus fez se um homem tem a Semente de Deus nele com o Espírito de Deus regando
aquela semente, as mesmas obras que Jesus, foi manifestado em Jesus, sendo Ele a semente original de
Deus, Sua morte o traz de volta a semente original de Deus, e se o mesmo Espírito que estava dentro Dele
está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. Não crê você nisto? Tudo bem, vamos ler em
São João 14:12. Você diz: “Eu sou um crente, irmão Branham. Tenho certeza que sou um crente”. Tudo
bem, eu verei se Jesus chamaria você de um, verei se a Palavra de Deus chama você de um. Em verdade,
em verdade,... (absolutamente, absolutamente).... vos digo que aquele que crê em mim também fará as
obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; por que eu vou para o meu Pai.
3
O que é isto? - A mesma semente. Não pode guardar..... como pode você plantar trigo aqui e trigo ali
e dizer: “Eu vou colher pepinos aqui e trigo ali?”. Você não pode fazer isto. A única forma que você obterá
pepinos é plantando pepinos. Se você hibridizá-lo, então isto não serão pepinos. Isto será um hipócrita. É
isto correto? Ele será um hipócrita, amigos. Isto... Você tem que dizer isto. Não será nenhum dos dois. Não
é pepino nem aquilo com que você cultivou. É uma cultivação cruzada, e é um produto ruim, e está morto
em si mesmo, e isto não pode se produzir mais novamente. Está morto bem ali - atrás, não irá mais adiante.
Aquilo termina isto; isto é tudo. Mas se você deseja um pepino, comece com um pepino. Se você deseja uma
igreja, comece com a Palavra de Deus. Se você deseja uma Vida de Deus com a Palavra de Deus, aceite a
Palavra de Deus em Sua plenitude, cada medida Disto. E então isto é... e se isto é a plenitude de Deus em
você, então a chuva que está caindo produzirá exatamente o que está no seu jardim. Vê? Então agora,
para onde está indo sua Chuva Tardia? Você vê para onde isso está indo após algum tempo, não vê?
Seguindo com aquelas cabaças selvagens que Elias tinha e pensavam que eles eram cabaças ou a escola de
profetas lá acima, aquela denominação que eles tinham. Ajuntaram algumas cabaças selvagens e pensaram
que elas fossem, eles fossem ervilhas. Oh, bem.
4
Então as obras que serão manifestadas Nele serão as mesmas pois é a mesma Semente Palavra de
Deus. O filho de Deus foi a Sua Semente exemplar. E o que a Sua Vida era quando o Espírito derramouSe sobre Ele após o Seu batismo e o Espírito Santo vir sobre Ele, a mesma Vida que Ele produzirá, aquele
mesmo Espírito regador do Espírito Santo produzirá o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que Ele
fez, se é a mesma Semente. A Semente do Filho de Deus produzirá uma Semente do Filho de Deus. Agora,
é uma vergonha vocês mulheres que têm seus cabelos cortados. É uma vergonha para vocês pregadores que
negam aquela verdade. Dizendo: “Está tudo bem; o cabelo não tem nada a ver com isto”. Mas Deus disse
que tem.
5
Deste modo observe que se temos a semente do Filho de Deus então devemos produzir as mesmas
obras e os mesmos resultados como o nosso irmão mais velho fez antes de nós. E não me interessa se você é
uma esposa do lar, um mecânico, uma enfermeira, seja qual for a sua ocupação. Jesus foi um carpinteiro,
Paulo foi um fazedor de tenda, Pedro era um pescador, Mateus foi um coletor de impostos. O que sua
ocupação tinha a ver com a sua filiação, ou a manifestação da promessa de Deus para eles em seu dia e era
em que eles viveram?
6
Daniel foi um administrador, José foi um consultor financeiro, Davi foi um pastor, então veja você,
não importa qual trabalho você tem feito para a sua sobrevivência, o que importa é que você reconhece a sua
filiação, e o papel de Deus, que o Seu Pai deseja para você realizar na família.
7
Agora, em Romanos 8:1-29 Paulo disse: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. (Não há condenação se você
está em Cristo e está andando no papel que Deus seu Pai tem colocado perante você para andar. Agora, ele
não disse que alguém não condenaria você por isso. Você terá os seus críticos, e coisas tais, exatamente
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como os próprios irmãos de José criticaram e condenaram-no, porém o seu pai não lhe condenou) Porque a
lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. (Note a Lei do Espírito da
Vida, oh como eu amo isso. O Espírito da vida tem uma lei, e essa é a lei de reprodução, que diz que cada
semente deve produzir segundo a sua espécie. É por essa razão que o irmão Branham podia dizer o que nós
há pouco lhe ouvimos dizer sobre fazer as mesmas coisas como o Filho de Deus fez se você é um filho de
Deus. A mesma semente do Filho de Deus produzirá o mesmo em todos os filhos de Deus. A vida da
Semente original produzirá a mesma colheita cada vez que ela é plantada na terra e regada) Porquanto o que
era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em
semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne; para que a justiça da lei se
cumprisse em nós, que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. (Observe que ele está
dizendo que a justiça da lei da vida está cumprida em nós) Porque os que são segundo a carne inclinam-se
para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. (Assim, se
pensamos as coisas do Espírito, então é porque isso é o Seu Espírito em nós gerando testemunho dentro de
nós de que somos filhos) Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
(Agora, se você possui uma inclinação da carne você não terá uma vida de paz, mas se você possui a
inclinação do Espírito embora o mundo não deseje lhe conceder paz, ainda assim você estará em paz mesmo
em meio aos tempos mais difíceis e aos tempos mais tempestuosos de sua vida. Lembre-se, Jesus dormia
bem no meio da tempestade até que os apóstolos Lhe acordaram de Seu sono. Não me interessa da campina
estar em chamas e das máquinas terem explodido, você está em paz porque você conhece o seu papel, e
Quem chamou você para isso).
8
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em
verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais
na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito
de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do
pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.
9
Agora, chegaremos aonde o Senhor quer nos levar esta noite. E, se o Espírito daquele que dentre os
mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também
vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
10 Eu na realidade não faço idéia dos filhos de Deus neste ponto, todavia estamos realmente percebendo
o que isto está nos dizendo aqui. Olhe, quando terminarmos com este sermão e o próximo amanhã você terá
um entendimento melhor do que eu há pouco li para você.
11 Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes
segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos
os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de
escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual
clamamos: Aba, Pai. (Aba é o grego de Pai) O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros
de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para
mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós
há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Na
esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da
glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto
até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós
mesmos, esperando a adoção, (Do grego Huiothesia, huios ou filho, e tithemi significando colocar ou
apontar) a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora a esperança que se
vê não é esperança; porque o que alguém vê como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com
paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não
sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo
Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. (Observe, não somente aqueles
que amam Deus, mas aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, e observe mais adiante que
aqueles a quem Ele chamou, ou elegeu, Ele também ordena o seu caminho) Porque os que dantes conheceu
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também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, (veja você que Ele estabelece o
limite no avanço) a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. (muitos irmãos, que significa
uma vasta família de irmãos).
12 Agora, eu quero que você veja três coisas que acontecerão a fim de que isso seja cumprido. E eu quero
chamar isso de o rastro da Adoção
13 Porque temos olhado para o modelo de adoção que é Jesus Cristo o irmão mais velho que estabelece o
modelo para os irmãos mais jovens seguirem. E temos olhado no Espírito de Adoção, que é a Semente
Família que deve estar em vocês, porque se vocês não tem a Semente de Deus ou o Espírito em vocês, então
vocês nunca chegarão a adoção de filhos.
14 Portanto, então esta noite eu quero olhar para este rastro do adotado, ou o rastro da adoção, de modo
que possamos ver o modelo que cada filho deve seguir no processo da vinda para a adoção ou colocação dos
filhos.
15 Vamos olhar para o versículo 30 E aos que ele predestinou... Em outras palavras, ele está falando
daqueles que estavam em Cristo antes das fundações do mundo. Paulo escreveu esta epístola aos Romanos e
ele é o mesmo que escreveu a Epístola aos Efésios e a Epístola aos Hebreus.
Então vamos ver o que ele quer dizer no versículo 30 por aos que ele predestinou... e encontramos
nossa resposta em Efésios capítulo um. Então vamos ver quem são estes predestinados...
16 Em Efésios 1:3 Paulo escreve: Bendito o Deus que é O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então vemos que a bênção
vem na unção, ou nos ungidos do Próprio ungidor. E para mim esta bênção tem que ser aquela de que
estávamos Nele, como ele diz aqui, e estando Nele temos desta forma uma parte Dele em cada um de nós.
Dessa forma ele diz: Bendito o Deus que é O Pai que nos abençoa em Cristo. Agora, Cristo significa
ungidor, ungido ou unção. Então devemos entender o que este Cristo quer dizer aqui enquanto lemos este
versículo da Escritura.
17 Paulo diz: Bendito o Deus que é O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo O
Ungido. Depois ele acrescenta que este Pai é bendito, e que também nos abençoa com todas as bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ou nesta unção que vem do próprio ungidor.
18 1 João 2:20: E vós tendes uma unção (que é a palavra Chrisma, que significa uma unção. Depois João
diz que nossa unção vem do Espírito Santo; do Santo. Não três, nem dois, mas o Santo. Isso significa que a
sua unção vem do Espírito Santo) e sabeis todas as coisas. Então esta unção tem a ver com ser-nos dado
uma capacidade para saber e entender todas as coisas.
19 Encontramos em 1 Pedro 1:13-16 uma profecia naquele tempo da Revelação de Cristo de que
estamos para receber um dom espiritual que nos acompanhará para saber e entender a nossa colocação na
família: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça
que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
20 Agora, é dito a nós de que esta graça é para vir somente para os filhos obedientes como vemos nos
versículos seguintes: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes
havia em vossa ignorância; mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a
vossa maneira de viver; porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.
Então esta graça tem a ver com a revelação de Jesus Cristo, no tempo da revelação de Jesus Cristo e
isso para nos tornar como Ele que é o Santo.
21 Agora, Paulo também fala disso em 1 Coríntios 1:3,6-10: Graça seja convosco e paz da parte de
Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que
vos foi dada em Jesus Cristo. (Agora, observe que Paulo fala desta graça que é traduzida da palavra grega
Charis que fala da influência divina sobre o coração, e de seu reflexo na vida; incluindo gratidão. Mas eu
também quero que você observe que esta palavra charis é a raiz da palavra charisma que vemos que é o
ponto para este charis. Permita-me explicar, porque agora mesmo isso provavelmente soa grego para você,
o qual é. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus tem nos dado esta Graça ou Charis que é para chegar ao
tempo da revelação de Jesus Cristo para um propósito específico). Porque em tudo fostes enriquecidos nele,
em toda a palavra e em todo o conhecimento. (agora, esta palavra “enriquecer” fala de uma construção
como o fertilizador que é utilizado para tirar a semente e dar tudo de que se necessita para se tornar uma
planta completa pronta para a colheita. E vemos que estes elementos deste Charis são toda a palavra que é
logos, e todo o conhecimento. Então devemos perguntar a nós mesmos que conhecimento e que Palavra,
porque ele diz aqui em todo o logos e todo o conhecimento).
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22 Agora, note que este charis (Graça) é para ser dado a nós, então isso é um dom, e isso é dado a nós
para nos edificar, de modo que não nos falte dom. Agora essa palavra é Charis-ma... e no grego a palavra
significa dom espiritual. Agora, a palavra dom fala de uma capacidade de saber e entender.
Então vemos que charis é dado a nós para que não nos falte charisma, ou capacidade espiritual para
saber e entender.
23 Depois Paulo diz: Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então eu pergunto a
você: qual foi o testemunho de Cristo? O Seu testemunho não foi de que Ele era o Filho de Deus? Mas
Paulo não pára por aí. Ele diz que este charis, esta unção espiritual, é para ser dada a você para que você
possa saber todas as coisas, exatamente como o testemunho de Cristo foi confirmado em você. Então se o
testemunho de Cristo que é: “Eu sou o Filho de Deus”, é para ser confirmado em você, isso significa que
você terá o mesmo testemunho, certo? Então Paulo está dizendo aqui que este charis ou unção é dada a você
para que você possa entender e saber que o testemunho de Cristo é também o seu testemunho, e ele diz que
você pode entender e saber que o Seu testemunho está confirmado em você.
24 Agora, esta palavra “confirmado” significa: ser firmemente estabelecido no hábito; inveterado;
persistindo em um hábito arraigado. Em outras palavras, que a mesma natureza que estava em Cristo quando
Ele testificou que Ele é o Filho de Deus, também será a mesma natureza que está estabelecida em seu ser e
em seu testemunho. Depois Paulo diz: De maneira que nenhum dom vos falta, (charisma. É nos dado este
charis, esta unção para que o Seu testemunho seja reproduzido e estabelecido em seus próprios hábitos, e
em sua conduta habitual, de modo que você não fique sem charisma, ou entendimento espiritual e
conhecimento. Depois ele acrescenta) aguardando pela vinda do (APOKOLUPSIS ou revelação ou
desvelamento) de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará (estabelecer quem você é) também até
ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes
chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. (que é o companheirismo dos filhos)
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.
25 Então Deus quer que tenhamos o mesmo testemunho como o Seu Filho, e Ele portanto envia abaixo
uma Unção Espiritual para que possamos entender tudo sobre esta mensagem. De que esta é a hora em que
chegamos ao lugar de adoção de filhos, na qual obtemos a mesma imagem do Filho mais velho, tendo o
mesmo testemunho como o do Filho mais velho, porque temos a mesma unção que estava sobre o Filho
mais velho.
26 E isso é o que João também nos disse em 1 João 2:27, de que a unção é para... ele disse: E a unção
que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua
unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele
permanecereis.
Então a unção é o veículo da nossa bênção.
Isso é o que nos permite receber o testemunho do Filho, porque também somos filhos.
27 Olhe, João nos diz em João 1:12: Mas a todos quantos o receberam (Todos quantos são de uma tal
natureza para recebê-Lo, que significa que aqueles que foram feitos de uma certa maneira .....) deu-lhes o
poder (exousia, a capacidade para tomar uma decisão correta) para se tornar (ginomai, da palavra raiz
lidando com os genes, em outras palavras, para aqueles que foram feitos de uma tal natureza para
reconhecer o Filho de Deus como seu próprio irmão, para os que são constituídos da mesma genética como
a Dele, Deus lhes concedeu uma capacidade para tomar a decisão correta para se tornarem o que eles já são,
filhos de Deus). João 1:12: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, aos que crêem no seu nome. Agora, não penso que estou representando isto, porque isso é exatamente
o que João diz no versículo seguinte. E ele escreve isso muito claramente no versículo 13. Os quais
nasceram (então ele está falando sobre os filhos de Deus, aqueles que são nascidos) os quais nasceram não
do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais nasceram de
Deus.
28 João 1:14-17: E a Palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, (Sua Doxa, vimos
Sua opinião, vimos Sua estima, vimos o Seu parecer) a glória (doxa, opiniões, estimas, e pareceres) como
do unigênito do Pai, cheio de graça (charis, entendimento e conhecimento) e de verdade. João testificou
dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi
primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça (charis, entendimento e
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conhecimento) por graça (charis, entendimento e conhecimento). Porque a lei foi dada por Moisés; a graça
(charis, entendimento e conhecimento) e a verdade vieram por Jesus Cristo.
29 Então o que Paulo está dizendo aqui exatamente como o apóstolo João é de que como somos filhos
predestinados de Deus, e a nós é dado uma unção especial do Espírito de Deus para que possamos entender
as coisas de Deus.
30 É por esta razão que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2:9-16: 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. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque O Espírito penetra todas as
coisas, ainda as profundezas de Deus. 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. 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. 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. 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. Mas o que é espiritual discerne
bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa
instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
31 Essa é a mesmíssima vida de Deus, o Espírito de Deus que saiu do Pai entrou em Seu unicamente
nascido filho primogênito, e que agora entra nos filhos. Com a mesma unção do Seu Deus-Vida que Ele
colocou em Seu Filho primogênito, o Seu Filho mais velho, e assim Ele unge todos os Seus filhos que são
predestinados para a adoção de filhos.
32 Efésios 1:4-5: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor; e nos predestinou para adoção de filhos por Jesus Cristo, para si
mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade...
33 Agora que temos obtido o nosso fundamento de volta, eu quero que você veja onde eu estou chegando
aqui... observe o que ele diz no seguinte... eu quero que você note que existem três partes para o nosso ser
predestinado para a adoção de Filhos. É por essa razão que eu o chamo de o rastro de nossa adoção, ou o
rastro da adoção. Portanto, voltando a Romanos 8, nós encontramos isto no versículo 30: E aos que
predestinou (lembre-se de Efésios 1) a estes também chamou; (essa é a 1ª parte de nossa jornada) a estes
também chamou (então a primeira parte é o chamado) e aos que chamou as estes (2ª parte) também
justificou. Então uma vez que temos recebido este chamado aí vem a justificação que vem pela Fé. Fé é
uma revelação, então uma vez chamado, Deus nos revela qual é o nosso papel. Veja você que primeiro
devemos entender que somos um filho ou filha de Deus.
34 É por essa razão que Efésios 1:13 e 14 é tudo sobre o selo de Deus para a filiação. Você não pode ser
adotado como um filho se você não é um filho. Então você não pode ter um papel na família se você não é
primogênito na família. Que é a vocação, devemos ouvir esse chamado, e aceitá-lo. Depois vem a
justificação, que é a fé para se tornar o que somos, a revelação que nos diz sobre tudo o que o nosso
chamado é, qual é a nossa posição na família, e depois... e aos que justificou (aos, 3ª parte) a estes também
glorificou. (que é doxazo, que significa expressar opinião, estimas, e parecer dado a nós. Em outras
palavras, você é chamado como um filho para um papel na família, e por meio da revelação desse papel e fé
no chamado de Deus, você marcha para o seu papel, e se torna uma expressão disso. Você se torna aquelas
palavras manifestadas para esta era. Depois Paulo diz:) Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por
nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos
nós, como nos não dará também com ele gratuitamente todas as coisas?
35 Veja, ao mesmo tempo lá atrás antes da fundação do mundo quando Deus falou de um Cordeiro
morrendo ensangüentado, antes da fundação do mundo, que é Apocalipse 13:8, e isso foi neste tempo, até
mesmo antes de Deus ter formado o mundo, e falou na existência do sol, da lua e das estrelas, vocês já
estavam ordenados para surgirem como filhos e filhas adotados de Deus. Depois Paulo diz nos versículos
33-39: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que
condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de
Deus, e também intercede por nós. Então a condenação virá, mas e daí? Os pareceres do povo que não
entende para o que Deus chamou você estarão lá, mas isso é problema deles. Você está focado no que Deus
chamou para você fazer. Você está focado no que Deus revelou para você fazer. Você tem marchado para a
sua filiação, então: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
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ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à
morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais
do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus
nosso Senhor.
36 Agora, eu acho que irei parar por aqui esta noite, mas estou tão excitado a respeito do que estou vendo
aqui e amanhã você verá como esse rastro tem sido calcado por todos os filhos de Deus no decorrer das eras.
Iremos olhar para Moisés e José, e Davi, e Jesus e Paulo e William Branham. O que você verá é o
mesmo modelo que acontece nas vidas de cada um desses filhos de Deus. Você verá como que Deus
chamou a cada um deles, e eles ouviram a este chamado, e talvez não entendessem esse chamado por um
tempo, mas no devido tempo, Deus lhes revelou o Seu plano para as suas vidas, que era o seu papel para
realizar para a sua hora, e você verá como que seus irmãos não entenderam esse papel, e depois eles os
perseguiram e os rejeitaram, porque eles os compreenderam mal, mas é desnecessário dizer, que aqueles se
endureceram porque eles sabiam quem eles eram e eles sabiam o papel que seu pai tinha chamado para eles
nesta vasta família de irmãos. E assim eles foram ridicularizados, fizeram graça deles, e sua vida estava
cheia com um solitária prova de que eles tinham que sofrer por si mesmos, mas uma vez que Deus o Pai
deles viu que eles foram obedientes à visão celestial, Ele coroou seu ministério, sua filiação, seu papel ao
chamá-los até mesmo para mais alto. E uma vez que Deus coroou o seu ministério, sua obediência como
filhos, Ele então os tirou de cena, oh aleluia, Ele os chamou para descansar no Lar.
Vamos orar...

Tradução: Diógenes Dornelles
Outubro de 2009.
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O Rastro da Adoção – Parte 2
30 de agosto de 2009

Brian Kocourek
1
Esta manhã continuaremos o nosso estudo sobre o Rastro da Adoção, mas primeiro eu quero reler
algumas coisas que o irmão Branham disse do sermão A Palavra Falada é a Semente Original, parágrafo
143.
As obras que Jesus fez se um homem tem a Semente de Deus nele com o Espírito de Deus regando
aquela semente, as mesmas obras que Jesus, foi manifestado em Jesus, sendo Ele a semente original de
Deus, Sua morte o traz de volta a semente original de Deus, e se o mesmo Espírito que estava dentro Dele
está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. Não crê você nisto? Tudo bem, vamos ler em
São João 14:12. Você diz: “Eu sou um crente, irmão Branham. Tenho certeza que sou um crente”. Tudo
bem, eu verei se Jesus chamaria você de um, verei se a Palavra de Deus chama você de um. Em verdade,
em verdade,... (absolutamente, absolutamente).... vos digo que aquele que crê em mim também fará as
obras que eu faço, e as fará maiores do que estas; por que eu vou para o meu Pai.
2
O que é isto? - A mesma semente. Agora, vamos saltar à frente um pouco onde ele disse: Se você
deseja uma Vida de Deus com a Palavra de Deus, aceite a Palavra de Deus em Sua plenitude, cada
medida Disto. E então isto é... e se isto é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está caindo
produzirá exatamente o que está no seu jardim. Vê? Depois para ganhar tempo vamos pular à frente para o
parágrafo 146:
3
Então as obras que serão manifestadas Nele serão as mesmas pois é a mesma Semente Palavra de
Deus. O Filho de Deus foi a Sua Semente exemplar. E o que a Sua Vida era quando o Espírito derramouSe sobre Ele após o Seu batismo e o Espírito Santo vir sobre Ele, a mesma Vida que Ele produziu, aquele
mesmo Espírito regador do Espírito Santo produzirá o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que Ele
fez, se é a mesma Semente. A Semente do Filho de Deus produzirá uma Semente do Filho de Deus.
4
Então nós vemos que na semente do Filho de Deus existe a espécie filho de Deus porque cada semente
deve produzir segundo a sua espécie. Essa é a lei de reprodução em Gênesis 1:11. Note que se temos a
semente do Filho de Deus devemos produzir as mesmas obras e os mesmos resultados como o nosso irmão
mais velho fez antes de nós, e não importa qual seja a sua profissão.
5
Encontramos na Escritura que Daniel foi um administrador, José foi um consultor financeiro, Davi foi
um pastor, Moisés foi um general, Paulo foi um fazedor de tenda, Pedro um pescador, Mateus um coletor de
impostos, Jesus um carpinteiro. Então não importa qual é a sua ocupação, porque depois de tudo, isso não é
o vaso, mas a Vida por trás daquele vaso.
6
Agora, na noite passada encontramos em Romanos 8:4: Para que a justiça da lei se cumprisse em
nós, que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Agora, para ganhar tempo novamente, vamos nos adiantar para o versículo 11 uma vez que nós
também falamos do capítulo inteiro na noite passada. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos
ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, observe que ele disse que o Espírito
vivificaria os nossos corpos mortais, e vamos encarar isto; quando você está morto isso não é por mais
tempo um corpo mortal, mas você tem partido para o corpo celestial. Então Paulo está falando de uma
vivificação deste corpo mortal. Mortal significa provável a morrer, então este corpo que está provável a
morrer não é o corpo Celestial para o qual iremos quando partirmos daqui, mas este corpo de carne em que
vivemos agora, e a palavra vivificado significa dar vida a isto, ou torná-lo vivo ou realizar o que era
pretendido.
7
De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se
viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Observe que conceito estranho Paulo está falando aqui. Ele diz que se você mortificar ou matar as obras da
carne você viverá. É por essa razão que ele podia dizer em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo; e
vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.
8
Portanto em Romanos 8 como Paulo prossegue dizendo: Porque todos os que são guiados pelo
Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez
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estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai. O
mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo
herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo...
9
E sabemos que esta predestinação para a adoção de filhos como falado aqui em Romanos 8 e Efésios 1
e Gálatas 4 e Hebreus 1, 3 e 7 mostra-nos não somente aquele modelo de conduta que é predestinado pela
semente que recebemos, como disse o irmão Branham, mas é a semente do Filho de Deus que está em nós, e
produziremos em nossos corpos a vida do Filho de Deus porque o irmão Branham disse que Jesus foi a
“semente exemplar” ou a semente modelo. E uma vez que Ele foi a Semente original e a lei de reprodução
diz que cada semente deve originar segundo a vida que está na semente, então se a Semente do Filho de
Deus produziu um filho obediente na semente original ela também produzirá filhos obedientes nas outras
sementes do Filho de Deus que começaram com aquela semente e que se originaram daquela semente
original.
10 Agora, ao observar este rastro da Adoção ou o processo que percorremos para ascender a Ele na
adoção de filho, verificamos que em Romanos 8:30 existem três estágios que percorremos neste processo.
E aos que ele predestinou (lembre-se de Efésios 1) a estes também chamou; (essa é a primeira parte em
nossa jornada, que é o chamado) e aos que chamou a estes ele também justificou; (que é o segundo estágio
da nossa jornada. Depois uma vez que tenhamos recebido o nosso chamado aí vem a justificação que vem
pela Fé. Fé é uma revelação, então uma vez chamado, Deus revela para nós qual é o nosso papel. Veja você
que primeiro devemos entender que somos um filho ou filha de Deus, porque você não pode ser adotado
como um filho se você não é um filho, e você não pode cumprir o seu papel na família se você não está na
família. Então primeiro é o chamado, a revelação sobre tudo que este chamado é. Agora, a revelação é onde
você adquire um refinamento em seu papel. A justificação é a fé ou a revelação do que isso leva para se
tornar o que somos, a revelação que nos fala sobre tudo que o nosso chamado é, qual é a nossa posição na
família, e depois) e aos que justificou (3º) a estes também glorificou.
11 E como eu mencionei na noite passada isso é quando o papel que você está representado na verdade se
torna a Palavra para a sua estação com pele nela. (Isso é doxazo, que fala da opinião, estimas, e parecer na
verdade se tornando expressado ou materializado. Em outras palavras, você é chamado como um filho para
o seu papel na família, e por meio da revelação desse papel e fé no chamado de Deus, você marcha para o
seu papel, e se torna a expressão daquela parte da Palavra de Deus para aquela estação. Você se torna
aquelas palavras manifestadas para esta era. Depois Paulo diz:) Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é
por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por
todos nós, como nos não dará também com ele gratuitamente todas as coisas?
12 Olhe, Deus tem uma Palavra para cada estação, e no nosso caso Ele tem uma Palavra que disse que
haveriam filhos predestinados para a adoção de filhos. Então se Deus tem uma Palavra para esta estação que
fala de filhos, então tem que haver vasos para manifestar essa Palavra para esta estação. É tão simples, e o
vaso que Deus usa para manifestar aquela porção de Sua Palavra para esta estação, marcha para aquela
promessa para a hora, e se torna a Palavra manifestada para a estação.
13 Vimos isto em William Branham, em Wesley, em Lutero, em Martin, em Paulo, em Jesus, e Moisés, e
José e Daniel, e Davi, etc. Todos foram pensamentos de Deus desde antes da fundação do mundo e na sua
geração eles se tornaram a Palavra Viva de Deus expressada por meio do vaso em que eles viveram. E deste
modo a Palavra manifestada para a sua hora.
14 Então como vimos no versículo 33, Paulo disse: Quem intentará acusação contra os escolhidos de
Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então a
condenação virá, mas e daí? Os pareceres do povo que não entende para o que Deus chamou você estarão lá,
mas isso é problema deles. Você está focado no que Deus chamou você para fazer. Você está focado no que
Deus revelou para você fazer. Você tem marchado para a sua filiação, então: Quem nos separará do amor
de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas
para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
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15 Agora, paramos neste pensamento na noite anterior mas queremos trazer para isto vários exemplos
que podemos ver nas Escrituras. Então vamos ir de volta primeiro à José na Bíblia. Note que José foi um
filho de Jacó, profeta de Deus cujo nome foi mudado para Israel, mas havia algo sobre o seu filho, que era
diferente dos seus irmãos. Agora, só porque ele era diferente dos seus irmãos não faz dele alguém melhor,
porque aqueles 12 filhos de Israel estarão na Nova Jerusalém, como os 12 anciãos de Israel. Então se
aqueles que venderam o seu irmão em escravidão podem obter isto então há esperança para o restante de
nós.
16 E uma vez que eles fizeram isto, não vamos dizer que José era um filho melhor, mas neste caso
estamos olhando para o seu exemplo para ver qual trilha devemos seguir.
17 Agora, é dito a nós que José estava com 17 anos de idade quando ele reconheceu a sua filiação e
começou a assumir um novo papel na família. Por causa do seu companheirismo aproximado com o seu pai,
e devido a este relacionamento, seus irmãos se separaram dele. Mas José por agora havia reconhecido o seu
chamado. E uma vez que ele começou a reconhecer o seu chamado, e marchou para aquele papel para ajudar
a seu pai nos negócios porque ele podia ser de mais confiança do que os seus irmãos, e porque ele era um
despenseiro melhor do que eles mesmos mostraram ser, seu pai o promoveu para fazer mais por ele nos
negócios da família e num papel de liderança que não caiu tão bem para os seus irmãos que eram mais
velhos do que ele. Esse então foi o fato ou diríamos, como o seu papel se tornou mais e mais revelado para
ele e Deus começou a exibir uma presença sobrenatural com ele, e seus irmãos reconheceram que ele tinha
algo em sua vida que eles não tinham. E então eles se tornaram ciumentos por causa do que ele estava
fazendo.
18 Gênesis 37:4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e
não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos; por isso o
odiaram ainda mais.
19 Versículos 13-20: Disse, pois, Israel a José: Não apascentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e
enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora vai, vê como estão teus irmãos, e
como está o rebanho, e traze-me resposta. Agora, veja, eu não sei o que você vê nisto mas isto me diz que
o pai não tinha exatamente confiança nos outros filhos para conservar o rebanho em boa saúde. Assim o
enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou-o um homem, porque eis que andava errante pelo
campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos; dize-me,
peço-te, onde eles apascentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui; porque ouvi-os dizer: Vamos a
Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe e, antes que
chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador.
Agora, José não podia mudar isso por que Deus deu-lhe aqueles sonhos, porém eles lhe odiaram sem
nenhum motivo. Ele era um filho obediente, e por isso este Deus recompensou-lhe com o seu chamado, e
revelou a ele qual seria o seu papel e porque dos ciúmes mesquinhos dos outros irmãos que lhe odiavam. E
então os verificamos dizendo no versículo 20: Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas
covas, e diremos: Uma fera o comeu; e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das
suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida.
20 Agora, todos nós conhecemos o restante da história porém o que estou tentando chamar a atenção
nisto, é de que primeiro é o chamado, depois a obediência ao chamado, e então Deus torna Sua aprovação
mais clara e de uma maneira sobrenatural com a obediência e quando isso acontece o ciúme golpeia os
irmãos e então a verdadeira prova e teste vem porque você conhece o seu chamado, você conhece o seu
papel, mas seus irmãos não aceitam o seu papel, e ainda assim foi dado a você aquele papel por causa da sua
obediência ao seu pai.
21 Agora, isso é o que eu vejo com José, então vamos olhar para outro filho de Deus nas Escrituras, então
vamos olhar para Moisés.
Descobrimos que Moisés conheceu o seu chamado numa idade muito cedo mas porque ele não
entendeu isso, e ele tentou fazer um serviço de Deus sem ser da vontade de Deus porque existe uma
adaptação para o plano de Deus, e só porque você pode conhecer o seu chamado e saber o seu papel, não
quer dizer que você pode realizar isso quando você bem entender. Jesus o Filho mais velho que é o nosso
modelo, nada poderia fazer ou nada dizer a menos que Deus Lhe mostrasse o que fazer. Porém Moisés
conseguiu umas calças um pouco maiores e começou a fazer o que ele pensava que Deus queria, antes que
Deus desejasse isso, e certamente que Deus não lhe mostrou para fazer, e tudo que ele conseguiu foi um
egípcio morto.
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22 PAULO PRISIONEIRO DE CRISTO (17/03/1963), §104-106. Agora, nós encontramos que
quando Moisés em todo o seu treinamento... E hoje com todo treinamento, fazendo grandes bispos e assim
por diante com grandes e altas ambições, o que fazemos? Nossas ambições se tornam mais ou menos como
eram as de Moisés. Vê? Deus, antes que Ele pudesse conseguir o homem em Sua mão, Ele teve que tirá-lo
de suas ambições. Ele teve que tirá-lo de todos os seus treinamentos. Ele saiu e ele libertou... ele matou um
egípcio e ele... E quando ele matou, ele descobriu que estava no erro. Ele não podia ter feito aquilo. Não
era dessa maneira. Deus teve que tirá-lo fora para o deserto, para o deserto, um lugar deserto. Observe
você, é um tanto estranho como que estes companheiros que Deus tem uma mensagem para eles; Ele os
leva para o deserto. Ele levou Paulo para o deserto para treiná-lo, para dizer-lhe todas as suas grandes
visões... “Vá para o deserto. Vá para um determinado deserto”. E ele permaneceu lá até que Deus tornou
plenamente conhecido o que fazer.
23 Agora, pode ter sido a decisão de Moisés matar o egípcio, mas foi o seu plano ir para o deserto. Mas
por que ele fugiu? Porque os irmãos não aceitaram a sua liderança. Eles não aceitaram o seu papel na
família como seu libertador.
24 O ANJO DO SENHOR (2/05/1952) § 23. Agora, observe. Pouco antes Dele levá-los para a terra
prometida, eles começaram a chorar, chorar amargamente. Os capatazes estavam alegres. E ele começou a
chorar amargamente a Deus. E quando eles clamaram, Deus tinha um garotinho nascido ali embaixo, um
nascimento bastante peculiar, Moisés. Você conhece a história de como ele foi colocado nos juncos, e a
pequena arca foi coberta com resina e calafetada. E a filha do faraó o educou, ou estava suposto a cuidar
da criança. E quando ele atingiu a idade de onde ele deveria estar na obra de Deus, por volta dos
quarenta anos de idade, um dia ele saiu e identificou-se com Israel pensando claramente que eles deveriam
saber que ele era o seu libertador. E quando ele assassinou o egípcio, matou-o, e no dia seguinte ele
encontrou irmãos hebreus porfiando um com o outro, e eles descobriram o seu pecado e lhe disseram. E
nisto Moisés fugiu para o deserto, rejeitado de seus irmãos, exatamente como Cristo foi rejeitado dos Seus
irmãos.
25 E novamente deste sermão ISRAEL NO MAR VERMELHO – Parte 1 (26/03/1953) § 67, o irmão
Branham disse: Caminho abaixo, aqui vem eles, tempo de libertação. Moisés nasceu, educado aos pés do
faraó, saiu, esperava que os filhos entendessem que ele fosse o sujeito a fazer isso. Mas eles entenderam
isso? Não, senhor. Eles disseram: “Quem é você para governar sobre nós? Você nos matará como matou o
egípcio?”. E Moisés fugiu. Tudo bem. Moisés rejeitado pelos seus irmãos.
26 Então vemos o chamado, depois a obediência ao chamado, e depois o ciúme e a rejeição, e assim Deus
então tomou aparte o seu servo para treiná-lo para ser um filho obediente. Porque embora ele fosse um filho,
todavia aprendeu ele a obediência pelas coisas que ele sofreu. A muita razão para o seu sofrimento foi
porque ele reconheceu o seu chamado, e marchou para o seu papel, e isso é o que causou a sua rejeição, e
assim a obediência causou-lhe sofrimento dos seus irmãos e esse sofrimento levou-lhe para o lugar onde ele
aprendeu a ser mais obediente. Em outras palavras, embora ele sofresse por ser obediente a Deus, todavia
ele foi rejeitado por isso, e ao invés de fugir de seu papel, do qual ele fugiu, ainda assim Deus usou aquela
fuga para o outro lado do deserto para mais adiante treiná-lo para ser mais definitivo em sua obediência.
27 Veja você, Jesus foi obediente ao ponto Dele poder passar por 300 pessoas enfermas e ir estender as
mãos somente a uma pessoa. A Bíblia nos conta que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele
padeceu. Ele aprendeu a não fazer nada a menos que Ele visse o Pai numa visão fazendo primeiro, e Ele não
falava a menos que isso fosse o que Deus, o Seu pai Lhe havia instruído a dizer. Isso é completa submissão
e completa obediência. Agora, a ironia do rastro da adoção é que quando reconhecemos que somos filhos, e
aceitamos nossa filiação, nós então desejamos fazer o que o nosso Pai deseja que façamos, porém às vezes
nós nos adiantamos àquilo que o nosso Deus quer que façamos, e assim nós fazemos antes Dele nos dizer, e
aí é quando somos criticados. E assim Deus usa a rejeição para nos treinar para nos tornarmos cada vez mais
obedientes a Ele. Tendo não somente o desejo certo para agradá-Lo, embora isso seja um bom começo, mas
fazer somente o que Ele quer que façamos e aonde Ele quer que estejamos.
28 PAULO PRISIONEIRO DE CRISTO (17/03/1963), § 107-109. No tempo de Moisés, Ele o levou
ao deserto, e o manteve lá por 40 anos e tirou toda a sua teologia e todas as suas ambições. Oh, que tempo
em que ele pôde olhar para trás e ver a sua falha, e como nós, nesta noite, devíamos fazer a mesma coisa,
quando vemos nossas ambições. Olhe para as campanhas de cura e veja se o Senhor fez algo há poucos
anos atrás exceto restaurar a cura dos enfermos e assim por diante. Todos, toda organização, porque isso
não veio para as suas organizações, e eles tiveram que conseguir para eles um curador. E o que temos

18

Doutrina da Mensagem
feito? Vamos olhar para isto só por um momento. Nós temos feito a mesma coisa que Moisés fez! Temos
saído e tentado tão duramente manufaturar algum tipo de milagre. “Eu sinto o cheiro de uma
enfermidade”; “Eu tenho sangue em minha mão”, e manufatura um milagre. Vê? E o que temos
conseguido?
Eu digo que tudo que eles conseguiram foi um egípcio morto.
29 Agora ouça a resposta do irmão Branham à sua pergunta no parágrafo... Ele diz no 59: E o que temos
conseguido? Alguns homens em tantos exageros extremos se arruinaram e se tornaram beberrões
habituais, neuróticos, e tem suas mentes inteiramente desviadas do objetivo Pentecostal, de volta fazendo
organizações e coisas outra vez. Veja, o que temos feito, matamos um Egípcio. Isso mesmo. E temos
tentado, temos excedido, temos retribuído, temos trabalhado ao longo de toda a noite em reuniões de
oração, até perdermos a voz e tentamos manufaturar algo e modificar alguma coisa e todos estes tipos de
coisas; e descobrir que isto é uma falha total. Nós precisamos ir de volta ao deserto. Isso mesmo. Sim,
senhor.
30 Então veja você, isso não é ele que deseja ou ele que corre, mas isso é Deus que nos mostra qual é o
nosso papel. É Deus que faz o chamado e é Deus que coloca o homem no caminho para fazer o que Deus e
somente o que Deus quer para ele fazer. E encontramos este exemplo em vários lugares na Bíblia. Muitos
homens tiveram somente uma única coisa para fazer a Deus a sua vida inteira, e então isso foi assim?
Pudemos ficar contentes em fazer isto, e estar preparados para fazer aquilo quando somos chamados sobre
fazer isso? Eu pergunto.
31 Então o que eu vejo neste rastro da adoção é o chamado depois a marcha para o nosso papel, e depois
a rejeição que deve vir para anunciar um meio de treinamento para nos tornarmos mais e mais obedientes no
que Deus tem para nós fazermos.
32 Olhe para Davi. Ele era apenas um garotinho corado com um grande coração. Ele tinha uma liderança
com seu rebanho para olhar após eles e para protegê-los, e ele assumiu a sua liderança bem seriamente.
Quando um leão e um urso vieram após suas ovelhas, ele assumiu o seu papel seriamente e matou o leão e o
urso. Assim então Deus o chamou mais alto e lhe revelou que Ele desejava que ele matasse este homem
gigante chamado Golias. E olhou para a atitude de Davi. Tamanho não significava nada para ele, se Deus o
enviou, Deus tomaria conta dele, e ele se aproximou daquele gigante com cinco pedras pequenas, f-é [Faith,
“fé” em inglês possui cinco letras – Trad.]. E somos justificados pela fé, e fé é uma revelação, e Deus havia
revelado a ele o que aconteceria e Deus disse a Davi o que fazer e ele o fez. Deus mais adiante definindo o
seu papel na família.
33 OBRA É FÉ EXPRESSADA (26/11/1965) § 171-172. E um pequeno Davi de pé ali com um
pedacinho de coro de animal, de cabra ou de ovelha, com dois pedaços de cordas amarradas a isto. Porém
isso foi revelado a ele. A revelação o atingiu. Amém. Ele disse: “O Deus que me livrou das garras do urso,
que me livrou das garras do leão, quanto mais entregará a este filisteu incircunciso em minha mão”. Seus
irmãos estavam mais capacitados para fazê-lo. A cabeça e os ombros de Saul sobressaíam por cima de seu
exército. Mas, veja você, isso não foi revelado a eles. Amém. Aí está: eles creram que isso poderia ser feito,
eles creram que Deus poderia fazê-lo, porém isso não foi revelado a eles; mas isso foi revelado a Davi. De
modo que aí está a diferença, bem aí. Se a você é absolutamente revelado que Deus vai curá-lo, você
receberá isto. Não me interessa o que está de errado com você e qual a desvantagem; pode ser pior que
Davi e Golias. Porém se é revelado a você...
34 Isso me faz recordar de algo que o irmão Jim DuCharme me contou alguns anos atrás. Ele disse que
ele estava conversando com este sujeito que é um de meus críticos, e o homem disse: “O que o irmão Brian
está fazendo é o que eu quis fazer anos atrás”. E Jim disse: “Mas ele está fazendo isso e você não está”.
35 E isso é o que eu tenho dito aos meus críticos. Eles dizem: “Quem ele pensa que é e o que ele está
tentando fazer de si mesmo?”. E minha resposta é: “Ei, rapazes, o que estou fazendo precisa ser feito, e eu
não vejo nenhum de vocês fazendo isto, e vendo a necessidade, e sentindo a direção para dizer, eu marchei
para este papel, e Deus tem portas em todas as partes do mundo. Isso não é o que eu fiz, é o que Ele queria
que eu fizesse, exatamente como Isaías disse, quando Deus disse: “Quem irá por nós? E Isaías disse: Eis-me
aqui Senhor, envia-me a mim”.
36 Isaías 1:1-12: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de
Uzias, Jotão, Acaz, e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra; porque o Senhor tem
falado: Criei filhos, e engrandeci-os; mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o
jumento a manjedoura do seu dono; mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação
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pecadora, povo carregado de iniqüidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores; deixaram ao
Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos
rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há
nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas
com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo; a vossa terra os
estranhos a devoram em vossa presença; e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de
Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o
Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e
semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma; dai ouvidos à lei do nosso
Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou
farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados; nem me agrado de sangue de
bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu
isto de vossas mãos, que viésseis a pisar os meus átrios?
37 INFLUÊNCIA (30/11/1963) § 188-189. Agora, vamos descer para a casa de Deus em nosso
coração, o altar, vamos examinar e ver como Jesus se parece, o qual é a Palavra. E então nós podemos
responder: “Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para casa, para ser uma esposa melhor. Envia-me para
a escola a ser uma adolescente melhor. Envia-me para a escola a ser um adolescente melhor. Envia-me ao
púlpito, um ministro diferente. Envie-me para meu negócio, um negociante diferente. Quando você vê o seu
Exemplo, Jesus Cristo.... Ele disse: “Aqui estou eu, envia-me a mim”, após a sua humildade, após ele ter
visto a ordem, como Deus colocava Seus servos juntos. Como Ele o comissiona; antes de comissioná-lo,
ele tem que ser humilde, reverente, e em ação. E portanto, quando ele viu aquilo, o purificado Isaías disse:
“Eis-me aqui, envia-me a mim”.
38 Oh, ouça, nós podíamos avançar a avançar com nossos exemplos de filhos de Deus sendo chamados e
depois marchando para o seu chamado, e uma vez que eles se mostram serem obedientes à visão celestial
como Paulo coloca isto, Deus então os usou como o Seu próprio corpo para expressar-Se a Si Mesmo à raça
humana.
39 Do seu sermão DEUS ESCONDENDO-SE EM SIMPLICIDADE (12/04/1963) § 132: Quando
você se entregar inteiramente, Ele entrará inteiramente. Mas até que você se entregue, Ele não pode entrar
inteiramente. Entregue-se. Entregue os seus pensamentos; entregue o seu pensar; entregue a sua vida;
entregue o seu tudo; entregue o seu prestígio. Entregue tudo a Ele agora, e Ele entrará e encherá você com
o Espírito Santo. Isso é o que Ele está para fazer aqui.
40 Nos parágrafos 137-139 de A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL o irmão Branham
disse: Veja, a Palavra falada... Então somos a Palavra de Deus manifestada. É assim que Deus deseja a
Sua Igreja; é para Se manifestar. Como pode Ele se manifestar a não ser que a Sua Própria semente
esteja naquela pessoa? Como pode você usar os seus próprios pensamentos e Deus Se manifestar através
de você? Como pode você tomar a sua própria crença e dizer: “Bem, o meu pastor ensina... Meu credo diz
que isto... os dias de milagres...”. Como você irá fazer isto e depois ser um filho de Deus manifestado?
Como você irá fazer isto? A morte de Jesus não significou nada para você. “Oh, eu O aceito como meu
Salvador”. Você não. Você diz que aceita, mas você não aceita. Suas obras provam o que você é. Jesus
disse a mesma coisa. “Se você pensa que eu nasci ilegitimamente...”. Eles disseram: “Nós somos filhos de
Abraão, e não precisamos de ninguém para nos ensinar”. Disse: “Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês
teriam Me conhecido”. Vê? Disse: “Qual de vocês Me condenaria de pecado (incredulidade)? Mostre-Me
uma coisa que Deus prometeu de Mim que Eu não cumpri. Mostre-Me uma só coisa que o Pai prometeu
e que Eu não tenho cumprido. (Pecado é incredulidade). Vejamos se vocês produzem isto então”. Aquilo
os podou. Vê? Certamente. Disse: “Quem está Me acusando? Quem pode Me condenar de pecado e
incredulidade?” Vê? “Se Eu não creio, então por que está o Pai fazendo através de Mim como Ele está
fazendo, cada Palavra que Ele prometeu? Agora, deixe-Me ver onde vocês tem isto em vocês”.
41 O que o irmão Branham está nos dizendo aqui é que somos ordenados a refletir a imagem da semente
original. E isso não poderia ser possível a menos que tenhamos a vida que estava na semente do
Primogênito. Porque se temos a vida, então temos a natureza, porque dois são um no sentido de que a
natureza da vida são os atributos refletidos e as características manifestadas da vida na semente. Veja, se
estivermos tão absorvidos pela nossa própria vida diária não podemos deixar Cristo viver isto para nós.
42 Veja você, Deus não está vindo por um povo que acha que Sua Mensagem é apenas um novo credo ou
algo. E a Doutrina de Cristo não é teologia para ser discutido contra, não, de modo nenhum. A Doutrina de
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Cristo é uma realidade da sua posição na família de Deus. A Doutrina de Cristo, conhecê-la e entendê-la de
seu próprio coração trará com isso a mesma Vida que estava no Filho Primogênito, e você verá sua própria
vida se tornar um reflexo da Sua Vida. Porque Deus quer viver sua vida por você, em seu próprio conjunto
de circunstâncias.
43 As provas e testes que Deus dá para cada um de vocês são bastante únicos para a sua própria vida de
circunstâncias, e Deus quer o seu vaso para Se refletir através de suas circunstâncias. E não importa quem
você é. Minhas circunstâncias são diferentes das circunstâncias de minha esposa e as dela são diferentes de
nossas filhas. E cada uma de minhas filhas possui um conjunto de circunstâncias que são únicas a elas. E
Deus quer viver suas vidas e mostrar-Se o mesmo ontem, hoje e para sempre em cada uma de nossas vidas.
44 Não importa quem você é, se você é um filho ou filha de Deus, Ele quer tomar o seu corpo
emprestado, então apenas empreste-o a Ele, ou dê isto a Ele. Simplesmente entregue-se a Ele para que Ele
possa usar o seu vaso para manifestar a Sua vida por meio dele. Isso é tudo sobre o que a Vida é. Não é
vendo o que você pode fazer com este vaso, mas permitindo Deus mesmo usá-lo e ver o que Ele fará com
isso.
45 Do FUTURO LAR (2/08/1964) §§ 144-145, o irmão Branham disse: Agora, muitos de vocês
perguntam: “Como aqueles discernimentos vêm?”. Vou lhes dizer. Veja, é uma palavra que eu digo, e não
é meu pensamento porque eu não sei. Eu não conheço o pensamento disso. Como posso eu te dizer quem é
você e de onde você vem, quando eu não te conheço? Como posso eu te dizer o que você fez há dez anos
atrás, quando eu nunca te vi em minha vida? Como posso eu te dizer onde você estará e o que você fará
daqui a dez anos? Como posso eu conhecer o futuro? Porém isto é o pensamento de Outro Alguém. “Deixe
que a mente que estava em Cristo esteja em você. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você”.
Veja, então isto não é o seu pensamento; este é Seu pensamento através de você, e você não está
expressando suas próprias palavras; você está expressando Suas Palavras.
46 OS DONS DE DEUS SEMPRE ENCONTRAM LUGAR (22/12/1963), §§ 81-82: Deus opera
através de seres humanos para redimir seres humanos. Ele pode tomar você, operar através de você para
redimir a humanidade, se você dedicar completamente tudo que você é. Se você é uma moça dedique a sua
moral. Você é um moço, dedique a sua moral, dedique a sua mente, dedique o seu pensamento, dedique o
seu coração, dedique a sua alma, dedique tudo que você é e deixe Cristo operar através disso. Que coisa
gloriosa.
47 QUEM É ESTE? (4/10/1959) §34. ...um Deus sobrenatural não pode mudar a Sua natureza para se
ajustar à natureza do povo. O povo tem que mudar a sua natureza para se ajustar ao plano sobrenatural de
Deus. E é por esta razão que o povo clama: “Quem é este?”. É Deus no meio do Seu povo. Eles não
entendem isto. Deus nunca virá ao seu nível; você terá que vir ao Seu. Deus não virá ao seu requerimento;
você tem que vir ao de Deus. E então quando este requerimento se encontra sobre uma promessa que Deus
fez para redimir o povo. Se este requerimento encontra, sua natureza inteira muda; seus pensamentos
mudam. Seus hábitos mudam. Tudo sobre você muda. Seus desejos mudam. Seu viver muda. Seus
hábitos mudam. Você muda. Tudo sobre você muda, porque existe uma nova vida em você.
48 PODEMOS VER A JESUS? (16/03/1958) § 14: Você tem que ter Deus por dentro antes que você
possa vê-Lo por fora. E existem muitas pessoas que parecem não entender o que Deus é. Porém Ele tem que
entrar, e olhar através de seus olhos, usar os seus olhos, e sua mente, seu pensamento, e sua vista, sua
emoção, tudo tem que ser plenamente controlado por Deus.
49 A PORTA DO CORAÇÃO (16/03/1958) § 42 Você diz: “Agora, você pode entrar, mas não ouse
abrir aquela porta. Não vá até ela. Mas você pode ficar de pé bem aqui”. Você se sentiria bem vindo? É
desta maneira com alguns de vocês membros de igreja. Apenas deixe-O entrar. Oh, você quer que Ele seja
o seu Salvador, mas Ele quer ser o seu Senhor. Senhor é governante. Ele quer ser o seu Governador, não só
o seu Salvador unicamente. Você O quer como um Salvador, mas que tal ser o seu Senhor? Que controlará
você, controlará suas emoções, controlará seu pensamento, controlará cada fibra de você, para que você
possa dizer como o homem anos atrás que O deixou entrar: “Para mim o viver é Cristo e o morrer é
lucro”. Deixe-O entrar, entrar neste caminho para ser o Governante e Senhor sobre você.
50 PORTA DENTRO DA PORTA (9/02/1958) § 31: Você deve deixá-Lo ser o supremo Governador.
Isto é, Ele está em toda parte. Ele está em todas as suas opiniões. Ele está sobre tudo que você tem. Ele está
sobre suas emoções. Ele está sobre as suas idéias. Ele controla cada fibra de seu pensamento. Tudo que
você é você deveria converter a Ele, se Ele será o seu Salvador e Senhor.
51 Então não importa para qual filho de Deus olhamos, cada semente deve surgir na semelhança da
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semente original, e se somos a semente do Filho de Deus então produziremos os resultados de filho de Deus.
52 Portanto, vimos o rastro da Adoção, e a Vida dos filhos que Deus usou para Se manifestar ao mundo
em todas as eras. Vimos isto em Moisés, e em José, e em Davi, e em Daniel, e em Isaías, e em Jesus e Paulo
e Lutero e Wesley e William Branham, e isso será em você também? Deus disse que Ele teria filhos
adotados, e Ele nos predestinou para a adoção de filhos para Ele Mesmo.
53 Então você pode ver o seu chamado? Você tem ouvido aquele chamado? Ele tem revelado a você o
seu papel na família? Você tem marchado para o seu papel? Você tem visto a rejeição que deve vir para
trazer você para mais uma definição do seu papel?
54 Eu espero que você possa ver isso não importa quem fosse o filho ou filha; existe um mesmo modelo
que aconteceu em cada uma de suas vidas não importa que idade eles vivessem e não importa qual era a
circunstância da sua vida.
55 Deus chamou a cada um deles, e eles ouviram aquele chamado, e talvez por um tempo eles não
entendessem aquele chamado, mas na devida estação, Deus revelou a eles o Seu plano para as suas vidas,
que era o seu papel para realizar para a sua hora, e quando eles marcharam em fé e obediência para aquele
chamado, em cada caso os seus irmãos não entenderam o seu papel, e então eles os perseguiram e os
rejeitaram, porque eles os compreenderam mal, mas é desnecessário dizer, que aqueles se endureceram
porque eles sabiam quem eles eram e eles sabiam o papel que seu Pai tinha chamado para eles nesta vasta
família de irmãos. E assim eles foram ridicularizados, fizeram graça deles, e sua vida estava cheia com uma
solitária prova que eles tinham que sofrer por si mesmos, mas uma vez que Deus, o Pai deles viu que eles
foram obedientes à visão celestial, Ele coroou seu ministério, sua filiação, seu papel ao chamá-los até
mesmo para mais alto. E uma vez que Deus coroou o seu ministério, sua obediência como filhos, Ele então
os tirou de cena, oh aleluia, Ele os chamou para descansar no Lar.
56 Pensamos de Elias como tendo um papel dinâmico na família, todavia Deus não coroou o seu
ministério até que ele mostrasse a sua obediência por deitar sobre o seu lado por três anos e meio. Pode você
imaginar isso? Poderia você ser obediente a isto se isto é o que Deus chamou você para fazer?
57 A FASE PRESENTE DE MEU MINISTÉRIO (8/09/1962) § 112: Elias, aquele pobre velho profeta
desfalecido deitado lá no deserto, e que teve que ser alimentado pelo que as aves traziam para ele. E seu
pequeno e velho aspecto magro, cansado, corpo de aparência bronzeada, um pequeno frasco de azeite
pendurado a seu lado, todo barbudo, e a cabeça provavelmente calva e queimada pelo sol, mancando no
chão com uma bengala assim, mas sob aquele pequeno e velho coração pulsava o Espírito de Deus.
Quando Deus viu Seu pequeno velho e cansado servo aproximando-se do fim, todos o haviam abandonado,
e tudo mais, Ele o deixou no chão? Ele enviou uma carruagem abaixo, apanhou o Seu cansado servo:
“Você nem mesmo tem que andar como Enoque andou; Eu simplesmente levarei você para casa em uma
carruagem.” Isso mesmo. Ele coroou seu ministério com um passeio de carruagem para casa. Isto não é
tão ruim, você sabe. Sim. Sim, ele não teve que andar para casa; Ele simplesmente enviou uma carruagem e
o tomou porque ele estava cansado. Eu gosto disto. Pobre, pequeno, velho e cansado servo, Ele o apanhou,
levou-o para Casa.
58 Parágrafo 94: Agora, geralmente é numa hora como essa quando o homem tem permanecido fiel à
Palavra e todos os homens o têm abandonado que Deus dá um passo em defesa daquela pessoa e coroa o
seu ministério. Vê? Isso mesmo. Que consolação.
59 Parágrafo 111: “Naquela hora escura... em meio à composição das rochas e céu escuro,” disse o
poeta: “meu Salvador inclinou Sua cabeça e expiou; a abertura do véu revelou o caminho para os regozijos
nos céus e o dia infinito.” Ele teve que fazer aquilo a fim de fazer o caminho para nós. Isso mesmo. Mas o
que Deus fez? Ele foi fiel à Palavra e Ele abraçou a cruz. Mas foi este o fim de Seu ministério? Estava
Seu ministério arrasado? Deus o coroou com a maior coroa que poderia ser coroado. Ele o coroou em
uma manhã de Páscoa, na ressurreição. Ele coroou o ministério de nosso Senhor Jesus, Ele levantou dos
mortos e está vivo para sempre. Ele não estava arrasado porque todos os homens O abandonaram; Ele foi
coroado. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele foi coroado porque Ele havia sido abandonado, e Ele devia fazer
isto quando Ele O levantasse dos mortos.
60 NOMES BLASFEMOS (4/11/1962) § 110. Eu não acho que Demas foi para o mundo, porque
Demas era de uma... Se você conhece a sua história, ele era de uma grande família rica; e ele quis seguir
com o resto da multidão. Mas Paulo, o pobre pequeno Paulo, o que foi isto? Deus sempre permite um
ministério ficar assim e então o coroa. Ele permitiu Jesus chegar a um ponto (Olhe para ali), quando Ele
podia ressuscitar o morto, quando Ele podia fazer qualquer coisa que Ele quisesse, e permitir um soldado
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romano arrancar a barba de Sua face e cuspir em Sua face. Colocaram um trapo em volta de Sua face e
disseram: “Agora, você sabe, eles me disseram que você é um profeta...”. Todos eles ficaram em volta com
suas varas e bateram-No na cabeça, e disseram: “Agora diga-nos quem Te bateu”. Ele sabia quem bateu
Nele. Certamente que Ele sabia. Vê? Mas o Seu ministério estava determinado a ser coroado. Sempre
chega a esse ponto onde isso parece bem, bem fraco, quase destruído, então Deus coroa isso. Oh, Senhor,
deixe isso acontecer. Deixe isso acontecer, Senhor.
61 A FASE PRESENTE DE MEU MISTÉRIO (8/09/1962) § 138. Quantos cristãos estão no Caminho
nesta noite, aqui dentro, que estão felizes, vocês que começaram há muito tempo atrás? Deram o seu início,
seguindo ao longo da estrada, e ainda seguindo em direção ao fim; eu oro para que Deus coroe o seu
ministério, seja o que for. Pode ser uma dona de casa. Eu oro para que Deus coroe o seu ministério. Pode
ser um pregador. Pode ser um diácono. Pode ser um simples membro. Pode ser um fazendeiro. Eu não sei
o que é. Seja o que for, que Deus possa coroar a sua vida com a glória da Sua Palavra, em Sua Segunda
Vinda raptar você e levar você para outra terra...
62 INFLUÊNCIA (15/03/1964) § 71. Vamos inclinar nossas cabeças. Calmamente... Quando a brasa
do fogo havia tocado o profeta, fazendo-lhe tão puro, tão puro quanto podia ser. Quando a voz de Deus
disse: “Quem irá por nós?”. Então ele respondeu: “Senhor, aqui, envie a mim”. Calmamente agora, todos
juntos. Fale, meu Senhor, fale, meu Senhor, fale, e eu serei rápido para Te responder; fale meu Senhor,
fale, meu Senhor, e eu responderei: “Senhor, envia-me”.
63 Milhões agora em pecado e vergonha estão morrendo; (você sabe que existem 2 milhões seguindo
esta Mensagem hoje...) ouça ao seu triste e amargo choro. Apressa-te irmão, apressa-te ao teu livramento.
Responda rapidamente: “Senhor, eis-me aqui”. Fale, meu Senhor, fale, meu Senhor; fale e eu serei rápido
para Te responder. Fale meu Senhor, fale, meu Senhor, e eu responderei: “Senhor, envia-me”. Oh, que
vergonha ver nossos irmãos e irmãs morrendo sem entender o seu potencial como filhos e filhas do Deus
vivo. Ouça ao seu triste e amargo choro. (Oh, irmão, venha comigo, você virá?). Apressa-te irmão,
apressa-te ao teu livramento. (Eles não sabem que o espírito da igreja forma o Espírito Santo ou nada).
Responda rapidamente: “Senhor, eis-me aqui”. Fale, meu Senhor, fale, meu Senhor, (Isaías, você está
aqui?) fale e eu serei rápido para Te responder. Fale meu Senhor, fale, meu Senhor, e eu responderei:
“Senhor, envia-me”.
Vamos orar...
Tradução: Diógenes Dornelles
Outubro de 2009.
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O Rastro da Adoção – Parte 3
2 de setembro de 2009

Brian Kocourek
1
Esta noite continuaremos com o nosso estudo sobre o rastro da Adoção, mas primeiro eu quero reler
algumas coisas que o irmão Branham disse de A Palavra Falada é a Semente Original, no parágrafo 137.
Nos parágrafos 137-139 de A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL o irmão Branham
disse: Veja, a Palavra falada... Então somos a Palavra de Deus manifestada. É assim que Deus deseja a
Sua Igreja; é para Se manifestar. Como pode Ele se manifestar a não ser que a Sua Própria semente
esteja naquela pessoa? Como pode você usar os seus próprios pensamentos e Deus Se manifestar através
de você? Como pode você tomar a sua própria crença e dizer, “Bem, o meu pastor ensina... Meu credo diz
que isto... os dias de milagres...”. Como você irá fazer isto e depois ser um filho de Deus manifestado?
Como você irá fazer isto? A morte de Jesus não significou nada para você. “Oh, eu O aceito como meu
Salvador”. Você não. Você diz que aceita, mas você não aceita. Suas obras provam o que você é. Jesus
disse a mesma coisa. “Se você pensa que eu nasci ilegitimamente...”. Eles disseram: “Nós somos filhos de
Abraão, e não precisamos de ninguém para nos ensinar”. Disse: “Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês
teriam Me conhecido”. Vê? Disse: “Qual de vocês Me condenaria de pecado (incredulidade)? Mostre-Me
uma coisa que Deus prometeu de Mim que Eu não cumpri. Mostre-Me uma só coisa que o Pai prometeu
e que Eu não tenho cumprido. (Pecado é incredulidade). Vejamos se vocês produzem isto então”. Aquilo
os podou. Vê? Certamente. Disse: “Quem está Me acusando? Quem pode Me condenar de pecado e
incredulidade?” Vê? “Se eu não creio, então por que está o Pai fazendo através de Mim como Ele está
fazendo, cada Palavra que Ele prometeu? Agora, deixe-Me ver onde vocês tem isto em vocês”.
2
Agora, eu quero olhar para este parágrafo na luz do parágrafo 143 onde ele diz: ...se o mesmo Espírito
que estava dentro Dele está em você, então as mesmas obras serão manifestadas. E depois no parágrafo
145 ele disse:
O que é isto? - A mesma semente. Agora, vamos saltar à frente um pouco onde ele disse: Se você
deseja uma Vida de Deus com a Palavra de Deus, aceite a Palavra de Deus em Sua plenitude, cada
medida Disto. E então isto é... e se isto é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está caindo
produzirá exatamente o que está no seu jardim. Vê? E depois no parágrafo 146:
3
Então as obras que serão manifestadas Nele serão as mesmas pois é a mesma Semente Palavra de
Deus. O Filho de Deus foi a Sua Semente exemplar. E o que a Sua Vida era quando o Espírito derramouse sobre Ele após o Seu batismo e o Espírito Santo vir sobre Ele, a mesma Vida que Ele produzirá, aquele
mesmo Espírito regador do Espírito Santo produzirá o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que Ele
fez, se é a mesma Semente. A Semente do Filho de Deus produzirá uma Semente do Filho de Deus.
4
Agora, olhando para esses pensamentos todos juntos o que vemos é que o irmão Branham está falando
sobre este assunto: “ A Palavra Falada é a Semente Original”, e a chave aqui é a semente original, porque é
dela que todas as outras sementes se originam.
5
Antes que Jesus morresse, Ele disse em João 12:24: “Em verdade, em verdade, eu vos digo: se uma
semente de trigo cair no chão e não morrer, ela permanece só; mas se morrer dará muito fruto”.
6
NVI, João 12:24: “Eu lhe digo a verdade, a menos que um grão de trigo caia ao chão e morra, ele
permanece apenas uma simples semente. Mas se ele morre, ele produz muitas sementes”.
7
Amplificada, João 12:24: Eu vos asseguro, e mais solenemente eu vos digo. A menos que um grão
de trigo caia na terra e morra, ele permanece [apenas um grão; porém ele nunca mais se torna vivo] por si
mesmo só. Mas se ele morre, ele produz muitos outros e produz uma colheita farta.
8
Weymouth, João 12:24: Em mais solene verdade eu vos digo que a menos que o grão de trigo caia
ao chão e morra, ele permanece o que ele era... um simples grão; mas se ele morre, ele produz uma
colheita farta.
9
O que o irmão Branham está nos dizendo aqui é que a Lei da vida que foi falado por Deus lá no
passado em Gênesis 1:11 nos diz que cada semente deve produzir segundo a sua espécie, e o que o irmão
Branham está nos mostrando aqui é que a semente original é a semente modelo ou como Ele coloca isso, a
semente exemplo.
10 Agora, a palavra “exemplo” de acordo com o dicionário inglês é: 1. Aquilo que é representativo de um
grupo como um todo. Agora, essa não é uma definição tão boa quanto a segunda que diz: 2. Algo servindo
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como modelo de um tipo específico. Porque isso é Gênesis 1:11 que diz que cada semente deve produzir
segundo a sua espécie. Assim você vê que a semente original é o modelo para cada semente que surge após
ela.
Portanto, somos ordenados a refletir a imagem da semente original, e essa semente original foi Cristo.
11 Efésios 1:3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; como também nos elegeu nele antes da fundação do
mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor; e nos predestinou para filhos de
adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.
12 E Efésios 1:3 é Romanos 8:29... Porque os que de antemão conheceu, (quando conheceu de antemão?
Desde antes da fundação do mundo, que é quando... E então aqueles que Ele conheceu antes da fundação do
mundo, foram aqueles que estavam Nele, e como o irmão Branham disse, se não tivemos representação lá
atrás então, nunca o teremos. Então se estávamos Nele, somos aqueles que Ele conheceu de antemão, e)
Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
13 Agora, essa palavra conforme foi traduzido da palavra grega summorphos que significa juntamente
formado, isto é, (figuradamente) semelhantemente formado, formado igual a, e a palavra summorphos foi
derivado de duas palavras, “sun” uma preposição primária denotando união; com ou junto ou em processo,
ou semelhante, ou em adição a, e a palavra “morphe”, que significa “modelo” ou “forma”. Então você vê
que isso não é somente um modelo mas aparece junto com o modelo. Em outras palavras, precisa-se do
original para moldar o outro, deste modo o original é o modelo. E você sabe que um modelo é o que é
necessário para se fazer cópias exatas.
14 Então Deus quer filhos, filhos e filhas que sejam cópias exatas da semente original do Filho de Deus.
E era isso que o irmão Branham estava dizendo nos parágrafos 145 e 146:
Se você deseja uma Vida de Deus com a Palavra de Deus, aceite a Palavra de Deus em Sua
plenitude, cada medida Disto. E se isto é a plenitude de Deus em você, então a chuva que está caindo
produzirá exatamente o que está no seu jardim. Vê?
15 Então as obras que serão manifestadas Nele serão as mesmas pois é a mesma Semente Palavra de
Deus. O Filho de Deus foi a Sua Semente exemplar. (Uma semente exemplo é uma semente modelo) E o
que a Sua Vida era quando o Espírito derramou-se sobre Ele após o Seu batismo e o Espírito Santo vir
sobre Ele, a mesma Vida que Ele produzirá, aquele mesmo Espírito regador do Espírito Santo produzirá o
mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que Ele fez, se é a mesma Semente. A Semente do Filho de
Deus produzirá uma Semente do Filho de Deus.
16 E isso não poderia ser possível a menos que tivéssemos a vida que estava na semente do Primogênito,
porque se temos a vida, então temos a natureza, porque os dois são um no sentido de que a natureza e a vida
refletem atributos ou manifestam características da vida que está na semente.
Veja você, que Deus não está vindo para um povo que acha que Sua Mensagem é somente um novo
credo ou algo. E Ele certamente não está vindo por um povo que pensa que a Mensagem é “Deus enviou um
profeta”. Ele está vindo para as sementes do Filho de Deus que vieram da semente original do Filho de
Deus.
17 Isso é tudo que a Doutrina de Cristo é, e é por essa razão que não deveríamos ver isto como uma
teologia porque é de vida que estamos falando.
Você discute sobre teologia, porém a Vida não é para ser discutida contra, Vida é para ser vivida,
expressada, manifestada em nossos vasos. A Doutrina de Cristo é uma realidade da sua posição na família
de Deus. A Doutrina de Cristo é para conhecer o seu Pai e seu irmão mais velho e reconhecer os seus irmãos
e irmãs na família e assim tratá-los como tais.
18 Efésios 4:11 nos fala do ministério quíntuplo que está acima para ajudar a família para amadurecer
como filhos e filhas de Deus, e nos diz que não podemos fazer isso a menos que cheguemos ao
conhecimento do Filho de Deus, e a um entendimento da Fé.
19 Efésios 4:11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, (aperfeiçoamento, que não é
sem mácula, o Sangue de Jesus faz isto. Não, Deus concedeu o ministério quíntuplo para conduzir a igreja à
maturidade) para a obra do ministério, para edificação (que significa desenvolver) do corpo de Cristo; até
que todos cheguemos à unidade da Fé, (Não somente Fé, mas A Fé, e não simplesmente qualquer unidade
chegará a isso, porque quando a Torre de Babel foi edificada Deus olhou para baixo e viu que o homem era
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um e Ele disse que isso não era bom. “Eu terei que descer e confundir sua fala de modo que eles não
consigam ser um neste caminho”. Todavia em 1 Coríntios 1, Paulo diz que nos é dada a mente de Cristo
para que possamos ser um. Jesus disse em São João 17 que Ele nos deu a Sua Palavra e a Sua Glória que o
Seu Pai Lhe havia dado para que possamos ser um assim como Ele e o Pai eram um. Agora, conhecemos
esta palavra Glória como é traduzida da palavra grega doxa que significa opinião, estimas e pareceres. Então
você vê que Ele havia recebido do Pai as Suas Opiniões, estimas e pareceres, e isso é como Ele e o Pai eram
Um porque Ele era a expressão da Glória do Pai (as opiniões do Pai, estimas, pareceres. E da mesma
maneira nos tornamos um com o Pai também).
20 Porém em Efésios 4 Paulo nos diz que o ministério quíntuplo nos conduzirá à Unidade da Fé, e uma
vez que existe senão Um Senhor e uma Fé (Efésios 4:50 e sabemos que Fé é uma Revelação, então essa é
Uma Fé que tem que ser a Fé daquele Senhor, que é Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus
Mesmo que é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo) e ao conhecimento do Filho de Deus, (Por que o
conhecimento do Filho de Deus? Porque se você não conhece o Filho de Deus você não sabe o que um filho
maduro, um filho Adotado é, porque Ele é o modelo para todos os filhos) a um homem perfeito, (essa
palavra perfeito não significa sem mancha, ela significa maduro. O ministério quíntuplo é para o
aperfeiçoamento da igreja, a maturidade da igreja) à medida da estatura da plenitude de Cristo. (não será
por mais tempo uma parte satisfatória, mas este mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 13, que quando aquilo
que é perfeito vier, então aquilo que é em parte será aniquilado. E naquele tempo nós O veremos como Ele é
e vendo Ele como Ele realmente é nos tornamos o que realmente somos).
21 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo
engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, falando a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, (olhe nós aí de novo, tudo isso chegando à maturidade,
ao tempo da colheita) do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo
a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. (e isso é o que a
edificação produzirá, o genuíno amor do Espírito Santo pela família de Deus) E digo isto, e testifico no
Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente (que é
a depravação moral). Escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há
neles, por causa da cegueira do seu coração; (Agora veja, existem 4 coisas aqui que você não deve falhar.
Seu entendimento se torna escurecido, obstruindo a luz do Seu glorioso Evangelho, Sua gloriosa Presença, e
isto os afasta da Luz que é vida, e tudo por causa da cegueira dos seus corações. Eles são cegos e nus, e isto
é Laodicéia).
22 Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez
cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele
fostes ensinados, como está a verdade em Jesus; que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho
homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; e vos renoveis no espírito da vossa mente; e vos
revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a
mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e
não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte
mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver
necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a
edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais
selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia
sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns
aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
23 Então para conhecer isso e entender isso do seu coração trará com isso a mesma Vida que estava no
Filho Primogênito, e você verá a sua própria vida se tornar um reflexo da Sua Vida. Por quê? Porque Deus
quer viver sua vida por você, em seu próprio conjunto de circunstâncias.
24 As provas e testes que Deus dá para cada um de vocês são bastante únicos para a sua própria vida de
circunstâncias, e Deus quer o seu vaso para Se refletir através de suas circunstâncias. E não importa quem
você é. Minhas circunstâncias são diferentes das circunstâncias de minha esposa e as dela são diferentes de
nossas filhas. E cada uma de minhas filhas possui um conjunto de circunstâncias que são únicas a elas. E
Deus quer viver suas vidas e mostrar-Se o mesmo ontem, hoje e para sempre em cada uma de nossas vidas.
25 Não importa quem você é, se você é um filho ou filha de Deus, Ele quer tomar o seu corpo
emprestado, então apenas empreste-o a Ele, ou dê isto a Ele. Simplesmente entregue-se a Ele para que Ele
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possa usar o seu vaso para manifestar a Sua vida por meio dele. Isso é tudo sobre o que a Vida é. Não é
vendo o que você pode fazer com este vaso, mas permitindo Deus mesmo usá-lo e ver o que Ele fará com
isso.
26 Do FUTURO LAR (2/08/1964) §§ 144-145, o irmão Branham disse: Agora, muitos de vocês
perguntam: “Como aqueles discernimentos vêm?”. Vou lhes dizer. Veja, é uma palavra que eu digo, e não
é meu pensamento porque eu não sei. Eu não conheço o pensamento disso. Como posso eu te dizer quem é
você e de onde você vem, quando eu não te conheço? Como posso eu te dizer o que você fez há dez anos
atrás, quando eu nunca te vi em minha vida? Como posso eu te dizer onde você estará e o que você fará
daqui a dez anos? Como posso eu conhecer o futuro? Porém isto é o pensamento de Outro Alguém. “Deixe
que a mente que estava em Cristo esteja em você. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você”.
Veja, então isto não é o seu pensamento; este é Seu pensamento através de você, e você não está
expressando suas próprias palavras; você está expressando Suas Palavras.
27 OS DONS DE DEUS SEMPRE ENCONTRAM LUGAR (22/12/1963), §§ 81-82: Deus opera
através de seres humanos para redimir seres humanos. Ele pode tomar você, operar através de você para
redimir a humanidade, se você dedicar completamente tudo que você é. Se você é uma moça dedique a sua
moral. Você é um moço, dedique a sua moral, dedique a sua mente, dedique o seu pensamento, dedique o
seu coração, dedique a sua alma, dedique tudo que você é e deixe Cristo operar através disso. Que coisa
gloriosa.
28 QUEM É ESTE? (4/10/1959) §34. ...um Deus sobrenatural não pode mudar a Sua natureza para se
ajustar à natureza do povo. O povo tem que mudar a sua natureza para se ajustar ao plano sobrenatural de
Deus. E é por esta razão que o povo clama: “Quem é este?”. É Deus no meio do Seu povo. Eles não
entendem isto. Deus nunca virá ao seu nível; você terá que vir ao Seu. Deus não virá ao seu requerimento;
você tem que vir ao de Deus. E então quando este requerimento se encontra sobre uma promessa que Deus
fez para redimir o povo. Se este requerimento encontra, sua natureza inteira muda; seus pensamentos
mudam. Seus hábitos mudam. Tudo sobre você muda. Seus desejos mudam. Seu viver muda. Seus
hábitos mudam. Você muda. Tudo sobre você muda, porque existe uma nova vida em você.
29 PODEMOS VER A JESUS? (16/03/1958) § 14: Você tem que ter Deus por dentro antes que você
possa vê-Lo por fora. E existem muitas pessoas que parecem não entender o que Deus é. Porém Ele tem que
entrar, e olhar através de seus olhos, usar os seus olhos, e sua mente, seu pensamento, e sua vista, sua
emoção, tudo tem que ser plenamente controlado por Deus.
30 A PORTA DO CORAÇÃO (16/03/1958) § 42 Você diz: “Agora, você pode entrar, mas não ouse
abrir aquela porta. Não vá até ela. Mas você pode ficar de pé bem aqui”. Você se sentiria bem vindo? É
desta maneira com alguns de vocês membros de igreja. Apenas deixe-O entrar. Oh, você quer que Ele seja
o seu Salvador, mas Ele quer ser o seu Senhor. Senhor é governante. Ele quer ser o seu Governador, não só
o seu Salvador unicamente. Você O quer como um Salvador, mas que tal ser o seu Senhor? Que controlará
você, controlará suas emoções, controlará seu pensamento, controlará cada fibra de você, para que você
possa dizer como o homem anos atrás que O deixou entrar: “Para mim o viver é Cristo e o morrer é
lucro”. Deixe-O entrar, entrar neste caminho para ser o Governante e Senhor sobre você.
31 A PORTA DENTRO DA PORTA (9/02/1958) § 31: Você deve deixá-Lo ser o supremo
Governador. Isto é, Ele está em toda parte. Ele está em todas as suas opiniões. Ele está sobre tudo que você
tem. Ele está sobre suas emoções. Ele está sobre as suas idéias. Ele controla cada fibra de seu pensamento.
Tudo que você é você deveria converter a Ele, se Ele será o seu Salvador e Senhor.
32 Então não importa para qual filho de Deus olhamos, cada semente deve surgir na semelhança da
semente original, e se somos a semente do Filho de Deus então produziremos os resultados de filho de Deus.
33 Portanto, vimos o rastro da Adoção, e a Vida dos filhos que Deus usou para Se manifestar ao mundo
em todas as eras. Vimos isto em Moisés, e em José, e em Davi, e em Daniel, e em Isaías, e em Jesus e Paulo
e Lutero e Wesley e William Branham, e isso será em você também? Deus disse que Ele teria filhos
adotados, e Ele nos predestinou para a adoção de filhos para Ele Mesmo.
34 Então você pode ver o seu chamado? Você tem ouvido aquele chamado? Ele tem revelado a você o
seu papel na família? Você tem marchado para o seu papel? Você tem visto a rejeição que deve vir para
trazer você para mais uma definição do seu papel?
35 Eu espero que você possa ver isso não importa quem fosse o filho ou filha; existe um mesmo modelo
que aconteceu em cada uma de suas vidas não importa que idade eles vivessem e não importa qual era a
circunstância da sua vida.
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36 Deus chamou a cada um deles, e eles ouviram aquele chamado, e talvez por um tempo eles não
entendessem aquele chamado, mas na devida estação, Deus revelou a eles o Seu plano para as suas vidas,
que era o seu papel para realizar para a sua hora, e quando eles marcharam em fé e obediência para aquele
chamado, em cada caso os seus irmãos não entenderam o seu papel, e então eles os perseguiram e os
rejeitaram, porque eles os compreenderam mal, mas é desnecessário dizer, eles endureceram porque eles
sabiam quem eles eram e eles sabiam o papel que seu pai tinha chamado para eles nesta vasta família de
irmãos. E assim eles foram ridicularizados, fizeram graça deles, e sua vida estava cheia com um solitário
rastro que eles tinham que sofrer por si mesmos, mas uma vez que Deus o Pai deles viu que eles foram
obedientes à visão celestial, Ele coroou seu ministério, sua filiação, seu papel ao chamá-los até mesmo para
mais alto. E uma vez que Deus corou o seu ministério, sua obediência como filhos, Ele então os tirou de
cena, oh aleluia, Ele os chamou para descansar no Lar.
37 E sabemos que esta predestinação para a adoção de filhos como falado aqui em Romanos 8 e Efésios 1
e Gálatas 4 e Hebreus 1, 3 e 7 mostra-nos não somente o modelo de conduta que é predestinado pela
semente que recebemos, como disse o irmão Branham, é a semente do Filho de Deus que está em nós, e
produziremos em nossos corpos a vida do Filho de Deus porque o irmão Branham disse que Jesus foi a
“semente exemplar” ou a semente modelo. Mas também o mesmo caminho que nos guia ao modelo para
adoção é predestinado por Deus. O modelo é o que somos para ser conformado, então o modelo está
predestinado em nós, e assim é o caminho ou rastro para a adoção.
38 Em uma semente todos os seus atributos e características já estão nela e que algum dia precisará se
tornar uma planta plenamente madura e pronta para a colheita. Tudo que ela precisa é da água e da Luz para
conduzi-la à maturidade e pronta para a colheita, e assim é todo o filho de Deus pelo novo nascimento e o
processo de adoção torna pronto para o grande dia da adoção dos filhos. O modelo está predestinado em
nós, Efésios 3 e o caminho para o dia que é Romanos 8.
39 E uma vez que Ele foi a Semente original e a lei de reprodução diz que cada semente deve originar
segundo a vida que está na semente, então se a Semente do Filho de Deus produziu um filho obediente na
semente original ela também produzirá filhos obedientes nas outras sementes do Filho de Deus que
começaram com aquela semente e que se originaram daquela semente original.
40 Agora, ao observar este rastro da Adoção ou o processo que percorremos para ascender a Ele na
adoção de filho, verificamos que em Romanos 8:30 existem três estágios que percorremos neste processo.
E aos que ele predestinou (lembre-se de Efésios 1) a estes também chamou; (essa é a primeira parte em
nossa jornada, que é o chamado) e aos que chamou a estes ele também justificou; (que é o segundo estágio
da nossa jornada. Depois uma vez que tenhamos recebido o nosso chamado aí vem a justificação que vem
pela Fé. Fé é uma revelação, então uma vez chamado, Deus revela para nós qual é o nosso papel. Veja você
que primeiro devemos entender que somos um filho ou filha de Deus, porque você não pode ser adotado
como um filho se você não é um filho, e você não pode cumprir o seu papel na família se você não está na
família. Então primeiro é o chamado, a revelação sobre tudo que este chamado é. Agora, a revelação é onde
você adquire um refinamento em seu papel. A justificação é a fé ou revelação do que isso leva para se tornar
o que somos, a revelação que nos fala sobre tudo que o nosso chamado é, qual é a nossa posição na família,
e depois) e aos que justificou (3º) a estes também glorificou.
41 E como eu mencionei na semana passada isso é quando o papel que você está representado na verdade
se torna a palavra para a sua estação com pele nela. (Isso é doxazo, que fala da opinião, estimas, e parecer na
verdade se tornando expressado ou materializado. Em outras palavras, você é chamado como um filho par
ao seu papel na família, e por meio da revelação desse papel e fé no chamado de Deus, você marcha para o
seu papel, e se torna a expressão daquela parte da palavra de Deus para aquela estação. Você se torna
aquelas palavras manifestadas para esta era. Depois Paulo diz:) Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é
por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por
todos nós, como nos não dará também com ele gratuitamente todas as coisas?
42 Olhe, Deus tem uma Palavra para cada estação, e no nosso caso Ele tem uma Palavra que disse que
haveriam filhos predestinados para a adoção de filhos. Então se Deus tem uma Palavra para esta estação que
fala de filhos, então tem que haver vasos para manifestar essa Palavra para esta estação. É tão simples, e o
vaso que Deus usa para manifestar aquela porção de Sua Palavra para esta estação, marcha para aquela
promessa para a hora, e se torna a palavra manifestada para a estação.
43 Vimos isto em William Branham, em Wesley, em Lutero, em Martin, em Paulo, em Jesus, e Moisés, e
José e Daniel, e Davi, etc. Todos foram pensamentos de Deus desde antes da fundação do mundo e na sua
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geração eles se tornaram a Palavra Viva de Deus expressada por meio do vaso em que eles viveram. E deste
modo a Palavra manifestada para a sua hora.
44 Então como vimos no versículo 33, Paulo disse: Quem intentará acusação contra os escolhidos de
Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então a
condenação virá, mas e daí? Os pareceres do povo que não entende para o que Deus chamou você estarão lá,
mas isso é problema deles. Você está focado no que Deus chamou você para fazer. Você está focado no que
Deus revelou para você fazer. Você tem marchado para a sua filiação, então: Quem nos separará do amor
de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas
para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Vamos orar...
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