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1

Mateus 13:24-30
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem
que semeia a boa semente no seu campo; mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e
semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou,
apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe:
Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? E ele
lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres pois que vamos
arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis
também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa,
direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o
trigo, ajuntai-o no meu celeiro.
2

Marcos 4:4
E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e
vieram as aves do céu, e a comeram.
3

Gênesis 1:11
E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera
que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi.
Vamos orar
4
Nº. 1) Ele está falando de uma semente que foi semeada no solo, e nós sabemos
por definição que uma semente é um transportador de vida.
5
Nº. 2) Esta vida que está dentro da semente deve surgir em uma manifestação e
produzir uma expressão da vida que se encontra dentro dela, e ela não pode expressar
qualquer coisa fora do que essa vida é dentro de si.
6

Nº. 3) Ao ver a expressão dessa vida você saberá o que a vida é.

7
Agora, vamos começar a olhar para o ponto nº. 1: A semente que é semeada é a
Palavra. Marcos 4:4
8

João 1:1-4
No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada
do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
9
Observe que Nele estava a Vida, e é por isso que todas as coisas foram feitas por
Ele. É necessária a vida para produzir Vida. E Ele é a Palavra. Portanto esta vida está na
Palavra.
10

Lucas 8:4-15
E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com Ele,
disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu
alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram; e outra caiu sobre
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pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade; e outra caiu entre espinhos e
crescendo com ela os espinhos, a sufocaram; e outra caiu em boa terra, e, nascida,
produziu fruto, a cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos
para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E
ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por
parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a
parábola: A semente é a Palavra de Deus; e os que estão junto do caminho, estes são os
que ouvem; depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a Palavra, para que não se
salvem, crendo; e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a Palavra, a
recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas crêem por algum tempo, e no
tempo da tentação se desviam; e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e,
indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão
fruto com perfeição; e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a Palavra, a
conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança.
11
Agora observe que a semente que foi semeada é a Palavra de Deus e, no entanto,
vemos que, a menos que esta Palavra ou semente seja plantada no lugar apropriado ela
não produzirá Vida.
12

1 Pedro 1:23
Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela
Palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre.
13
Aqui vemos que a Palavra é novamente chamada de semente, e ainda vemos aqui
que há dois tipos de sementes ou palavras que são semeadas. Uma palavra corruptível e
uma Palavra incorruptível. E a prova de que temos recebido uma Palavra incorruptível no
tipo certo de solo, é que viveremos e permaneceremos para sempre. Agora vamos dar a
este pensamento um passo adiante. Se Pedro está nos dizendo que há dois tipos diferentes
de sementes, uma que é corruptível e outra que não é corruptível, e se uma é chamada de
a Palavra de Deus, então a outra devem ser palavras de alguém que não é Deus. Portanto
se uma semente deve se manifestar, então a vida manifestará os atributos que são eternos,
enquanto a outra irá manifestar os atributos que certamente perecem.
14
Israel no Egito (25/03/1953) Bem, eles dizem: “Eu não preciso que ninguém me
ensine. Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo.” Bem, então, o Espírito Santo estava
errado quando Ele disse que Ele estabelece alguns na igreja, mestres. Deus os coloca na
igreja como mestres. Isto fica estabelecido. Por que Ele colocaria mestres aí, se o
Espírito Santo fará todo o ensinamento? Vê? O que as pessoas precisam é de que seus
cérebros sejam batizados, além da água. Isso mesmo.
15
Demonologia – Estado Religioso (09/06/1953) Eu disse: “Em vez de batizar seu
corpo, vocês precisam de seus cérebros batizados”. Isso mesmo. Você não pára para
pensar em coisas. Você não tenta considerar a isso.
16
Nomes Blasfemos (04/11/1962) E a maior parte da nossa fé é fé mental. Pelo
ouvir a Palavra isso traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de
cima, oh irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pia, espiritual. Então o que essa fé
faz? Essa fé reconhece somente a Palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga,
ela só reconhece a Palavra, porque “No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com
Deus e a Palavra era Deus.” (E a Palavra ainda é Deus.) “E a Palavra se fez carne, e
habitou entre nós.” E quando a própria Palavra está derramando-se na nossa fé, nossa
fé mental torna-se uma revelação espiritual... “E sobre este fundamento edificarei a
Minha Igreja,” veja, não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito
3
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mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos de graça estão derramandose nessa fé mental que você tem, então sobre isto, uma revelação espiritual: “Eu
edificarei a Minha Igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra Ela.” Vê?
17
Ponto nº 2. Esta vida que está dentro da semente deve surgir em uma
manifestação e levar adiante uma expressão da vida que se encontra dentro dela, e ela
não pode expressar qualquer coisa fora do que a vida é dentro de si mesma. Portanto cada
semente deve produzir segundo a sua espécie ou natureza.
18
Deus Revelando-Se Ao Seu Povo (13/08/1950) A atitude mental correta para
com qualquer promessa de Deus fará sucedê-la. Você crê nisso? A Palavra é uma
Semente (é isso mesmo?) que um Semeador semeou na terra. E cada semente produzirá
conforme a sua espécie. Se você precisar de salvação, a Semente está aqui. Se você
precisar de cura, aqui está a Semente na Palavra. A Palavra de Deus é uma Semente.
Coloque-a em seu coração. Não desenterre-a todas as manhãs para ver se ela tem
brotado; coloque-a e deixe-a aí. É assunto de Deus produzir a colheita. Apenas deixe-a
aí; regue-a pela fé e pelo louvor todos os dias agradecendo a Deus por isso. Tudo bem.
19
À Tua Palavra (04/12/1953) Eu não sei como eu vou fazer isso, mas à Tua
Palavra, Senhor. É isso aí. Tome Deus em Sua Palavra, e a Palavra falada de Deus
deve – se materializará e produzirá exatamente o que Ela diz que Isto será. Ouça. A
atitude mental correta para com qualquer promessa divina de Deus fará sucedê-la. Não
me importa o que seja. Se você quiser milho, plante o milho, regue o milho, deixe o
milho sozinho. Isso produzirá o milho. É isso mesmo? O trigo irá produzir trigo. A
promessa de salvação irá produzir um cristão. A promessa do Espírito Santo trará Isso
a você. A promessa da cura divina tornará você são. Qualquer promessa divina de
Deus... E a Bíblia diz que a Palavra de Deus é uma Semente. É isso mesmo?
20
O Que Pensais Vós do Cristo? (13/12/1953) E se a atitude mental correta, você
simplesmente tomar a atitude mental correta para com qualquer promessa divina,
observe-a se materializar. Vê? Não importa com o que isso se pareça, se isso parece
impossível, se Deus disse assim Ele torna isso possível.
21
A Palavra Se Fez Carne – Relato da Viagem à Índia (03/10/1954) Cada
palavra na Bíblia são os pensamentos de Deus estabelecidos na forma de semente, que,
se recebida no ser humano, e falada com o mesmo pensamento que materializou a Bíblia,
fará suceder. Vê o que eu quero dizer? Quão poderosa pode ser a Igreja? A Bíblia diz:
“Que esta mente que estava em Cristo esteja em você. Como um homem pensa em seu
coração, assim ele é”. Agora, os seus pensamentos, se eles se tornam expressão... Como
Deus disse: “Haja um mundo”. Antes que pudesse ser uma palavra, tinha que ser um
pensamento. Assim, Deus na criação, criou o mundo por Seu pensamento primeiro,
depois o falou, e o pensamento expresso tornou-se material. Vê o que eu quero dizer?
(...) Agora, você pode expressar isso pela concepção mental, mas se isso se torna uma
verdadeira revelação de Deus para que você o veja antes que acontecesse, e expressa
isso em forma de palavra, essa palavra toma posse e se torna material: um pensamento
expressado. Oh, que coisa, Deus poderia... Vê? Se o seu coração e a sua mente são
assim, e cheia com o Espírito de Deus, até que os seus pensamentos se tornam os
pensamentos Dele... Amém. Aí está você. Quando a sua mente, e o seu líder, e o seu
orientador, se torna um lugar direto, ou uma inspiração direta do Espírito Santo que está
movendo o seu ser mortal... Oh, que coisa. Que tipo de pessoas deveríamos ser? Se o
próprio Espírito Santo tem você tão encorpado ou apoderado, de modo que você não
usa os teus próprios pensamentos, não usa a tua própria mente, não usa a tua própria
opinião; mas o Espírito Santo tem você tão edificado, até que os teus pensamentos e o
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teu ser seja o Espírito de Deus expressando-Se através de você, que tipo de igreja nós
seríamos? Que tipo de povo seria, esta manhã, se este Tabernáculo Branham, esta
manhã, estivesse tão cheio da Presença de Deus, ora, quando você nem sequer usa a sua
própria mente, nem mesmo usa os seus próprios pensamentos, nem sequer tem nenhuma
alternativa de sua preferência, exceto apenas ser levado pelo Espírito...? (...) “Como um
homem pensa...”. Isso tem de se tornar um pensamento antes de se tornar uma palavra.
E uma palavra expressada se materializa. Eu creio em meu coração que eu sou um
cristão porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo; se eu não clamar, se eu não me mover,
se eu não fizer nada. Em primeiro lugar, eu creio em meu coração que Cristo morreu
por mim em meu lugar. Amém. Eu aceito isso como um cristão; eu creio nisso como um
cristão; então isso está em meu coração. Então eu expresso isso em uma palavra: “Eu
sou um cristão”. Aleluia. Então eu começo a andar como um cristão, falar como um
cristão, viver como um cristão, ser como um cristão. E pelos meus frutos eu sou
reconhecido pelo mundo como um cristão. Aleluia.
22

João 12:24
Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não
morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto.
23

João 16:7
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que Eu vá; porque, se Eu não for, o
Consolador não virá a vós; mas, quando Eu for, vo-lo enviarei.
24
Agora, o irmão Branham falou da semente original sendo a Palavra de Deus e ele
mencionou na mensagem “O Arrebatamento” que esta vida foi surgindo desde a
mensagem de Lutero, e para cima através de Wesley, continuando através da mensagem
pentecostal até que ela finalmente chega a um descanso na inteligência, que é a própria
mente de Deus de volta no povo.
25
Agora, olhando para estes três pensamentos aqui vemos que: nº 1) A semente é o
portador da vida, isto é 2 Pedro 1:3-4; e n º 2) a mesma vida que foi semeada na Semente
Original, que é a própria Vida que estava em Cristo Jesus, deve nº 3) retornar nesta hora,
não só entre as pessoas, mas Ele entra nas pessoas também. Isso é Colossenses 3:4. Ele
disse: “A Semente Completa”, surge em Seu Corpo Completo (que é a Vida completa
que estava na Semente que tem que voltar para a carne humana em uma Noiva) nesta
hora. Assim estamos falando da Semente Original, a Palavra-Vida original de volta em
carne humana outra vez. E é por isso que nos é dito que o nosso novo nascimento vem de
uma semente que é a Palavra de Deus incorruptível.
26
De fato, Jesus disse em João 6:63 “As Minhas Palavras são espírito e são
Vida”. E por isso, vemos que a Palavra é uma transportadora da Semente da Vida Eterna.
Agora, esta manhã eu gostaria de olhar para esse pensamento da Palavra ser uma Semente
de uma maneira um pouco diferente do que talvez você tenha ouvido antes. Já que
estamos falando sobre a Palavra como uma Semente, eu gostaria de decompor isso para o
nosso próprio nível pessoal por alguns minutos. E vamos subtitular esta mensagem como
“O Jardim da Mente”.
27
Agora, nós sabemos que a Palavra é uma semente, certo? Então se a Palavra é
uma Semente, há uma vida que está nessa Semente. Cada semente é uma portadora da
vida. Sabemos disso por definição. Mas o que está em uma Palavra? A resposta é os
pensamentos. Antes que houvesse quaisquer palavras havia pensamentos. Então a
palavra é uma expressão dos pensamentos. Então em essência, os pensamentos
dentro da palavra são a vida da Palavra, certo? Ou seja, se eu dissesse a você “salge”,
você pode não entender o que eu estou dizendo, porque essa é a palavra norueguesa para
5

O Jardim da Sua Mente – Brian Kocourek

“venda”. Mas se eu falar com você palavras que você entende, então quando eu digo a
palavra “venda”, isso traz a você muitas coisas para a sua mente. Imediatamente sua
mente entra em marcha e você começa a pensar em outras coisas que estão associadas
com uma venda. Se você está no mercado imobiliário, você pensa em uma casa que está
no mercado. Se você é apenas uma pessoa comum, você pensa imediatamente: “venda do
quê?”. Então você pode ver que uma palavra não é apenas um som gutural, mas ela
realmente tem algum significado.
28

1 Coríntios 14:6-11
E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria,
se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da
doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, seja flauta, seja
cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou
com a cítara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a
batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem
inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar.
Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação.
Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala
será bárbaro para mim.
29
O que Paulo está dizendo aqui é que cada som tem algum significado em alguma
linguagem. Simplesmente falar palavras que não tenham significado não faz nada a
ninguém. Mas quando falamos palavras que podem ser entendidas, então essas palavras
podem e darão frutos.
30

Jeremias 6:19
Ouve tu, ó terra! Eis que Eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus
pensamentos; porque não estão atentos às Minhas Palavras, e rejeitam a Minha lei.
Aqui vemos que Deus nos diz que nossos pensamentos realmente produzem
frutos.
31
E nós sabemos que o homem é comparado a uma árvore, como vemos no Salmo
1:1-3:
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se
detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem
o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a
árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas
folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.
32
Aqui vemos que um homem justo é comparado a uma árvore que está plantada
junto a ribeiros de água. E somos informados de que o seu fruto será na estação
apropriada e que a sua folha nunca cairá. Agora, o que Deus quis dizer com essa
metáfora? Sabemos que Deus compara a Sua Palavra com a Água e a Vida Eterna ao Rio
da Vida que flui do Trono de Deus como vemos em Apocalipse 22:1:
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do
trono de Deus e do Cordeiro.
33
Em seguida vemos que este homem é plantado. Isso significa que ele não se
move, mas que ele está fixado neste lugar, o que significa que ele está enraizado, e as
suas raízes estão chegando até às águas da vida, e ele está vivendo das águas da Vida
Eterna. E claro, nós sabemos o que as águas da vida são. Ela é a Palavra, pois nos é dito
por Paulo em Efésios 5:26 que nós somos lavados por meio da lavagem de água pela
Palavra. E uma vez que esta árvore ou um homem justo tenha um bom abastecimento de
6

Doutrina da Mensagem

água, a sua folha nunca irá cair, como disse Pedro, que nascemos de novo de uma
Semente que não perecerá, a Palavra de Deus que vive e permanece para sempre. E
assim vemos que isso fala da Vida Eterna, pois a Vida nesta Árvore nunca irá murchar.
Mas eu quero que você também veja que a melhor coisa sobre esta árvore é que ela é
constante, e Ela sempre trará o seu fruto na estação própria. E assim vemos que o fruto
está ligado a uma estação. É uma fruta da época.
34
Agora, nós ouvimos Jesus falar de se conhecer um homem por seus frutos no livro
de Mateus 7:15-20. Agora, o que Ele quis dizer com isso: “Você o conhecerá por seus
frutos”? Um exame mais detalhado desta Escritura, nos permite ver que você vai ser
capaz de dizer quem e o que um homem é pelos seus frutos. Então é o fruto que
identifica e declara o homem. Agora lembre-se, Ele começa por nos alertar sobre os
falsos profetas. E Ele os chama de lobos em pele de cordeiro, mas depois fala sobre os
frutos. Ele está usando metáforas para obter um ponto de vista. Mas o que são esses
frutos de que Ele está falando? Alguns levariam você a pensar que esses frutos são os
frutos do espírito ou os frutos da carne, mas o irmão Branham nos disse que o fruto é o
ensino da estação. E devemos nos perguntar o que é um ensino, senão os próprios
pensamentos desta pessoa conhecidos através de palavras?
35
Portanto se partirmos este pensamento sobre o que é este fruto de um homem, nós
descobrimos que é o seu pensamento, o que ele está pensando. E nós verificamos que um
homem justo terá os pensamentos corretos para a estação correta. Ou melhor dizendo, um
homem justo terá os pensamentos que são uma correspondência correta para a estação.
36
Aqueles que eram eleitos nos dias Moisés não olharam para a mensagem de Noé
para o pão da vida em seu dia. Eles receberam a mensagem de Moisés nos dias de
Moisés. Nos dias de Jesus, aqueles que estavam olhando para Moisés falharam em vê-Lo
quando Ele chegou. E assim vemos que o justo é como uma árvore que é plantada e
enraizada nas Águas ou na Palavra da Vida Eterna, e os seus pensamentos estarão na
estação para o seu dia e, portanto, eles nunca murcharão.
37
Agora, para entender melhor como a nossa mente é como um jardim, vamos dar
mais uma olhada no livro de Provérbios 23:7. Aqui lemos: “Porque, assim como o
homem pensa em seu coração, assim ele é”. E assim vemos que um homem é o que ele
pensa em seu coração. E nós já mostramos que os nossos pensamentos são comparados
com a vida que está em uma semente. Portanto podemos concluir que um homem é
literalmente o que ele pensa, e, portanto, seu caráter é a soma de todos os seus
pensamentos. “Assim como cada planta brota uma semente que estava escondida na
terra, e que não poderia ter começado sem uma semente, assim também cada ação que
fazemos, brota uma semente que foi plantada em nossas mentes como um pensamento”.
Por isso nossas ações manifestam que pensamentos se encontram em nosso coração.
38

Lucas 6:45
O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do
mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a
boca.
39
Jesus nos diz que todas as palavras que falamos sairão da abundância do
coração. E a palavra “coração”, como sabemos, significa a compreensão que é a
compilação de todos os nossos pensamentos. Portanto as nossas ações e palavras são
apenas os frutos que vem a manifestar a vida dentro da semente.
40
Em Gênesis 1:11 vemos na lei de reprodução que cada semente deve produzir
segundo a sua própria espécie ou natureza. Portanto, a vida que está na semente deve
7
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tornar-se manifesta. E, portanto, seja qual for a vida que estiver na semente sairá em uma
manifestação exterior na estação devida. Nossos pensamentos são então as sementes de
nossas ações. E, portanto, se um homem é justo, é porque ele tem pensamentos justos.
41

Provérbios 12:5
Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano.

42
Sendo assim, o que distingue um homem justo de um homem mau? Primeiro os
seus pensamentos, e em seguida as suas ações.
43

Salmo 10:4
Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus; todas as suas cogitações são
que não há Deus.
44
O irmão Branham nos ensinou o princípio simples de que antes que você possa
realmente fazer o ato de pecar na sua carne, primeiro você deve pensar sobre isso em sua
mente. Portanto, a maior batalha já travada está em sua mente. Como sabemos que Deus
criou o homem à Sua imagem, então devemos considerar que, como Deus traz à
manifestação os Seus pensamentos e desejos do Seu coração, assim o homem faz o
mesmo.
45

Jeremias 23:20
Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu
coração; nos últimos dias entendereis isso claramente.
46
Sua mente, então, é comparada a um jardim que vai produzir fruto, seja bom
ou ruim, dependendo do que fazemos com ela. Em um jardim natural, nós plantamos as
sementes que queremos trazer para a colheita. Cultivamos o nosso jardim para que as
ervas daninhas não cresçam nela. É preciso trabalhar, mas se semearmos nós também
ceifaremos. O problema é que há um outro que também quer semear em nossas mentes.
Jesus conta a parábola dos dois semeadores que saíram semeando sementes. O primeiro
era o Filho do Homem e o outro era o diabo. O Filho do Homem semeou a boa semente
que era a Palavra de Deus. Mas o diabo semeou a sua própria semente palavra que
produziu o joio ou as ervas daninhas. Agora somos comparados aos lavradores que são
responsáveis por este jardim. Devemos agir como bons administradores da boa semente
que é a Palavra de Deus. Mas se não estivermos realmente interessados em que tipo de
colheita ceifaremos, então nós não cultivaremos a boa semente. Nós simplesmente
deixamos que crescesse seja o que for. E isso irá resultar no mato ultrapassando as
sementes o tempo todo.
47
As ervas daninhas sempre superam a verdadeira plantação do Senhor, porque
afinal de contas elas são selvagens. E nós sabemos que “muito mais são os filhos da
prostituta do que daquela que tem um marido”. E assim vemos que cada ação é em
primeiro lugar encomendada no coração ou na mente.
48

Mateus 12:35
O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau
do mau tesouro tira coisas más.
49

Mateus 15:19
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.

50

Marcos 7:21
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os
adultérios, as prostituições, os homicídios.
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51
E a Bíblia nos diz: “Como ele pensa em seu coração, assim ele é”. Portanto
somos o produto de nossos pensamentos, assim como qualquer fruto é o produto da
semente que foi plantada na terra. É por isso que nos é dito para derrubarmos qualquer
pensamento que se exaltar contra a Palavra de Deus.
52

2 Coríntios 10:5
Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de
Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Observe que nos é dito para trazer cada pensamento em obediência à Palavra de
Deus.
53
Mateus 12:33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o
seu fruto mau; porque pelo fruto se conhece a árvore.
54

Lucas 3:8-9
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós
mesmos: Temos Abraão por pai; porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus
suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores; toda a
árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
55
Se formos justos é porque pensamos um pensamento justo. E se você tem a sua
origem em Deus então você não será capaz de evitar de pensar os pensamentos de Deus.
Lembre-se da parábola dos dois semeadores. Ambos semearam a semente, mas a semente
do Filho do Homem foi chamada por Ele de a boa semente. E nós vemos que uma boa
planta só irá produzir um bom fruto.
56
Agora eu creio que tudo o que você é, até mesmo o seu caráter, sai do jardim do
pensamento que está em seu coração, tornando o que você realmente é. O irmão Branham
nos disse que quando nascemos de novo, recebemos tudo aquilo que temos necessidade
para produzir a imagem de Deus em nós.
57
Na verdade nós ouvimos João nos dizer isso em 1 João 3:2, onde descobrimos que
já somos filhos de Deus, mas que neste ponto nós simplesmente não parecemos com Ele,
e, portanto, não podemos saber disso.
58
Esta manhã, eu gostaria de mostrar-lhe como o jardim de sua mente afeta cada
coisa a seu respeito, não só afeta o seu caráter e a formação do seu caráter, mas afetará
até mesmo as circunstâncias em que você entra diariamente, cujas circunstâncias são
usadas por Deus na formação de seu caráter para o produto final que Deus predestinou
para você. Portanto cada prova você resiste, cada teste que Deus dá para você, vem
como resultado dos pensamentos das sementes que estavam dentro do seu coração.
59

1 Pedro 4:12
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como
se coisa estranha vos acontecesse.
60
Aqui vemos que isso não deveria nos estranhar quando nos deparamos com nossas
provações, porque estas provas são feitas com o propósito de testar-nos. Na verdade,
vemos em 1 Pedro 1:7 que não só somos ordenados a esses testes, mas também somos
ordenados a passá-los.
61
Na Tradução Wuest... Em que na última estação você deve estar constantemente
alegre com uma alegria que se expressa em uma exuberância triunfante, embora por
pouco tempo, no momento presente, se por ventura houver necessidade para isso, você
tenha sido contristado em meio aos muitos tipos diferentes de testes para a aprovação da
9

O Jardim da Sua Mente – Brian Kocourek

vossa fé, cuja fé foi examinada por meio de testes com a finalidade de ser aprovada,
para que a sua aprovação seja muito mais preciosa do que a aprovação do ouro que
perece, mesmo que o ouro seja aprovado pelo teste do fogo, para que possa ser
descoberto após exame resultar em louvor, honra e glória, no tempo da revelação de
Jesus Cristo.
62
Portanto podemos dizer que em todas as provas que você atravessa e que alguma
vez você seja colocado à prova por Deus e que não puder ver além das circunstâncias que
cercam sua vida, lembre-se de que todos estes são o resultado das sementes de seu
pensamento e de que elas têm sido semeadas no jardim de sua própria mente.
63

Lembre-se do que Paulo nos disse no livro de Romanos 8:28-31.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Porque os que
dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Seu Filho, a
fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes
também chamou; e aos que chamou a estes também justificou; e aos que justificou a estes
também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós?
64
E assim, se tudo sobre nós já está predestinado por Deus, então os próprios
pensamentos que pensamos Ele já conhecia antes da fundação do mundo, e Ele sabe não
somente o que você já pensou, mas que pensamentos você irá pensar também. Então
podemos ver a relação desses pensamentos que temos e como eles influenciam o nosso
crescimento à imagem de Seu Filho.
65
Nossas mentes estão sempre em um constante fluxo de mudança. Quando éramos
crianças, tínhamos certos pensamentos que enchiam as nossas mentes. Depois, através
das experiências de vida, começamos a desenvolver ainda mais os nossos pensamentos. E
quando nós recebemos cada nova experiência, nossas mentes começam a examinar as
circunstâncias em nossas vidas com uma compreensão mais madura. Paulo disse em 1
Coríntios 13:11: “Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de
menino”. E assim, vemos que a nossa mente está em um padrão de constante
crescimento, em que o nosso jardim ou os pensamentos estão constantemente sendo
atualizados, por assim dizer, ou renovados pelas experiências de vida que passamos em
nossa jornada de se transformar.
66
Paulo nos diz em Romanos 5:3-5 que devemos nos gloriar em nossas tribulações,
ou testes. Agora, esta palavra aqui é uma palavra grega que significa aquelas coisas que
parecem trazer pressão sobre nós. Nós sempre pensamos destes testes como provenientes
de uma fonte externa, mas nos é dito por Paulo que nós deveríamos nos gloriar perante
essas coisas, porque ele passou a dizer: “Sabendo que a tribulação produz a paciência
dentro de você; e a paciência experiência, que é o caráter, e o caráter produz uma
ardente expectativa, e ter uma ardente expectativa não nos faz envergonhados, porque
sabemos que o amor de Deus é derramado em nossos corações ou a compreensão por
parte do Espírito Santo, que Deus deu a nós pelo recebimento de Sua Palavra”. Portanto
vemos como Deus usa as circunstâncias para produzir o Seu caráter e graça em nós.
67
Portanto devemos entender que uma vez que o desenvolvimento do nosso caráter
seja dependente de receber cada estímulo externo que produzirá em nosso pensamento os
pensamentos de Deus, assim podemos ver a dependência desses estímulos, a fim de nos
levar para o cumprimento em direção ao objetivo final de receber a própria mente de
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Deus. Portanto as nossas reações que mostramos nessas circunstâncias é uma
indicação externa de onde estamos em nosso desenvolvimento em direção ao produto
final do nosso ser. O modo como lidamos com cada circunstância dependerá do estágio
em que estamos em nosso progresso em direção ao nosso caráter final. Então o que
parece ser um teste para um estágio em nosso progresso, não parecerá ser assim em
mais uma etapa no desenvolvimento de nosso caráter.
68
As circunstâncias são como fazer uma prova na escola. O que parecia ser uma
coisa muito difícil para nós no primeiro ano de escolaridade, nem sequer parece ser uma
prova depois de doze anos de escolaridade. Quanto mais adiante em nosso estado
progressivo nós nos movermos para que sejamos conformes à imagem de Deus, mais
desenvolvido será o nosso mecanismo de resposta que abrigamos em nossa mente ou o
jardim da semente do nosso pensamento. Portanto todas as circunstâncias que
enfrentamos na vida é um crescimento de nossa própria mente ou pensamentos. As
circunstâncias nascem do pensamento. Somos somente esmurrados pelas circunstâncias,
enquanto percebemos que estas sejam uma influência externa sobre as nossas vidas.
69
Mas quando chegamos ao ponto onde percebemos que as circunstâncias que
surgem em nossas vidas são um resultado direto de nosso próprio estado mental,
começaremos a apreciar a sua utilização e finalidade no nosso crescimento em direção ao
produto acabado que Deus destinou para cada um de nós.
70
Qualquer um que tenha sido, por qualquer período de tempo, um cristão
praticante, e que praticou o auto-controle e a auto-purificação ou santificação, terá notado
que a alteração em suas circunstâncias estiveram em uma relação direta com a alteração
no seu desenvolvimento do estado mental.
71
Quando um homem propositada e sinceramente faz um esforço para remediar os
seus defeitos de caráter pessoal, e faz um progresso rápido e perceptível em direção à
melhora de si mesmo naquelas áreas de fraqueza, eles passam rapidamente por uma
sucessão de mudanças imprevisíveis. Portanto, a alma atrai aquilo que ela deseja
secretamente, e também aquilo que ela mais teme. Ela não só atinge as alturas do que as
suas aspirações desejavam, mas também cai para o nível dos seus desejos impuros, e as
circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que ela anseia.
72
Portanto cada semente de pensamento que é semeada, ou que permitimos cair
no solo fértil de nossas mentes para criar raízes lá dentro, produzirá a sua própria,
segundo a sua própria semelhança ou natureza.
73
Mais cedo ou mais tarde, cada semente de pensamento que semeamos em nossos
corações terá que florescer e tornar-se manifesto em nossas vidas como uma ação ou ato.
E cada ação ou feito produzirá o seu próprio fruto em termos de oportunidade ou
circunstâncias. Como a Escritura nos diz, bons pensamentos darão bons frutos e maus
pensamentos darão maus frutos. É por isso que devemos chegar ao ponto onde
começamos a monitorar e controlar o que pensamos e cremos.
74

1 Pedro 1:20-22
O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do
mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós; e por Ele credes em
Deus, que O ressuscitou dentre os mortos, e Lhe deu glória, para que a vossa fé e
esperança estivessem em Deus; purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência
à verdade, para o amor fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros
com um coração puro.
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75
Aqui verificamos que Pedro nos diz que, se sofrermos por amor de Cristo isso é
agradável a Deus, mas, se sofrermos por aquilo que nos fizeram, então devemos assumir
as conseqüências pacientemente, sabendo que todas as coisas estão cooperando
juntamente para o nosso próprio bem. Como você pode ver, seus pensamentos são
sementes que devem, pela sua natureza de ser uma semente, trazer à manifestação a
natureza que está na semente.
76
Uma vez que a vida na semente se tornará conhecida, então quando o pensamento
semente dá lugar a uma experiência de vida na forma de uma ação ou um feito, isso irá
causar outras coisas para que aconteçam em resposta. Portanto como disse Pedro, não
fique tão chocado e surpreso se suas ações fizerem com que outras circunstâncias
aconteçam que possam fazer você sentir que você não consegue controlar. Você
realmente pode controlá-los ao não fazer com que eles aconteçam, para começar.
77
Pois para cada ação há uma reação. Portanto cabe a nós termos cuidado sobre
como fazemos as coisas. Se realmente crermos que tudo que semeamos resultará em uma
colheita, então quando semeamos discursos de ódio ou críticas, não deveríamos ficar
surpresos quando as críticas voltarem ao nosso caminho. Portanto devemos ser capazes
de ver agora como o mundo exterior das circunstâncias na verdade se forma para o
nosso mundo interior do pensamento. E as condições externas, tanto agradáveis como
desagradáveis, são fatores que contribuem para o nosso bem supremo ou cooperam para o
nosso bem. É por isso que nós aprendemos tanto pelo sofrimento como pelo receber as
bênçãos. Cada um destes estímulos externos ajuda a promover o nosso crescimento em
direção à imagem de Cristo para que esteja em nossas almas. Portanto devemos ser
capazes de ver que nossas ações são apenas uma expressão dos nossos pensamentos. As
circunstâncias não acontecem por acaso, elas nascem das condições de nosso coração.
78
Assim como a nossa vida espiritual é progressiva, onde palavra deve ser
acrescentada sobre palavra para produzir o corpo glorificado, assim também fazem as
nossas circunstâncias que acrescentam ao nosso sofrimento, a fim de ajudar o nosso
caráter a crescer e se desenvolver. Cada situação que enfrentamos na vida é como
uma peça de um grande quebra-cabeça que, uma vez montada em conjunto, dá
propósito e significado para cada uma delas. As circunstâncias e condições que
enfrentamos a cada dia são apenas refletores que nos ajudam a saber o quão longe do
nosso desenvolvimento temos chegado. Portanto nem sempre você pode receber pelo o
que você ora, mas saiba com certeza de uma coisa: você sempre receberá pelo o que
plantou.
79
Portanto nossos desejos e orações são apenas gratificantes para nós quando
estiverem em harmonia com o que estamos realmente semeando nos recessos de nossa
mente. Quando lutamos contra as circunstâncias, estamos apenas nos revoltando contra o
efeito do que temos semeado. Vemos as circunstâncias que estão lá fora e podemos não
gostar do que vemos, mas elas existem só porque continuamos nutrindo-as em nossas
mentes, e continuamos alimentando e, assim, preservando-as nos jardins de nossa mente.
80
Nós muitas vezes desejamos melhorar a nossa situação, mas mesmo assim
estamos tão indispostos a melhorar a nós mesmos. E é por isso que as nossas
circunstâncias permanecem as mesmas. Se recuarmos da crucificação do eu, nós nunca
atingiremos o que os nossos corações desejam. Um homem que deseja ter um estilo de
vida melhor, deve estar disposto a trabalhar para o que ele quer. Muitas pessoas vivem
em um nível de pobreza e desejam diariamente que pudessem elevar-se acima dela, e
mesmo assim eles estão pessoalmente indispostos a fazer algo sobre sua condição, exceto
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se queixar e reclamar disso. Você é a razão, você é o que você é. O que você semeou é o
que você está colhendo em sua vida.
81
Você não tem uma família muito unida por sorte em alguma loteria, mas você tem
uma família muito unida pelo trabalho duro e pela constante comunicação. Bons
pensamentos e ações jamais podem produzir maus resultados. Jesus nos disse que uma
árvore boa não pode dar frutos ruins. Portanto se nós pensamos bons pensamentos,
teremos boas ações que irão produzir bons resultados.
82

Mateus 7:17-19
Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos
maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons. Toda a
árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo.
83
Você colhe apenas o que você plantou. Portanto se você deleita-se no Senhor,
você receberá as coisas que você tem necessidade.
84

Salmos 37:4
Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração.

85

Provérbios 16:4
O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o
ímpio para o dia do mal.
86
Você faz o compromisso; você é o único que deve semear, e então Deus
simplesmente honra a Lei de Reprodução que diz: cada semente produzirá segundo a
sua própria espécie. Tenho visto muitas pessoas que se queixam da sua falta de vitória,
mas elas não semeiam a vitória, exceto a derrota.
87
É Chegada a Hora (15/04/1951) E sua atitude mental correta para com a
promessa divina de Deus fará qualquer promessa acontecer. Agora, talvez você não
creia nisso. Você diz: “Bem, a minha fé é fraca”. Eu não confessaria isso. Vê? Não deixe
que o diabo saiba disso. Sempre diga: “Eu tenho boa fé. Eu creio em Deus de todo o meu
coração”. Vê? Não testifique nada do diabo. E quando você aceita-O como o seu
Curador, nunca mais aja como se estivesse doente ou aleijado. Creia que você está
curado. Tome-O em Sua Palavra. Então está tudo acabado em Deus então, e não em
você. Vê? Contanto que você tome a Deus em Sua Palavra, então a Palavra irá produzir
o que Ela prometeu fazer.
88
Portanto pensamentos bonitos de todos os tipos irão se cristalizar em hábitos de
graça e de bondade, que solidificam-se em circunstâncias amigáveis e alegres;
pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de santidade e de auto-controle, que mais
solidificam-se em circunstâncias de repouso e paz. Se você semear pensamentos de
auto-suficiência, coragem e determinação, eles trarão circunstâncias de sucesso,
abundância e liberdade; pensamentos enérgicos cristalizam-se em hábitos de pureza e de
dedicação, que solidificam-se em circunstâncias de cortesia: pensamentos gentis e
complacentes solidificam em circunstâncias protetoras e preservativas. Pensamentos de
amor e de altruísmo cristalizam-se em hábitos de auto-esquecimento pelos outros, que
solidificam-se em circunstâncias de segurança e duradoura prosperidade e de verdadeiras
riquezas. “Para ter amigos você deve mostrar-se amigável”. Se você continuar
semeando o mesmo conjunto particular de pensamentos, seja bom ou ruim, isso não pode
evitar exceto de produzir os seus resultados no caráter e nas circunstâncias em que você
vive.
89

Isaías 58:11
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E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e
fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas
águas jamais faltam.
90

Jeremias 31:12b
Tua alma será como um jardim regado.

91
Portanto tudo que você é, até mesmo o seu caráter vem do jardim dos
pensamentos que está em seu coração, tornando você o que você realmente é. E o jardim
dos seus pensamentos afeta cada coisa que já está em você, afetando não só o seu caráter,
e moldando o seu caráter, mas até mesmo as circunstâncias em que você entra
diariamente, e a maneira como você lida com essas circunstâncias. E Deus usa essas
circunstâncias na formação do seu caráter para o produto final que Ele predestinou para
você. Portanto cada prova que você resiste, cada teste que Deus coloca para você,
surge como resultado dos pensamentos das sementes que estavam dentro de seu
coração. Portanto cada semente de pensamento que é semeada, ou que permitimos que
caia no solo fértil de nossas mentes para que crie raízes lá, produzirá a si próprio,
segundo a sua própria semelhança ou natureza. Mais cedo ou mais tarde, cada semente
de pensamento que semeamos em nossos corações terá que florescer e tornar-se
manifesta em nossas vidas como uma ação ou feito. E cada ação ou feito produzirá o seu
próprio fruto em termos de oportunidade ou circunstâncias. Como a Escritura nos diz,
bons pensamentos darão bons frutos e maus pensamentos darão maus frutos.
92
Portanto pensamentos amáveis criam uma atmosfera de ajuda e confiança, que
cristalizam-se em hábitos de graça, bondade e caridade, o que cria novas circunstâncias
de simpatia e de alegre benevolência e de reciprocidade em favor daqueles que são os
destinatários de seus pensamentos amáveis.
93

2 Tessalonicenses 1:2-3
Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé
cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros.
94

Efésios 1:15
Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso
amor para com todos os santos,
95

Colossenses 3:12
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de
misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.
96

2 Pedro 3:1-7
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com
exortação o vosso ânimo sincero; para que vos lembreis das palavras que primeiramente
foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e
Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando
segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua
vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o
princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela Palavra de Deus já
desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da
água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do
dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma Palavra se reservam como
tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios.
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97
Pensamentos puros criam uma atmosfera de santidade e sobriedade, que
cristalizam-se em hábitos de santificação e de auto-controle, que mais se solidificam em
circunstâncias de repouso e paz.
98

1 Tessalonisenses 5:23
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e
corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo.
99

Romanos 6:17-19
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à
forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da
justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que, assim como
apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e à maldade para maldade,
assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação.

100

2 Coríntios 7:1
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a
imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
101

Filipenses 4:8
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
102

1 Timóteo 1:5
Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa
consciência, e de uma fé não fingida.
103

Hebreus 12:14
Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.

104 Pensamentos positivos, juntamente com pensamentos de coragem e determinação,
criam dentro de si uma atmosfera de segurança e firmeza, o que trará circunstâncias de
sucesso e liberdade.
105

Efésios 3:11-12
Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos
ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele.
106

Hebreus 10:35-36
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa
107

Hebreus 10:22-24
Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os
corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos
firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos
uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
108 Pensamentos gentis e complacentes criam uma atmosfera de amor e confiança,
que solidificam-se em circunstâncias protetoras e preservativas e cristalizam-se em
circunstâncias que lhe permite ministrar o auxílio e o perdão para os outros, o que
permite que as pessoas afetadas entrem em um clima de esperança e de reconciliação.
109

Efésios 4:31-32
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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.
110

Colossenses 3:12-14
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de
misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; suportando-vos uns
aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim
como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de
amor, que é o vínculo da perfeição.
111

Lucas 7:40-47
E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse:
Dize-a, Mestre. Um certo credor tinha dois devedores: um devia-lhe quinhentos
dinheiros, e outro cinqüenta. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que
é aquele a quem mais perdoou. E Ele lhe disse: Julgaste bem. E, voltando-Se para a
mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não Me deste água
para os pés; mas esta regou-Me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus
cabelos. Não Me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de Me beijar
os pés. Não Me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-Me os pés com ungüento. Por
isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou; mas
aquele a quem pouco é perdoado pouco ama.
112 Se você continuar semeando os mesmos pensamentos de sementes específicas,
sejam elas boas ou más, isso não pode evitar senão de criar uma atmosfera em torno de
você que também afetará o seu caráter e as circunstâncias em que você vive.
113 Agora, um jardim é um lugar ou um pedaço de terra que você especificamente
reservou para o cultivo de coisas que você gosta, seja para alimentação ou para a beleza
de apenas olhar para ele, como flores e rosas, etc. Um jardim é um lugar onde você
semeia sementes, e você vem para regar e cultivar essas sementes, porque você tem um
objetivo em mente. E se não cultivarmos o nosso jardim, então outras sementes que
caem em nosso jardim irão competir com a coisa específica que queremos colher.
Portanto devemos cultivar as sementes que queremos e extirpar aquelas coisas que não
desejamos vir a colher.
114 Agora, nós não passamos por todo esse trabalho em cuidar de um jardim só pelo
prazer de remover o solo e de quebrar pedras. Se fosse assim, então uma prisão seria
divertida. Mas temos de ter um PROPÓSITO. Um jardim tem de ser empreendido, e
deve haver um PLANO em sua mente a respeito de como você gostaria de ver que o seu
jardim ficasse. Porque se não há um plano você terá um tempo terrível tentando colher o
que semeou. Poderia você imaginar plantando um jardim onde você saísse e pegasse um
punhado de sementes de cenoura e você simplesmente as jogasse no ar, sem realmente se
importar onde pousar? Tente apanhar um saco de sementes de milho e atirá-los pelo chão.
Em seguida, repita o mesmo processo com sementes de melancia, rabanetes, pepinos,
tomates, batatas, feijões, ervilhas, e qualquer outra coisa mais que você gostaria de
colher. Eu imagino que a semeadura pode ser fácil, mas na hora da colheita, você vai ter
uma verdadeira bagunça tentando descobrir exatamente o que você semeou.
115 E no entanto, é desta forma que muitos de nós agimos em nossas vidas diárias e,
sobretudo, na nossa vida espiritual. Pode você imaginar alguém tentando acumular
tesouros terrenos sem um plano? E, no entanto, é exatamente isso que fazemos com o
acumular do tesouro Celestial.
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116

Mateus 6:19-20
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde
os ladrões minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a
ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.

117 Muitos de nós lutamos porque nós não aprendemos este primeiro princípio da
semeadura e da colheita. Nós muitas vezes olhamos para o homem que é rico e dizemos:
“ele é um bandido e é por isso que ele é rico”. Agora, isso pode ser verdade em parte,
mas a razão do porque o homem é rico é que ele aplicou um princípio de semear e colher,
o que muitos de nós não estamos dispostos a fazer. Ele teve um plano para ganhar riqueza
e ele foi dedicado nesse plano, e assim, toda a sua vida tornou-se estruturada em torno do
tal plano, e, portanto, ele colheu o que semeou.
118 Eu não tenho ciúmes nem por um minuto daqueles que têm trabalhado muito duro
pelo o que eles têm. Eles merecem. Mas eu sinto muito por eles, da mesma forma que eu
sinto pelo pobre agricultor que perde as suas culturas para o granizo ou furacão. Muitos
deles, se não a maioria deles que são muito ricos, tem guardado o seu tesouro no lugar
errado. Porque eles só serão capazes de desfrutar o que semearam por uma temporada.
Portanto eu quero o que não se tornará enferrujado e comido pela traça. Eu quero aquilo
que realmente ficará comigo por toda a eternidade. E Jesus nos disse que se “buscamos
primeiro o Reino de Deus, então todas estas coisas nos serão acrescentadas”. Agora,
que coisas devem ser acrescentadas?
119

Bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6:25-34:
Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de
comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de
vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai
para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso
Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós
poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto
ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles
crescem; não trabalham nem fiam; e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a
sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens
de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos,
ou com que nos vestiremos? (Porque todas estas coisas os gentios procuram). De certo
vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas; mas, buscai primeiro
o reino de Deus, e a Sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos
inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Basta a cada dia o seu mal.
120 Agora, eu quero que você note que nos é dito para não tomar nenhum pensamento
a respeito de certas coisas. Agora, Ele não está nos dizendo que essas coisas não sejam
importantes para nós, mas que o nosso pensamento referente a essas coisas precisa ser
dirigido, não a essas coisas, mas ao Reino de Deus de onde vêm todas as coisas boas. Em
outras palavras, Jesus está dizendo a eles que o seu foco deve ser para a coisa certa. Este
é o mesmo princípio que vemos ao lidarmos com os pobres em países muito atrasados.
As pessoas estão morrendo de fome, e eu sinto muito por eles, mas se nós apenas os
alimentássemos, então eles serão sempre dependentes de nós. Mas se nós os
ensinássemos a plantar e colher, então eles aprenderão a se sustentar. Portanto, o que
estamos vendo é ter o foco certo. Ele disse para não se preocuparem com essas coisas
específicas. Não pense apenas sobre o que comer ou apenas sobre uma peça específica de
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roupa que você precisa, mas concentre-se sobre de onde que as coisas vêm, e então você
sempre terá fartura. Aprenda a semear e você também ceifará.
121

2 Coríntios 7:7-10
E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi
consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por
mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a
minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela
carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes
contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento; pois fostes
contristados segundo Deus; de maneira que por nós não padecestes dano em coisa
alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual
ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte.
122 Cada um contribua segundo propôs no seu coração, [então deixe-o dar] {então
deixe-o semear}; não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com
alegria.
Isto me faz lembrar aqui do homem cuja família teve uma pobre colheita, e eles
estavam enfrentando um inverno rigoroso. Eles tinham apenas um saco de grãos que
sobrou da má colheita e as crianças clamavam para comê-lo. O pai disse: “Não, pois se
nós comermos, então certamente morreremos”. Eles fizeram isso durante o inverno, mas
foi uma verdadeira luta, mas quando a primavera chegou o pai plantou suas sementes e
elas trouxeram uma colheita abundante.
123 Agora Paulo continua: [Amplificada] E Deus, que fornece a semente ao
semeador e pão para comer, também dará e multiplicará os seus recursos para a
semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça que se manifesta em bondade ativa,
gentileza e caridade, e assim você será enriquecido em todas as coisas e em todos os
sentidos, de modo que você possa ser generoso, e sua generosidade quando é
administrada por nós produzirá ação de graças a Deus.
124 E assim, veja, temos de ter o foco correto e o plano adequado se desejamos trazer
do jardim de nossa mente uma colheita de bênção eterna. Temos a promessa de que Deus,
que nos deu a semente, para começar, também multiplicará essa semente quando a
semearmos corretamente.
125 [Tradução da NVI] Ora, Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para
alimento também suprirá e aumentará o seu depósito de sementes e fará crescer os
frutos da vossa justiça. Você será enriquecido em todos os sentidos, de modo que você
possa ser generoso em todas as ocasiões, e por meio de nós sua generosidade resulte em
ação de graças a Deus.
126 Sabemos que a semente saiu Dele e, portanto, já tem em si tudo o que nós
precisaremos para viver e para trazer à luz um caráter que seja à Sua imagem.
127

2 Pedro 1:2-4
Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus, e de Jesus
nosso Senhor; visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e
piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela Sua glória e virtude; pelas
quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis
participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela
concupiscência há no mundo.
128

Isaías 60:21
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E todos os do Teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra; serão
renovos por Mim plantados, obra das Minhas mãos, para que Eu seja glorificado.
Você pode ver o propósito de Deus em Sua plantação?
129

Isaías 61:3b
...a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele
seja glorificado.
A finalidade de ser plantado por Deus é, portanto, para levar adiante a Sua Glória,
que são os Seus pensamentos em uma forma expressa.
130 Em Efésios 1:2-5, vemos que estávamos em Cristo antes que o mundo fosse
formado, portanto somos uma semente que estava Nele. E é dito aqui que, quando
estávamos ainda Nele fomos “abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais em Cristo”. E então ele continua a dizer-nos que a fim de trazer essas sementes
que estavam Nele, Ele tinha que ter um plano. No versículo 5 lemos que Ele préplanejou para nós virmos para a adoção de filhos para Si mesmo. E isto está de acordo
com a Sua Vontade ou plano que Ele ainda esclarece nos versículos 10-11, onde ele nos
diz que isso irá acontecer de acordo com o Seu propósito (plano).
131 Portanto eu espero que você veja a importância de ter um propósito ou plano para
cada semente que queremos trazer para a colheita. Para colher é preciso não só semear,
mas temos de aprender a semear o bem. Porque você não pode semear apenas de
qualquer maneira e esperar para colher uma safra que seja ordenada.
132

Isaías 61:11
Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que
nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as
nações.
133 Agora o jardim é apresentado com uma ordem para isso. Como podemos ver em
Gênesis 1:11, tudo se produzirá segundo a sua própria espécie ou natureza. Mas mesmo
antes de vermos Deus determinando esta lei da reprodução, Ele trouxe pela primeira vez
juntos tudo o que era da mesma espécie, e então a lei da reprodução foi dada.
134 Observe que em Gênesis 1:9-10 tudo foi reunido com a sua espécie semelhante
antes que a lei da reprodução fosse introduzida na Sua criação. Portanto se queremos ser
capazes de produzir a partir do jardim de nossa mente, da mesma forma que Deus trouxe
à luz de Sua própria mente, também devemos seguir o Seu exemplo. Portanto devemos
ter um propósito e um plano para as coisas que queremos semear e colher. Nossos jardins
devem ter uma ordem para isso se esperamos colher uma boa e rentável safra. Caso
contrário, você irá gastar todo o seu tempo tentando resolver o que é que você tem em seu
jardim para começar.
135 Enquanto os pensamentos forem sem propósito, eles serão autorizados a apenas se
moverem sem rumo e jamais produzirão qualquer fruto. Os pensamentos que não
possuem nenhum propósito cedem facilmente às ansiedades da vida e à busca do prazer e
de outras coisas que tão facilmente roubam de você a vitória da Paz e da Graça, e leva-o a
uma vida de fraqueza e auto-piedade. Portanto precisamos ter um propósito para os
nossos pensamentos, e uma vez que temos o pensamento resoluto, devemos determinar a
realizar o que propomos.
136 A fim de fazer isso, o nosso objetivo deve ser aquele que reúne os nossos
pensamentos com as nossas ações, ligando o nosso corpo, alma e espírito em um ser
energizado com um foco. Devemos fazer desse propósito o nosso dever supremo, e
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devemos nos dedicar ao cumprimento desse propósito, não permitindo que os nossos
pensamentos vagueiem em meio a fantasias, anseios e imaginações efêmeras.
137 Este é o caminho real para o auto-controle e para a verdadeira concentração do
pensamento. E mesmo se você falhar repetidamente para realizar o seu propósito, quando
você seguramente deseja até a sua fraqueza é superada; a força de caráter adquirido com
isso será a verdadeira medida do sucesso, e isso formará um novo ponto de partida para o
poder e triunfo futuros. Basta olhar para Thomas Edison. Ele tentou cerca de 10.000
vezes inventar uma lâmpada funcional, e, finalmente, ele o fez. Mas e se ele tivesse
parado após 9.999 tentativas? Edison poderia ter se desencorajado no final de cada dia,
mas cada vez que ele voltava, o desencorajamento voava longe.
138 A palavra “desencorajar” vem de duas palavras que significa “perder sua
coragem”. Não desanime, seja corajoso, seja cuidadoso e tenha um propósito em seu
coração de que tudo que você propôs em sua mente fazer, você assim terminará. Afinal
de contas, não somos feitos à imagem do nosso Pai? E não é Ele o Autor e o Consumador
da nossa fé? Ele não disse: “O que Eu tenho começado em vós Eu realizarei até o fim”?
139

2 Timóteo 1:12
Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; porque eu sei em
quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até
àquele dia.
140 Na mensagem A Semente da Serpente, o irmão Branham disse: Um pequeno
poema que me ajudava bastante quando eu era criança, é mais ou menos assim: “Nos
dias do imperador romano, Um nobre por ali vivia. E ouviu um covarde agoureiro, Que
em frente ao castelo dizia: “Oh é seguro que existe um tal pinheiro, Que não há ninguém
que possa sacudi-lo!”,“Oh não!”disse o herói, Encontrarei um modo, vou consegui-lo!”.
141 E mais uma vez em Jeová Jirê, ele disse: Quando você começa a procurar o
canteiro de tranqüilidade, você está no seu caminho. Eu gosto desse velho poema: “Devo
eu ser levado para o lar no céu em um canteiro de tranqüilidade, enquanto outros
lutaram para ganhar o prêmio, e navegaram por mares de sangue? Não, tenho de lutar,
se eu devo reinar. Aumente a minha coragem, Senhor”.
142 E outra vez em outro poema ele nos disse mais ou menos assim: “Um homem de
palavras e não de ação, é como um jardim cheio de ervas daninhas”. E isso é
exatamente o que eu tenho tentado trazer para nós nesta mensagem do jardim da mente.
O que temos em nosso jardim, esta noite? Pensamentos com um propósito ou ervas
daninhas?
143 O Poderoso Conquistador. Há algum tempo atrás, eu estava na Abadia de
Westminster, em Londres, Inglaterra, e eu vi a figura do poeta que escreveu o Salmo da
Vida, Longfellow, e eu pensei em seu poema: “Diga-me não em números tristes, A vida é
apenas um sonho vazio! (Basta comer, beber e ser feliz.) E a alma que está morta
descansa, E as coisas não são o que parecem. A vida é real! E a vida é séria! E a
sepultura não é a sua meta; És pó, e ao pó tornarás, Nada foi falado da alma. Vidas de
grandes homens lembram-nos que podemos tornar a nossa vida sublime, com despedidas
que eles deixaram para trás, pegadas nas areias do tempo. Pegadas que talvez outro,
Navegando ao longo da vida solene, Para longe e para o naufrágio irmão, Feitos que
assumem o coração novamente. Estejamos em pé então e fazendo, com um coração no
qual nós nos esforçamos, Não sejais como o gado mudo, que precisa ser conduzido a
algo. Vamos crer, seja um herói nesta sua vida...
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144 E de Acorde a Jesus, ele disse: Não sejais como gado mudo, guiado, que precisa
ser conduzido a algo. Vamos crer, seja um herói no conflito.
145

Isaías 58:11
E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma até em lugares áridos,
e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas
águas nunca faltam.

146 As pessoas que não têm nenhum propósito central na vida cede fácil às pequenas
ansiedades, fobias, e aos cuidados da vida, e isso leva à auto-piedade, que são indicações
de fraqueza, cujas fraquezas levam – tão seguramente como pecados deliberadamente
planejados – ao fracasso, infelicidade e perda. Pois a fraqueza não resistirá em um mundo
onde o diabo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Assim como na
natureza, o bando de lobos normalmente procura o cordeiro mais fraco, ou ao afastar-se
do rebanho, também há o diabo que procura pelo mais fraco do rebanho para devorar.
147 Portanto você deve ter um propósito em seu coração, e você deveria estabelecer as
suas observações sobre como obter esse propósito. Você deve tornar o seu objetivo o foco
centralizado do seu ser. E o seu objetivo deve refletir a estação em que você vive. Até
Deus tem um propósito de orientar e direcionar a soma de seu próprio pensamento. Pois
sem propósito os nossos pensamentos só iriam à deriva. Quando você tem por finalidade
orientar os seus pensamentos, você tem uma torre de controle de seu pensamento que
assume o controle de suas ações e do discurso também.
148

Isaías 14:24
O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como
determinei, assim se efetuará.
149 Em seguida, nós devemos cultivar para longe quaisquer sementes que não estejam
em nossa desejada colheita. Se temos as ervas daninhas que crescem, devemos cortá-las
antes que elas tomem conta de nosso jardim. Isso deve ser feito regularmente, pois ao
deixar de fazer isso permitirá que elas cresçam e usem os nutrientes reservados para as
plantas da colheita e, assim, elas sufocarão a vida da planta da colheita, impedindo-as do
amadurecimento.
150

Mateus 13:22-23
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a Palavra, mas os cuidados
deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a Palavra, e fica infrutífera; mas, o que
foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a Palavra; e dá fruto, e um produz
cem, outro sessenta, e outro trinta.
151 Um homem forte não pode ajudar um homem mais fraco que não esteja disposto a
ser ajudado. E mesmo assim o homem fraco deve tornar-se forte por conta própria, pois
ele tem que ser por seus próprios esforços, e desenvolver a força que ele admira nos
outros. Não há ninguém além de si mesmo que possa alterar a sua condição. Ele só pode
subir, conquistar e ter sucesso elevando os seus pensamentos. Ele só pode ficar fraco e
abjeto, e miserável, adiando o alçar dos seus pensamentos. Arnold Schwarzenegger
começou como um homem fracote de altura, magro, mas ele estava determinado a mudar
a sua situação e ele trabalhou e trabalhou até que ele começou a desenvolver os músculos
que a maioria das pessoas nunca pensou que existiam. Mas ele tinha um propósito e o seu
propósito se juntou com os seus pensamentos e deu origem ao ícone do herói americano.
Tenho certeza que ele não tinha ideia de que quando começou ele um dia viveria na
América. Mas as circunstâncias que foram criadas pelo seu grande esforço deram lugar
para onde ele está hoje. A fim de fazer isso, seu objetivo tinha que ser aquele que reunisse
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os seus pensamentos com as suas energias e ações e, portanto, ligando o seu corpo e alma
em um ser energizado com um foco.
152

2 Timóteo 1:12
Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para
guardar o que Lhe confiei até àquele dia.
Você é o único que tem de assumir o compromisso.
153 Deus Em Sua Palavra (23/03/1957) § 35 Você me põe no gravador esta noite
nestes gravadores. Eu não tenho nenhum pedido de desculpas por esta observação que
eu estou preparando para fazer. Eu creio, e posso provar, que a atitude mental correta
para com qualquer promessa divina de Deus fará com que aconteça. Sim, senhor. A
atitude mental correta, mas você tem que ter a atitude certa. É a atitude que traz os
resultados. Se você diz: “Sim, sim, eu creio, mas agora eu não sei”. Essa não é a atitude
correta. A atitude correta é receber isso, e dizer que isso é o “Assim Diz o Senhor”.
Então isso está certo.
154 Que Pensais Vós do Cristo? (13/12/1953) Então ponha isso no quintal, e ele
simplesmente continua crescendo. Mas você pode louvar a Deus assim que você adquire
o broto. É isso mesmo? Porque você já tem a árvore. É isso mesmo? Agora, quando
Deus disse: “Eu sou o Senhor que te sara”. Simplesmente comece a louvar. Você o tem;
você o tem bem aí. Você diz: “Bem, eu não vejo nenhum resultado”, mas isso não faz
nenhuma diferença, você o tem de qualquer forma. Vê? Porque a Palavra de Deus é
uma Semente. É isso mesmo? E somos semeados com a Semente incorruptível de Deus.
Vê? Ela não pode perecer; ela é incorruptível. E eu... Aqui está uma declaração que eu
costumo fazer nos cultos de cura: “a atitude mental correta para com qualquer promessa
divina de Deus fará com que isso aconteça”. Vê? Porque é uma semente. Tem que
acontecer.
155 A Aliança de Deus Com Abraão (23/02/1956) § 52 O que você faz? Você porá o
trigo no solo, e o encomendará a Deus, e é dever de Deus cuidar para que ele se
levante. É dessa maneira que você faz com a Semente de Deus. Ouça-me, qualquer... A
atitude mental correta para qualquer divino ou promessa de Deus fará com que isso
aconteça. Não me importa o que seja, se você conseguir a atitude mental correta com
relação à promessa. Pois a Sua promessa... “Toda a Palavra de Deus”, disse Jesus, “a
Palavra é a Semente”. E cada semente é uma promessa aí dentro. E se você puder
simplesmente levar as sementes em seu coração, não importa para o que for, Deus
honrará, e isso produzirá exatamente como prometido. Oh, que coisa.
156 A Ele Ouvi (19/05/1957) § 15 Há algo sobre a leitura da Palavra que é eterna.
Todo cristão deve ler a Palavra todos os dias, pois Jesus disse: “Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda Palavra que sai da boca de Deus”. E eu desejo declarar isso
também: E lembre-se de que todas as promessas na Bíblia são boas, e Ela dará apoio e
fará Deus responsável por Sua promessa se você assumir a atitude mental correta para
com Ela, e fará suceder. Cada promessa divina na Palavra de Deus, se você puder
assumir a atitude mental correta para com Ela, Deus fará suceder. Pense nisso. Pois
Ela é uma semente que o semeador semeou. E Ela é a vida.
157 Véu Adentro (21/01/1956) Existe uma fé intelectual. E existe uma fé que vem
do coração. O velho incrédulo disse anos atrás: “Quando a Bíblia diz: ‘Como um
homem pensa em seu coração’.” Disse: “Isso é loucura. Não há faculdades mentais no
coração”, disse, “Você pensa com a sua mente. Não há faculdades mentais no coração”.
Mas no ano passado, eles descobriram que isso está errado. Deus estava certo. Bem
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abaixo no coração, no centro do coração, há um pequeno compartimento onde não há
nem mesmo uma célula de sangue nele. Não é no coração dos animais, somente no
coração humano. E eles dizem que isso é a ocupação, ou o ocupante da alma. A alma
vive no coração. Então, apesar de tudo, Deus estava certo quando disse: “Como um
homem pensa em seu coração”.
158 Olhando Para o Invisível (10/04/1959) § 6 Cerca de quatro anos atrás, em
Chicago, eu estava lendo um grande título em um jornal onde a ciência médica havia
descoberto um pequeno compartimento no coração de um ser humano que não tinha
sequer células nele. Isso não foi encontrado na vida animal; só foi encontrado no corpo
humano, o coração humano. E eles disseram: “Isso deve ser o lugar de habitação da
alma”. Então o homem pensa com o coração. Você olha com os seus olhos, mas você
entende com o seu coração.
159 Deus é o Seu Próprio Intérprete (05/02/1964) § 10 O que eu quero dizer, os
“atributos” eram os Seus pensamentos. E uma palavra é um pensamento expressado. E
então isso estava em Seu pensamento. E quando Ele disse: “Haja”, e houve... “Haja”, e
houve. E agora, lembrem-se, vocês cristãos eram os pensamentos Dele antes que
houvesse um mundo. E vocês são a manifestação do pensamento Dele. Até mesmo
antes que houvesse o mundo, você estava em Cristo, (amém) em Deus, no princípio.
160
Paradoxo (06/02/1964) § 72 Se somos filhos de Deus, os atributos de Seus
pensamentos antes da fundação do mundo, nós pensaremos o mesmo Dele. E lembre-se,
irmãos, Ele é a Palavra. Vê?
161 Identificação (16/02/1964) § 51-52 Então, veja, Deus desceu. E o caráter de
Deus estava em Cristo. Ele, Ele era o reflexo. Ele era Deus tornado visível. Note, Deus
tornado visível. “No princípio era Deus.” Ele não era sequer Deus então. Não, Deus é
um objeto de adoração. A única coisa que Ele era, era o eterno, e Nele estavam
atributos, e aqueles atributos eram pensamentos. E aqueles pensamentos foram
expressos em Palavras, e a Palavra foi manifestada.
162 Quem é Este Melquisedeque? (21/02/1965) §§ 46-47 Agora, no princípio Deus
habitava só com Seus atributos como falei esta manhã. Estes são Seus pensamentos.
Não havia nada, somente Deus. Mas Ele tinha pensamentos. Exatamente como um
grande arquiteto pode traçar em sua mente, e desenhar o que ele pensa que vai
construir, criar. Agora, ele não pode criar; ele pode tomar algo que foi criado e fazê-lo
numa forma diferente, porque Deus é o único que pode criar. Mas Ele tem em Sua mente
o que Ele vai fazer, e esses são os Seus pensamentos, são os Seus desejos. Agora, isso é
um pensamento e então Ele o fala, e é uma palavra então. E um pensamento quando
ele é expresso, é uma palavra. Um pensamento quando é expresso é uma palavra. Um
pensamento expressado é uma palavra. Porém tem que ser um pensamento primeiro.
Assim são os atributos de Deus; então isso se torna um pensamento, então uma
palavra.
163 A União Invisível da Noiva (25/11/1965) §§ 50-52 Em São João no primeiro
capítulo diz: “No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus e a Palavra era
Deus”. E se fez carne e habitou entre nós. Cristo era a Palavra viva. Ele sempre foi a
Palavra; Ele ainda é a Palavra; Ele sempre será a Palavra. Ele foi somente a
manifestação dos atributos de Deus, pois Ele era o Filho de Deus e qualquer filho é
atributo de seu pai. E assim como você esteve nos genes de seu pai, no corpo de seu pai
quando ele era um jovem... Você estava nele, contudo ele não podia ter companheirismo
com você, pois ele não conhecia você. Porém então através do leito fundamental de uma
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mãe, você foi trazido à terra e se tornou na imagem de seu pai; então ele pôde ter
companheirismo com você. E assim eram vocês filhos e filhas de Deus antes mesmo que
houvesse uma lua, estrela ou alguma molécula – vocês eram filhos e filhas de Deus. Pois
você é somente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio.
Porque só há uma forma de Vida Eterna e essa foi você antes... você não sabe nada
sobre isso; nem tampouco você sabia quando esteve em seu pai terreno. Mas você é
manifestado à Sua imagem; na imagem de Deus você foi feito, e você foi manifestado
para a glória e a comunhão de Deus. E portanto, tão certo como os seus genes tiveram
que estar em seu pai antes de seu nascimento natural, seus genes espirituais tiveram
que estar em Deus, porque você é uma expressão dos atributos de Seus pensamentos
antes da fundação do mundo. Isso mesmo. Não existe outra maneira. Isso mesmo.
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