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1 Na noite passada, lemos em nossas bíblias e do sermão do irmão Branham, “Cristo é o 
Mistério de Deus Revelado”, onde ele falou de Colossenses 1:15 ao falar do Filho de Deus, onde 
Paulo disse que “é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação”.  

2 Eu prometi a você que esta manhã eu iria olhar para este pensamento aqui sobre a imagem 
do Deus invisível. “A imagem do Deus invisível”.  

3 Portanto esta manhã vamos olhar para este pensamento “A imagem do Deus invisível”, 
porque afinal de contas, como mencionei ontem à noite, a palavra “imagem” e “invisível” não 
exatamente correspondem bem juntos.  

4 Agora, a palavra “imagem” significa: 1. Uma reprodução da forma de uma pessoa ou de um 
objeto, especialmente uma semelhança esculpida. 2. Na física é uma duplicação formada 
opticamente, (em outras palavras, é uma duplicata que pode ser vista) uma reprodução, ou outro 
tipo de reprodução representante de um objeto, especialmente uma reprodução ótica de um objeto 
formado por um espelho ou lente.  

5 Agora, eu quero que você se concentre sobre estas palavras que o nosso dicionário usa para 
descrever o que é uma imagem. Ele diz que é uma reprodução que pode ser vista através de algum 
meio, seja esse meio um espelho (no caso em que o objeto original ou o ser que é visível possa ser 
visto através de um espelho) ou de uma lente, no caso em que até mesmo isso fosse invisível a olho 
nu e que pudesse ser visto pela lente da foto, como temos a imagem da Coluna de Fogo que paira 
sobre a cabeça de William Branham. Observe a câmera, dependendo da velocidade do obturador, 
pode pegar as coisas que são tão rápidas, que mesmo a olho nu não podemos vê-las. E essa outra 
dimensão onde Deus habita é tão rápida que um dia para Deus é como mil anos para o 
homem. Então você está olhando para uma dimensão que é 365 mil vezes mais rápida do que essa 
dimensão em que estamos vivendo. Então ele está falando sobre a imagem que é uma reprodução de 
um original. E é interessante que nós usemos a palavra “reprodução” para descrever o processo pelo 
qual temos certos órgãos do nosso corpo que são capazes ou reproduzindo a nós mesmos através do 
parto.  

6 A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Considerando que a velocidade 
do pensamento viaja a 24 bilhões de milhas por segundo. Assim, a velocidade do pensamento viaja 
a 353,565.13 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Deste modo vemos que essa dimensão é 
muito mais rápida do que a nossa dimensão, que precisaria de uma câmera de super alta resolução 
com tal velocidade rápida do obturador para capturar a imagem. Contudo, o olho humano é capaz 
de 1/3000 de captura de uma imagem. 

7 Agora, sabemos que Deus é Vida, e Ele é o amor, e Ele é ou possui tantas características que 
pode ser impossível registrar todas elas. Mas Ele vive em uma dimensão que é tão rápida que seria 
impossível para o olho nu vê-Lo, e Ele ainda tem um corpo, Ele tem uma cabeça, e uma língua e um 
pescoço, e narinas e pernas e braços, porque nós temos mostrado a você anos atrás, muitas 
escrituras que falam do fôlego de Deus, e dos olhos de Deus e do poderoso braço de Deus, etc. E o 
homem foi criado à Sua imagem e, portanto, Deus não Se parece com um macaco ou girafa ou 
camelo, Ele Se parece conosco, ou melhor, Se parece com Ele.  
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8 Agora, o que eu estou tentando dizer? Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo nos disse que 
Jesus Cristo nasceu à própria imagem expressa de Deus, que não podemos ver. No entanto, porque 
Ele é invisível para nós não significa que Ele não existe. Há uma diferença entre ser invisível e não 
existir. 

9 O amor é invisível até que seja expresso, no entanto, pode estar presente. Um pai amoroso 
pode estar de pé diante do seu bebê adormecido e apenas observa como ele está ali respirando, e 
esse pai pode realmente ter um verdadeiro amor por essa criança, de modo que o amor está ali, mas 
talvez nessa condição essa criança não precise ter uma expressão de amor, pois isso pode acordar a 
criança, se o pai fosse tomá-la em seus braços e acariciar a criança no seu seio.  

10 Mas o pai e o seu amor ainda estão ali. O beija-flor pode bater suas asas até 90 vezes por 
segundo, ou 5.400 vezes por minuto. A abelha pode bater suas asas até 240 vezes por segundo ou 
14.400 vezes por minuto. O ser humano não é construído para bater os braços de modo que você 
pode esquecer essa ideia. Mas por que estou lhe dizendo essas coisas? É porque nós pensamos em 
termos de atmosfera e das características de que vivemos com o dia a dia. Mas Deus vive em uma 
dimensão tão rápida que Ele poderia fazer cálculos tão rápidos que você não pode medi-los em 
velocidade, gigahertz, tera, hertz ou quaisquer medições em que o homem seja capaz de chegar, 
porque somos informados de que, mesmo antes de perguntar, Ele já respondeu.  

11 Então, quando começamos a olhar para os atributos e características que definem para nós 
Quem e o que é Deus, não devemos tentar limitar Deus pelo nosso próprio entendimento, mas 
temos de ser capazes de pensar os Seus pensamentos, se quisermos ter uma imagem precisa da 
imagem de Deus. 

12 Pois Ele disse em Isaías 55:8-11 “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. Porque, assim como desce a chuva 
e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar 
semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a Minha Palavra, que sair da Minha boca; 
ela não voltará para Mim vazia, antes fará o que Me apraz, e prosperará naquilo para que a 
enviei.  

13 Para aprofundar a definição do que uma imagem é, a definição continua a dizer que uma 
imagem: 3) é aquele que de perto ou exatamente se assemelha a outro; um duplo: “Ele é a imagem 
do seu tio”. b. O personagem projetado para o público, como por uma pessoa ou uma instituição, 
especialmente tal como interpretado pela mídia de massa. 5) A personificação de algo especificado; 
“Essa criança é a imagem da boa saúde”.  

14 Hebreus 1:1-4 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a Quem constituiu herdeiro de 
tudo, por Quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da Sua glória, e a expressa 
imagem da Sua Pessoa, e sustentando todas as coisas pela Palavra do Seu poder, havendo feito por 
Si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-Se à destra da majestade nas alturas; feito 
tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.  

15 Assim, vemos que esta imagem do Pai a qual chamaremos dessa imagem de “Filho de 
Deus” foi feita tanto mais excelente do que os anjos.  

16 AMPLIFICADA: Ele é a única expressão da Glória de Deus, a Luz – ser, o resplendor do 
Divino, e Ele é a impressão perfeita e a própria imagem da natureza de Deus. 

17 New American Standard: E Ele é o resplendor da Sua glória e a expressão exata de Sua 
natureza... 

18 NVI: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do Seu ser...  
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19 Agora, estamos limitados por estes corpos mortais quanto à velocidade que podemos 
tomar. Eu acho que a ciência fala em termos de força G e isso se refere à força de um objeto em sua 
aceleração em relação à queda livre. Ele é calculado em termos de gravidade e peso e velocidade ou 
velocidade e todo um conjunto de fatores determinados. Eu poderia dar-lhe o cálculo, mas isso está 
acima do meu nível salarial: V2 = Vo2 + a.X  

20 Agora, vamos comparar essa definição da palavra “imagem”, com a palavra 
“invisível”. Desde que descrevemos como é que Deus não é visível. A palavra “invisível” significa: 
1) Impossível ver. Portanto, não é que ele não exista, mas você simplesmente não consegue vê-
lo. Portanto, há uma razão porque você não pode vê-Lo. Por isso, é “não visível”; ou número 2) Não 
é acessível para se ver; oculto; 3) Não é facilmente notado ou detectado; imperceptível. Então, se 
está escondido, então há algo que o protege da vista, e essa é a nossa constituição.  

21 O teu olho sabe que uma abelha está batendo suas asas, mas o teu olho não consegue 
detectar cada aba da asa, isso parece borrado aos teus olhos. Portanto a aba da asa não é visível, ou 
não é detectada. Agora, multiplique isso milhares de vezes e você pode obter uma imagem de onde 
Deus está com relação à Sua presença estar aqui, mas sem ser detectada. Então, o que nós estamos 
falando é algo que é uma imagem ou uma cópia perfeita de algo que não pode ser visto, ou 
facilmente detectado. 

22 Portanto, este Filho primogênito é dito ser “a imagem do Deus invisível”. Assim, ele foi 
feito de uma maneira que podemos ver e detectar, com a finalidade de manifestar ou expressá-Lo, 
Deus, que não pode ser visto ou detectado. Agora, se algo é invisível, então como pode algo que é 
visível ser a imagem daquilo que não é visível? E agora você tem o mistério do que Paulo está 
falando aqui. 

23 Agora, nós sabemos que a “vida” é invisível; você não pode ver a vida de uma semente, 
porque embora você possa tirar fora o que nós pessoas comuns chamamos de casca, e o pessoal de 
ciências chamam de endoderme, mesoderma, e o ectoderma, as três camadas germinativas e ainda 
assim a “vida” não é capaz de ser vista ali. E você não pode ver a vida até que ela se manifeste e, 
então, ela expresse os seus atributos e características. Depois essa manifestação torna-se a evidência 
do que a vida é. Você vê que a vida manifestada tem uma natureza peculiar de si própria, e de cada 
semente segundo a sua espécie. Portanto, uma semente não manifestada está realmente escondida 
na casca ou concha. E muitas sementes parecem iguais até que sejam plantadas. Assim, quando elas 
são plantadas a vida que tem se escondido dentro dessa casca agora tem a oportunidade de se 
manifestar ou expressar que forma de vida ela é. Quando isso acontece, as características e atributos 
da vida que estava na semente de repente vêm à vista e agora podemos compreender a natureza da 
vida que estava escondida. 

24 Hebreus 1:1-3 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a Quem constituiu herdeiro de 
tudo, por Quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da Sua glória, (que, sendo a 
iluminação e a expressão das opiniões de Deus, os valores de Deus, e os juízos de Deus) e a 
expressa imagem da Sua Pessoa (de Deus). 

25 Então a vida foi manifestada a fim de se ver do que se trata essa vida. E nós vimos e nós 
sabemos por causa do que nós vemos. A vida em si não é visível. Ela é Espírito. No entanto, a 
própria essência e natureza da vida é que tem muitas qualidades e características, que o irmão 
Branham chamava de atributos, e esses atributos por sua própria natureza estão para se tornar 
expressos. Uma rosa sem a sua beleza e perfume não seria uma rosa. Assim, pois, cada vida tem 
atributos que são visíveis e materialmente exibidos aos nossos sentidos, de modo que possamos 
entender melhor o que é a natureza da vida. É por isso que o irmão Branham falou em uma 
mensagem chamada “Deus é Identificado Por Suas Características”. Nela, ele começou mostrando a 
diferença entre dois pássaros que são ambos amarelos, mas cada um tem um padrão de vôo 
diferente. E o padrão distingue a diferença entre as duas aves para o observador atento.  
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26 1 João 1:1-3 O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, 
o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida. (Porque a vida foi 
manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o 
Pai, e nos foi manifestada); o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais 
comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com Seu Filho Jesus Cristo.  

27 Então observe que a nossa comunhão com o Pai e o Filho vem através da declaração que nós 
ouvimos. Então sem a Palavra falada nunca teríamos a manifestação em seu verdadeiro caráter e 
sem isso nós nunca saberíamos tampouco quem somos. 

28 A Vida se manifestou, e nós a vimos e sabemos por causa do que vemos. E nós vimos e nós 
sabemos por causa do que nós vemos. A vida em si não é visível. Ela é Espírito. No entanto, a 
própria essência e natureza da vida é que tem muitas qualidades e características, que o irmão 
Branham chamava de atributos, e esses atributos por sua própria natureza estão para se tornar 
expressos. Uma rosa sem a sua beleza e perfume não seria uma rosa. Assim, pois, cada vida tem 
atributos que são visíveis e materialmente exibidos aos nossos sentidos, de modo que possamos 
entender melhor o que é a natureza da vida. É por isso que o irmão Branham falou em uma 
mensagem chamada “Deus é Identificado Por Suas Características”. Nela, ele começou mostrando a 
diferença entre dois pássaros que são ambos amarelos, mas cada um tem um padrão de vôo 
diferente. E o padrão distingue a diferença entre as duas aves para o observador atento. 
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