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1 Esta noite eu gostaria de continuar no pensamento que começamos no domingo “a imagem 
do Deus invisível”. Falamos sobre Deus ser invisível, o que significa não ser capaz de ser visto, e 
mostramos como cientificamente Ele vive em uma dimensão muito mais rápida, e biblicamente um 
dia para Deus é como mil anos para o homem. Assim, Deus vive em uma dimensão que é muito 
mais rápida do que a nossa, uma vez que a velocidade da luz viaja a 300.000 quilômetros por 
segundo enquanto que a velocidade das viagens do pensamento são de 24 bilhões de milhas por 
segundo. Assim, a velocidade do pensamento viaja 354.000 vezes mais rápido do que a velocidade 
da luz. Então podemos ver um ser que pode viajar como um pensamento que é muito mais rápido 
do que nós viajamos em nossa dimensão e, assim, podemos dizer cientificamente que a dimensão 
em que Deus habita é muito mais rápida do que a dimensão em que vivemos. Assim, a velocidade 
do obturador de nossos olhos não pode ver que tipo de velocidade, como até mesmo o beija-flor 
cujas asas batem em até 90 abas por segundo, que é apenas um borrão para a nossa visão, e não 
podemos sequer ver as asas das abelhas em movimento quando elas batem 240 abas por segundo.  

2 Mas ficando longe desse pensamento agora, vamos passar para a forma como a imagem é a 
manifestação da vida invisível de Deus.  

3 O apóstolo Paulo nos disse que é necessária a luz para manifestar toda a vida. Vemos isso 
em Efésios 5:13: Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz 
tudo manifesta. 

4 Do seu sermão Há Um Homem Que Pode Acender a Luz (29/12/1963), o irmão Branham 
disse: Não há nada que pode dar-lhe a vida, a não ser a Palavra falada de Deus. A vida só vem 
pela Luz.  

5 Assim, vemos que a manifestação de Si mesmo para nós, traz a revelação para nós de Si 
mesmo, pois Deus interpreta a Sua própria Palavra, fazendo acontecer. Mas ainda mais importante 
do que isso, é o fato de que temos esta grande promessa de que quando Ele Se manifestar em Seu 
verdadeiro caráter, assim manifestaremos nós em nosso verdadeiro caráter. É por isso que eu creio 
que se a Palavra de Deus está sendo verdadeiramente apresentada de uma forma aberta e de uma 
maneira não encoberta, você não pode se esconder se você tentasse. E quando essa Palavra é 
apresentada de tal maneira você manifestará quem você é e você dará a conhecer o conselho de seu 
coração, e você não irá escapar tão certo quanto a luz torna manifesto no natural, o que a vida é na 
semente. 

6 Assim também a luz da gloriosa presença vindo de um vaso que está perfeitamente 
refletindo aquela Luz, fará com toda a certeza que tudo se coloque sob esse ministério ou entre em 
contato com ele, para se tornar exposto quanto ao que eles são. E aqueles que não gostam do que 
vêem em si mesmos, não ficarão em volta para receber mais exposição de si mesmos.  

7 Também vemos em João 3:21 Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as 
suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.  

8 E, inversamente vemos em João 3:19-20 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e 
os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo 
aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam 
reprovadas.  
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9 Portanto, a luz sobre a semente sempre manifestará a vida da semente, não importa que tipo 
de semente ela possa ser.  

10 Agora, com isso em mente, vamos olhar para a Palavra de Deus em João 8:32-58 para ver o 
que ela nos diz sobre cada manifestação de sementes pela luz. E conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém; 
como dizes Tu: Sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo 
aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora o servo não fica para sempre em casa; o Filho 
fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois 
descendência de Abraão; contudo, procurais matar-Me, porque a Minha Palavra não entra em vós. 
Eu falo do que vi junto de Meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. 
Responderam, e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão, 
faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-Me, a Mim, homem que vos tem dito a 
verdade que de Deus tem ouvido; Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-
Lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição; temos um Pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, 
Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis, pois que Eu saí, e vim de Deus; não vim 
de Mim mesmo, mas Ele Me enviou. Por que não entendeis a Minha linguagem? Por não poderdes 
ouvir a Minha Palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. 
Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. 
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, 
porque vos digo a verdade, não Me credes. Quem dentre vós Me convence de pecado? E se vos 
digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as Palavras de Deus; por isso vós não 
as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-Lhe: Não dizemos 
nós bem que és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes 
honro a Meu Pai, e vós Me desonrais. Eu não busco a Minha glória; há quem a busque, e julgue. 
Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a Minha Palavra, nunca verá a morte. 
Disseram-Lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas; 
e Tu dizes: Se alguém guardar a Minha Palavra, nunca provará a morte. És Tu maior do que o 
nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem Te fazes ser? Jesus 
respondeu: Se Eu Me glorifico a Mim mesmo, a Minha glória não é nada; Quem Me glorifica é 
Meu Pai, o Qual dizeis que é vosso Deus. E vós não O conheceis, mas Eu conheço-O. E, se disser 
que O não conheço, serei mentiroso como vós; mas conheço-O e guardo a Sua Palavra. Abraão, 
vosso pai, exultou por ver o Meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda 
não tens cinqüenta anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que 
antes que Abraão existisse, Eu sou. 
 

11 Mais uma vez nós vemos em Mateus 23:27-33 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! 
Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas 
interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós 
exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de 
iniqüidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos profetas e 
adornais os monumentos dos justos, e dizeis: Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos 
associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que 
sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça 
de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? 

12 Jesus diz: “Enchei vós a medida de vossos pais”, e a palavra grega “pleroo” , 
significa “levar a efeito”, ou “trazer à realização ou manifestação”. Que coisas Jesus está falando 
para serem trazidas à realização? É a medida de seus pais, que é a palavra grega “metron” , que 
significa “a regra ou padrão de julgamento”. Portanto Jesus está dizendo: “traga à realização e leve 
a efeito o padrão de julgamento que seus pais utilizaram”.  

13 2 Timóteo 1:10 E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o 
qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho. 
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14 De que outra forma poderíamos manifestar com Ele? Ele é a Palavra. Então devemos nos 
tornar um reflexo perfeito dessa mesma palavra, a fim de manifestar como Ele Se 
manifesta. “NELE ESTAVA A VIDA E A VIDA ERA A LUZ DOS HOMENS”. Observe que ele 
disse: “a vida é a luz dos homens”, sua vida é sua Luz ou Palavra. Se Ele, então, é a nossa vida, a 
nossa vida deve vir de Sua Palavra. Então quando a Sua Palavra se manifesta, a nossa vida deve 
também manifestar a mesma coisa. Então, como disse Paulo, não é realmente a nossa vida, mas a 
vida Dele em nós que está se manifestando. Jesus disse, MINHAS PALAVRAS SÃO ESPÍRITO E 
SÃO VIDA. Então o que está se manifestando? Só pode ser a Sua Palavra. 

15 Então, onde é que o medo se encaixa? Nem um pouco. O medo não tem lugar no reino de 
Deus. Mas o medo é uma das principais regras que são criadas para impedir e manter uma grande 
massa de pessoas. Observe que Ele aboliu o medo e a morte. Ele acabou com isso.  

16 Jeremias 23:1-4 Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do Meu pasto, diz o 
Senhor. Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apascentam o Meu 
povo: Vós dispersastes as Minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes; eis que visitarei 
sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E Eu mesmo recolherei o restante das Minhas 
ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos; e 
frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apascentem, e nunca mais 
temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor.  

17 Agora, observe a próxima coisa que Jesus nos diz aqui: Pois uma árvore boa que produz 
fruto não produz fruto corrupto; nem uma árvore má dá frutos bons. Porque cada árvore se 
conhece pelo seu próprio fruto. Pois de espinhos não se colhem figos, nem dos abrolhos se 
vindimam uvas.  

18 Sabemos que na mensagem “Os Ungidos dos Últimos Dias”, William Branham nos ensinou 
que o fruto é o ensino para a estação, o que eles estão ensinando para a temporada. Em outras 
palavras, o fruto é o que eles estão ensinando. O fruto do seu ministério. 

19 E Ele nos diz que se você é uma árvore boa, então você não pode ensinar o erro. Seu ensino 
estará bem no alvo. Porque a palavra “pecado” significa “errar o alvo”. Mas a palavra “justo” 
significa “ser bem sábio”. E como você poderia ser um homem justo, se você é não – justamente –
sábio em seu pensamento? 

20 O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o que é bom; (agora, lembre-se que o 
coração representa o entendimento) e um homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, 
porque da abundância do coração fala a boca.  

21 Agora, à luz do que Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo que se o seu entendimento é 
bom você produzirá coisas boas, e se o seu entendimento for mal, então você produzirá coisas más.  

22 1 João 3:10 Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não 
pratica a justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus.  

23 1 João 3:8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para 
isto o Filho de Deus Se manifestou: para desfazer as obras do diabo.  

24 1 João 3:5  E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e Nele não há 
pecado.  

25 Se você se lembrar, alguns anos atrás eu preguei uma série sobre o jardim de sua mente e 
mostrei que a mente é como um jardim, e nela são plantadas muitas sementes, e as sementes que são 
plantadas em sua mente são aquelas coisas que se tornam manifestas em sua vida. Portanto tudo o 
que você semear, você certamente irá colher. E, portanto, as coisas que você está alimentando em 
sua mente vai se manifestar em sua vida. Agora, este é o tempo do fim e as pessoas devem 
manifestar que semente elas são. E nós sabemos que tudo o que se manifesta é manifestado pela 
luz. Isso é Efésios 5:13. Então, temos de compreender que todas as sementes aqui na terra tem de 
vir a uma manifestação do que elas são e a natureza da semente que elas são manifestará 
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abertamente de uma só vez aquela Luz que atinge a semente, porque essa é a lei da vida de Gênesis 
1:11, “Toda semente deve surgir segundo ou à imagem da sua espécie”. 

26 E assim, Jesus continua como lemos no versículo 46: “E por que Me chamais ‘Senhor, 
Senhor’, e não fazeis o que Eu vos digo?”. E como você pode dizer que você crê nesta Mensagem 
se você não está vivendo isso? Como você pode dizer que você acredita nesse sinal se você não o 
aplica em sua vida?  

27 2 Coríntios 4:11 E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de 
Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal.  

28 A vida na semente deve seguir em frente. Nós mostramos que na natureza a vida que está 
em uma semente, uma vez que ela é plantada e a luz lhe atinge, a vida em uma semente começa a 
sua jornada em direção a manifestação de si mesma. Em outras palavras, no sentido de uma 
expressão do que a vida e a natureza é intrinsecamente naquela semente. 

29 Agora, sabemos que até que a luz atinge a semente, a semente não irá manifestar a natureza 
inata da vida que se encontra dentro dela. Por isso é necessário a Luz para manifestar a Vida.  

30 Na verdade, o apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 5: “ o que se manifesta é luz”, e nós 
sabemos que Cristo é a Luz do mundo.  

31 João 1:3 nos diz: “Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele; e sem Ele nada do que 
foi feito se fez. Nele estava a vida; e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas; e 
as trevas não a compreenderam”.  

32 Então você não pode esperar que aqueles que permanecem nas trevas entendam as coisas de 
Deus.  

33 1 Coríntios 2:6-14  Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos; não, porém, a sabedoria 
deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam; mas falamos a sabedoria de Deus, 
oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória; a qual nenhum dos 
príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da 
glória. 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.  

34 Eles se manifestam pela luz, mas se você permanece nas trevas como então você pode 
conhecer as coisas de Deus? 

35 1 Timóteo 5:25 Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra 
maneira não podem ocultar-se.  

36 Hebreus 4:13 E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as coisas estão 
nuas e patentes aos olhos Daquele com quem temos de tratar.  

37 Gálatas 5:19-26 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, 
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, 
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, 
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não 
herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo 
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos 
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também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, 
invejando-nos uns aos outros.  

38 2 Coríntios 4:2 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com 
astúcia nem falsificando a Palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o 
homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.  

39 2 Coríntios 5:11 Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os 
homens à fé, mas somos manifestos a Deus; e espero que nas vossas consciências sejamos também 
manifestos.  
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