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1 Esta manhã vamos continuar com o pensamento do sermão do irmão Branham e os 
pensamentos do apóstolo Paulo em Colossenses onde ele está falando de Cristo ser a imagem do 
Deus invisível. 

2 Colossenses 2:15 O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 

3 Hebreus 1:3 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 direita da Majestade nas alturas. 

4 E somos predestinados para ser conformes à mesma imagem, como vemos em Romanos 
8:29 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 
imagem de Seu Filho, a fim que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 

5 Novamente vemos esta promessa predestinada de Deus em 1 Coríntios 15:49 E, assim como 
trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. 

6 E esta entrada na imagem do Filho primogênito vem através de receber a glória ou doxa de 
Deus, que são as Suas opiniões, Seus valores e os Seus juízos. Colossenses 3:10 E vos revestistes do 
novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem Daquele que o criou. 

7 E vemos como isso acontece em 2 Coríntios 3:18 Mas todos nós, com rosto descoberto, 
refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória 
em glória, como pelo Espírito do Senhor. 

8 Então nesta manhã vamos olhar para esta manifestação desta imagem no crente. Portanto 
abram suas bíblias em 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.  

9 Agora, há duas palavras que eu acho que são dignas de nota aqui. Ele disse que “assim nos 
recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da 
verdade”. Agora, esta palavra “recomendar” aqui foi traduzida da palavra grega sunistano que 
significa: “para nos expor ou colocar-nos em exposição para fins de aprovação”. E observe, a fim de 
nos colocar em exposição, diz ele, “pela manifestação da verdade estamos, em essência, nos 
recomendando ou colocando-nos em exposição à consciência de todo homem, à vista ou na 
presença de Deus”. 

10 Em outras palavras, ele está nos dizendo que a Verdade se manifestará em e através de nós, 
e ao fazê-lo assim nos colocamos como um livro aberto em exposição para sermos publicamente 
examinados em nossas vidas, não somente para todos os crentes, mas na presença de Deus também. 

11 Agora, não foi isso que William Branham fez? Não era a sua vida um completo livro aberto 
diante do povo? E não disse Paulo antes disso, que “ rejeitamos as coisas que por vergonha se 
ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a Palavra de Deus”? 

12 Agora, o que Paulo quis dizer ao falar “rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam”? 
O que isso significa? Bem, a palavra “rejeitar” significa “renunciar”; “negar”; e ele está falando das 
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coisas ocultas da desonestidade. Em outras palavras, daquelas reuniões de quarto dos fundos, com o 
único propósito de criar medidas de controle sobre uma determinada pessoa ou pessoas. 

13 Na política são aquelas reuniões secretas que acontecem entre funcionários do governo para 
desenvolver planos sobre como colocar mais controle sobre as pessoas, e na religião são aquelas 
reuniões secretas onde os quadros de diáconos e pastores se reúnem para fofocar sobre o povo, e, 
em seguida, planejar sobre como terão mais controle das pessoas, sem as pessoas terem qualquer 
ideia de que isto foi concebido em algum quarto dos fundos em algum lugar. 

14 Eu sempre fui contra a esses tipos de coisas, e é por isso que eu nunca pensei muito sobre ter 
reuniões regulares com diáconos. Nós nos encontramos somente quando necessário e isso é só para 
ver o que o irmão Branham disse sobre certas questões, e sobre como elas devem ser feitas na 
igreja. E eu não sei qual foi a última reunião de diáconos nessa igreja, se é que tivemos. Estamos 
habituados a ter reuniões do conselho geral para fazer uma lista e priorizar o que tinha que ser feito 
sobre o prédio da igreja e as terras, mas nada sobre a junta de diáconos e as pessoas nesta igreja. E 
por que não? Porque seria uma coisa escondida de desonestidade para se reunir e falar sobre 
alguém. Eu prefiro falar com essa pessoa face a face, um a um, do que ter uma discussão sobre 
qualquer pessoa com um grupo de irmãos. Eu não gostaria que um grupo se reunisse para tratar de 
mim. Então por que seria correto fazer diferente daquilo que eu gostaria que fosse feito comigo? 

15 Paulo nos disse como lidar com um irmão que fosse surpreendido em alguma falta. Ele disse 
em Gálatas 6:1 Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, (o que 
significa aqueles que estão cheios do Espírito e, portanto, controlados pelo Espírito) restaure-o tal 
com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. 

16 Em outras palavras, reintegre-o; ou seja, trazer aquele de volta à sua condição original que 
tinha antes de cair em desgraça, e fazer isso sem qualquer sentimento de superioridade e certifique-
se de fazer isso com gentileza. 

17 Agora, essa palavra “restaurar” não significa conversar com eles, nem significa espancá-los 
ou depreciá-los, ou repreendê-los, ou chamá-los para uma reunião ou repreendê-los como se fossem 
uma criança. “Restaurar” significa trazê-los de volta ou restabelecê-los. E como vamos fazer isso? 
Ele disse: “No espírito de mansidão, considerando a nós mesmos”, como se fosse nós o que tivesse 
caído, e como gostaríamos de ser restaurados de volta se estivéssemos no lugar dele. Agora, isso 
não é aquela regra de ouro: “fazer aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você”. 

18 Porque Paulo continua a dizer: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de 
Cristo. Agora, nunca se esqueça que essa “lei de Cristo”, que ele está falando aqui é “a lei do 
Espírito da vida em Cristo Jesus”, ou simplesmente coloque dessa maneira “a lei da vida” de 
Gênesis 1:11, que diz que “toda semente deve produzir segundo a sua espécie”. E, ao levar as 
cargas uns dos outros, estamos levando não somente a nossa cruz, mas também estamos ajudando 
os nossos irmãos a suportar a cruz deles também. Nós, portanto, estamos vivendo para os filhos do 
Pai, assim como Jesus viveu para eles, e estamos morrendo para nós mesmos pelos filhos do Pai, 
assim como Jesus morreu para Si mesmo e por eles. 

19 Nós vemos este mesmo pensamento também em 2 Coríntios 4:10 Trazendo sempre por toda 
a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste 
também nos nossos corpos. 

20  E depois Paulo continua a dizer em Gálatas 6:3 Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, 
não sendo nada, engana-se a si mesmo.  

21 Em outras palavras, não fique muito soberbo e arrogante só porque você foi colocado em 
uma posição de importância na igreja. Se Jesus veio para servir, então é isso que devemos fazer. E 
ao servir apenas lembre-se de que isso é tudo do que se trata, porque não se trata de você, e o que 
você pode fazer ou ser visto fazendo, mas é o que se trata Dele, e o que Ele fez e do modelo que Ele 
estabeleceu por nós para cumprir. 
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22 Paulo continua a dizer: Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si 
mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra 
reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; 
porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 

23  Agora, para ler esta escritura da tradução “A Mensagem”, Gálatas 6:1-5 se lê assim: “Se 
alguém cair em pecado, restaure-o perdoando, poupando os seus comentários críticos para si 
mesmo. Você pode estar precisando de perdão para si mesmo antes do fim do dia. Humilhe-se e vá 
de encontro daqueles que estão oprimidos. (Aqueles que foram humilhados pelo uso severo e 
injusto da força ou autoridade). Compartilhe suas cargas, e assim completareis a lei de Cristo. Se 
você pensa que é muito bom para isso, você está muito enganado. Faça uma exploração cuidadosa 
de quem você é e do trabalho que lhe foi dado, e depois mergulhe-se nisso. Não fique 
impressionado com você mesmo. Não se compare com os outros. Cada um de vocês deve assumir a 
responsabilidade de fazer o melhor que você pode com sua própria vida. 

24 Agora, essa ideia de ser manifesto ou de ser exibido abertamente a Vida de Deus em nós na 
presença de Deus e na presença do homem também é mencionado pelo apóstolo Paulo em outras 
Escrituras também. 

25 Em 2 Coríntios 5:11, lemos: 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. 

26 E mais uma vez vemos a promessa disso em 1 Coríntios 3:13 A obra de cada um se 
manifestará; na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo provará 
qual seja a obra de cada um. 

27 Em 1 Coríntios 4:5 o apóstolo Paulo nos diz: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até 
que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os 
desígnios dos corações; e então cada um receberá de Deus o louvor.  

28 E mais uma vez em Lucas 8:17 Jesus nos diz: Porque não há coisa oculta que não haja de 
manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz.  

29 Mas também nos é dito do por que devemos chegar ao ponto onde manifestaremos a vida de 
Cristo, pois Paulo nos diz em 1 Coríntios 12:7 Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, 
para o que for útil. Então não só mostra isso abertamente a vida de Cristo em nossos corpos mortais 
para os outros, mas também para o propósito de nos ser útil. Em outras palavras, isso acrescenta a 
quem e o que somos. Um benefício é um aumento, e quando manifestamos a vida de Cristo nestes 
corpos isso edifica o Corpo ou eleva o Corpo de Cristo. 

30 Efésios 4:11-16 E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a 
obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé, e 
ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, 
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, 
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e 
ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do 
corpo, para sua edificação em amor.  

31 Então veja que o ministério para a igreja é para aumentar ou edificar a igreja. Paulo disse 
que o nosso aumento vem através do amor. 

32 1 Tessalonicenses 3:12 E o Senhor vos aumente, e faça crescer em amor uns para com os 
outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco. 

33 Onde Eu Penso Que os Pentecostais Falharam (11/11/1955) § 60 Se alguma vez ficar em 
um lugar em que eu não pudesse colocar meu braço em volta de qualquer irmão que está 
trabalhando para o Reino de Deus, e reconhecê-lo como meu irmão, eu sinto que estou decaído. 
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Amém. Certamente. Eu estaria temeroso de ficar na plataforma e encarar espíritos malignos, e 
saber que eu tinha inveja em meu coração contra qualquer irmão, não importa quem ele seja, que 
está tentando pregar o Evangelho de Jesus Cristo ou viver uma vida cristã. Se ele – discordamos 
em um milhão de milhas sobre teologia, se ele ama o Senhor Jesus, ele é meu irmão, e é minha 
irmã. E temos traçado aqueles limites. “E se você não pode amar a seu irmão a quem você tem 
visto, como você pode amar a Deus a Quem você não pode – nunca tem visto?” E irmão, quando o 
amor se projeta, Deus segue com isso, pois Deus é amor. E você nunca pode ficar em qualquer 
lugar sem o divino amor. E assim como você ama um ao outro, você ama Deus. 

34 Expectativas e o Que é o Amor (28/02/1954) § 48 E quando amamos a Deus com todo 
nosso coração, alma e mente, e amamos uns aos outros como a nós mesmos, ao nosso próximo 
como a nós mesmos, as pessoas podem realmente sentir isso. Você não pode afirmar isso. Você não 
pode fazer crer, porque eles sabem disso. Creio que Lincoln disse uma vez: “Você pode enganar 
parte do povo, por parte do tempo, mas não a todas as pessoas, em todos os tempos”. E é isso 
mesmo. E se você tem amor em seu coração para com as pessoas, eles sabem disso. Você pode agir 
indiferente ou qualquer coisa, mas ainda assim eles sabem disso. Eles podem sentir isso. É uma 
outra dimensão, como chamamos, que injeta a essas pessoas um amor que eles sabem disso. E eles 
vão crer. E é aí que você pode ajudar a pessoa, quando você crê nisso. 

35 O Super Sinal (24/06/1962) Eu preferiria ter o amor a todos os dons que Deus tem, pois 
onde há línguas, cessarão; onde não há profecia, devem falhar; mas quando é o amor, isso dura 
para sempre. 

36 A Maneira de se Ter Companheirismo (09/10/1955) § 18 Eu preferiria ter uma igreja... 
Ouça, só um momento. Eu preferiria ter uma igreja que não soubesse nada sobre qualquer dom 
espiritual, e estar simplesmente tão apaixonada um pelo outro e com Cristo; eu preferiria ter isso 
do que todos os dons espirituais operando na igreja. Agora, isto pode parecer difícil em um grupo 
pentecostal, mas eu prefiro ter isso. Onde há dons, eles falharão. Onde há dons, eles trarão 
confusão. Onde houver dons, eles podem ser questionados. Mas onde há o amor, é perfeito. Isso 
mesmo. E se você tivesse o amor perfeito você teria dons perfeitos. Então, trabalhe primeiro com o 
amor. Isso traz companheirismo e o companheirismo traz os dons. 

37 A Ele Ouvi (9/02/1958) Eu preferiria ter o Seu amor do que todo dom que Ele tem em Seu 
Reino. Dá-me do Seu amor. É por isso que o mundo está buscando hoje, que é ver uma 
demonstração do amor verdadeiro. Ele ganhará almas quando se tem amor. Eles podem dizer isso 
quando você tem amor. Temos muito amor fingido. 

38 Romanos 8:19 Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de 
Deus. 

Para manifestar o que? Para manifestar “o amor de Deus que foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo”.  

39 Perguntas e Respostas (03/01/1954) Manhã “Eu preferiria ter uma igreja que tivesse um 
fardo tal em seu coração por oração para que eles simplesmente ficassem no altar e estivessem 
aqui dia e noite, e tudo o mais; e que em sua casa estivessem constantemente em oração, e 
humildes, e tentando levar as pessoas a vir a Deus, e fazer chamadas ao hospital, e visitar os 
doentes, e tentando levar as pessoas para vir à igreja e fazer o certo. Eu preferiria ter isso do que 
todas as outras coisas reunidas juntas, embora as outras estejam bem, isso pertence à igreja”. 

40 1 João 4:9 Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco: que Deus enviou Seu Filho 
unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. 

41 Marcos 4:22 Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto; e nada se faz para 
ficar oculto, mas para ser descoberto.  
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Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto original 
em inglês. 
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