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1 Cristo é o Mistério de Deus Revelado Agora, oh, quão bom é o Senhor! Eu espero que 
todos estejam se sentindo bem. E agora, vamos nos lembrar... e agora, quando eu oro por estes 
lenços, vamos nos lembrar do irmão Dauch. Ele é um precioso irmão, e nós desejamos nos 
lembrar dele em oração. 

2 E eu vejo o irmão Ungren, mas eu não consigo ver a irmã Ungren em nenhum lugar, se 
ela está bem agora... Sim, assentada bem depois dele, certamente; sim. Eu estou contente. 
Porque fomos chamados outra noite, realmente um caso de emergência dela e de sua filha, a 
irmã Downing, elas saíram da estrada, e foi somente pela graça de Deus, ou ambas teriam sido 
esmagadas em pedaços bem ali. E aqui chegaram elas à igreja, tomaram um trem e vieram. Eu 
nunca me esquecerei de todos vocês. Eu os amo. Deus sabe disso. Eu os amo. Como, por através 
do país, por através de tempo escorregadiço...   

3 Quando eu olho para alguns irmãos aqui da Georgia, de Alabama, e de diferentes 
lugares, de Tennessee, e dos arredores, onde eles dirigem seus carros estrada abaixo, com o 
gelo deslizante, de um lado para o outro dessa maneira, para vir aqui para um culto... Quando 
eu tive esse chamado de emergência para o irmão Dauch outro dia, eu não me dei conta de que 
Lima, Ohio, fosse tão longe. Simplesmente pensei que ficasse a um pulinho. Porém, que coisa, eu 
saí daqui bem cedo naquela manhã, não pude chegar ali até à uma hora daquela tarde, 
dirigindo tudo que o limite de velocidade permitia, e numa rodovia de pista dupla. E eu penso 
quão perto isso é, comparado a lá embaixo no sul de onde estas outras pessoas vêm, longe no 
norte e oeste, de onde elas vêm. Eu amo vocês, e essa é a razão pela qual eu procuro ser 
extremamente sincero aqui. 

4 E os veteranos... Eu vejo o irmão Creech e outros assentados ali atrás agora, e esses que 
têm estado comigo todos estes anos e coisas, e como nós viemos juntos. Eu estava olhando para 
a fotografia de Mary Jo, (eu creio que foi uma ou duas noites atrás). Apenas uma coisinha 
pequenina quando nós nos encontramos pela primeira vez. E agora ela está casada, eu acho, e 
tem filhos. O irmão Creech e a irmã Creech, jovens, de cabelos pretos, e Meda e eu, e aqui 
estamos nós grisalhos e curvados. Veja, há algo sobre pessoas como essas, que lhe prende a 
atenção. Veja, você deseja ficar com elas. Vê? Há uma outra coisa que sempre faz a sua mente 
voltar lá atrás. Apenas citando-as como exemplos para outros que estão aqui, jovens e velhos. 
Nós estamos aguardando ansiosamente a Vinda do Senhor.   

5 Então esta manhã eu tenho colocado isto... Deus, eu creio, colocou isto em meu coração 
para ensinar uma lição de escola dominical aqui esta manhã, se Deus permitir, por um longo 
tempo. E agora, este sendo o meu último culto por um pouco de tempo, segundo me consta, e eu 
quero que vocês se lembrem que o irmão Neville aqui, deixado na igreja, no encargo deste 
Tabernáculo sob o Espírito Santo, que ele ficará aqui, e ele crê nesta Mensagem e A ensina 
exatamente da mesma forma que eu ensino. Correto. E a qualquer hora que você quiser, que 
você achar conveniente, pode vir para ouvir o irmão Neville. Ele certamente lhe fará bem, tenho 
certeza. Ele é um grande servo de Jesus Cristo.   

6 Eu conheço o Orman Neville desde quando eu era um menininho, e ele não mudou nem 
um pouco, somente tem se aproximado para mais perto de Deus. Eu me lembro de quando eu o 
vi. Eu fui convidado para a sua plataforma metodista. E quando eu voltei aqui no Tabernáculo, 
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eu disse: “Algum dia, eu o batizarei no Nome de Jesus Cristo”. E aqui está ele com a Mensagem 
agora, indo adiante, um verdadeiro servo valente.   

7 E o irmão Neville passa por muitas tensões e sofrimentos, que ele não demonstra aqui no 
Tabernáculo. Porém sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas, 
eu sei pelo que ele passa; sei muito sobre isto, veja. E ele certamente passa por muito labor e 
tensões, e coisas. E vocês aqui, o sustenham como Josué e Calebe sustinham as mãos de Moisés, 
enquanto ele traz a Palavra.   

8 Amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não... Não importa o que o 
diabo tente dizer! Agora vocês todos formam um grupo dócil bem grande. Mas lembrem-se da 
minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, senhor. Ele atirará 
em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá 
algum crítico ou incrédulo, e o fará se assentar, e o fará ter companheirismo com vocês na 
quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e 
ele começará a ir com isto pela igreja. Não tomem partido disso. Não tenham nada a ver com 
nenhuma destas coisas. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. 
Orem por esse homem, ou essa mulher, ou seja quem for. Que eles sejam salvos também. Apenas 
orem por eles. E apeguem-se uns aos outros.   

9 E permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas, e vocês dêem-lhe 
respeito. Ele os guiará até o fim, e porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. 

10 Agora, em seu sermão A Obra Prima (05/07/1964) § 168, o irmão Branham disse: Na 
época da colheita a Semente está de volta à sua condição original, e deve ter toda a Palavra, a 
fim de ser a Semente. Agora, você não pode ter uma meia semente; isso não irá crescer. Vê? 
Tem que ser toda a semente. Ela não tem que se manifestar, por exemplo: “Eu creio no batismo 
do Espírito Santo. Aleluia. Eu creio em falar em línguas”. Isso é apenas uma parte da 
semente. Uh-huh. Mas agora, aí está adicionado a isso (Aleluia. Vê?) a Vida, não os dons, a 
Vida dos dons. Vê? Vê o que eu quero dizer? Estamos no tempo do fim, irmãos. O talo, a borla, 
a casca estão mortas e secas agora. Há apenas uma coisa que tem que acontecer para isso, que 
é serem reunidos no Conselho Mundial de Igrejas para a sua queima. 

11 Agora, esta noite eu gostaria de olhar para os pensamentos pré-texto do irmão Branham 
em “Cristo é o Mistério de Deus Revelado” onde ele fala sobre os seus amigos e o amor que 
devemos ter uns pelos outros na igreja. E então amarrar com este pensamento aqui de “A Obra 
Prima” onde o irmão Branham nos falou sobre a essencialidade de ter toda a Palavra e, em 
seguida, ele aprimora falando sobre a vida. 

12 Agora, a primeira coisa que ele disse foi que temos que ser capazes de ficarmos sozinhos 
como Jesus teve que ficar sozinho. E eu creio que estamos dispostos a fazer isso, mas então o 
que dizer da Vida? Porque se trata da Vida. Você tem o novo nascimento ou você não tem. Você 
já nasceu de novo pela Palavra de Deus a qual vive e permanece para sempre ou não? 

13 Qualquer pessoa pode citar o irmão Branham e dizer que crê, mas você poderia dizer que 
você crê em tudo que o irmão Branham disse, e isso não significa nada se a Vida não estiver aí.  

14 Do seu sermão O Sinal (01/09/1963) § 103 Não simplesmente chegue você até aqui, 
dizendo: “Eu creio na Mensagem.” Obedeça a Mensagem! Entre em Cristo! Você diz: “Bem, eu 
creio em tudo que a Palavra diz, irmão Branham.” Isso é bom, mas isso é simplesmente – isso é 
ser capaz de ler. Tome a Mensagem, tome-A em seu coração, que você tem de ter o Sinal, que a 
própria Vida que estava em Cristo esteja em você. “Vendo Eu Isso, passarei por cima de vós. 

15 Agora, o irmão Vayle há alguns anos atrás disse: “Você sabe que em Hebreus 6 nos diz 
que devemos ir além dos princípios elementares da Doutrina de Cristo. Você sabe o que é 
isso? Isso significa parar de discutir sobre quem está certo e quem está errado a respeito de 
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doutrina”. E o que isso significa? Significa que só porque você consegue recitar os princípios 
doutrinários elementares como um menino de escola, isso não quer dizer nada para Deus.  

16 O irmão Branham em seu sermão A Maneira Para Ter Comunhão (09/10/1955) § 
18 disse: 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. Isso mesmo. Então trabalhe primeiro com amor. Isso produz 
comunhão e comunhão produz dons.  

17 Agora, se você entende que esses dons não são apenas falar em línguas e coisas assim, 
mas que conhecer e ensinar a Palavra também são parte dos dons, então você pode ver que isso 
se aplica a todos nós que cremos na doutrina.  

18 1 Coríntios 13:1-2 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 
amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de 
profecia, (que é o dom de pregar ou ensinar), e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e 
ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, 
nada seria.  

19 Ouça, se há uma igreja neste mundo que deve compreender a doutrina e vivê-la, são 
aquelas igrejas que entendem a doutrina de Cristo. No entanto, o irmão Vayle me disse em mais 
de uma ocasião: “Essas pessoas têm isso mas não tem isso”. E isso é verdade em quase todos os 
lugares. Eles têm (mentalmente), mas eles não têm lá dentro de seus corações ou de suas vidas.  

20 O irmão Branham disse em seu sermão Entrando no Espírito (28/04/1961) § 47 Eu não 
me importo se o homem estiver errado. Se ele estiver errado e sincero no seu coração e você 
estiver certo em sua fé e estiver errado ao agir da maneira que você está agindo. Eu preferiria 
estar no lugar dele do que no seu. Isso mesmo. Eu preferiria estar errado na minha doutrina e 
certo em meu coração. Deus irá considerar mais isso. Então, se um homem está errado, e daí? 
Ajude-o. Ele precisa de ajuda. Ame-o. Se você não pode amar o seu inimigo da mesma forma 
como você ama aqueles que te amam, você não é melhor do que os publicanos. Isso mesmo. Isso 
é o que a Igreja tem falhado em obter. Eu espero que você obtenha isso esta noite. Eu espero 
que você entenda sobre o que eu estou falando. 

21 E novamente no sermão A Divindade Explicada (25/04/1961) §§ 103-104 Ele disse: 
Agora, eu não tomo nenhum dos lados com vocês, irmãos, e eu sei que enquanto vocês discutem, 
ambos estão errados. Está vendo? Porque, eu preferiria estar errado em minha doutrina, e 
correto em meu coração, do que estar certo em minha doutrina, e errado em meu coração. Está 
vendo? Eu disse: “Afinal de contas, é a condição do seu coração”. E eu fiz disso uma prática, 
sabendo isto: que se um homem, não importa o que ele faça e o quanto ele difere, e o que diga 
sobre mim, se em meu coração, não apenas por dever, porém do meu coração eu não posso 
amar esse homem tanto quanto eu amaria alguma outra pessoa, então eu sei que há algo errado 
aqui dentro. Vê? 

22 Agora, Deus é Amor e então se temos o Seu Espírito vivendo e habitando em nós, então 
devemos possuir o próprio amor de Deus em nossos vasos também. E o apóstolo Paulo disse 
em 2 Coríntios 5:14 “ Porque o amor de Cristo nos constrange”, e se o amor nos constrange, 
então temos de saber o que significa ser constrangido pelo Amor. 

23 A palavra “constranger” significa 1. obrigar; 2. confinar; 3. inibir ou reprimir; conter.  

24 Ou seja, a palavra “constranger” fala de uma força que rege o nosso comportamento de 
forma contundente, para algum propósito maior do que nós mesmos. E se nós estamos falando 
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sobre o Amor de Deus, então é este amor que nos constrange. Paulo disse: “o amor de Cristo nos 
constrange”. Não é qualquer amor, mas o Amor de Cristo é o que nos constrange. Este amor de 
Cristo é o que nos leva a fazer o que normalmente não faríamos. Na verdade foi isso que o irmão 
Branham disse ao irmão Vayle quando ele foi até o irmão Branham e pediu-lhe para buscar a 
Deus em uma visão ou Palavra de Deus a respeito do porque ele não ter esse amor. E o irmão 
Branham disse que ele tinha o amor de Deus dentro dele. Então o irmão Branham explicou-lhe 
que o amor de Deus constrange você a fazer o que você normalmente não faria, mas o faz por 
causa do seu Amor por Deus. 

25 É por isso que Paulo nos explica o que é o Amor e nos dá os atributos que compõe este 
Amor de Deus, como ele explica em 1 Coríntios 13:4. “O amor é sofredor”; em outras palavras, 
o amor é paciente. Então, o que significa “o amor é paciente?”. Significa que o amor está 
disposto a sofrer ou suportar a dor, a dificuldade, a provocação, ou o aborrecimento com 
calma. Você não é paciente se você for uma pessoa com raiva. Mas a paciência é marcada por 
um comportamento calmo. Uma atitude relaxada. Em outras palavras, se você compreendeu 
verdadeiramente que Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles 
que O amam e para os que são chamados segundo o Seu propósito, (não o nosso propósito, mas 
o propósito Dele), então você irá confiar de que, aconteça o que acontecer, tudo cooperará para o 
seu bem. Então você não fica com raiva ou perde a paciência quando as coisas não saem do seu 
jeito. Você não fica com raiva e dispara a sua boca quando as coisas não parecem estar 
acontecendo da maneira que você esperava para elas acontecerem. Mas ao invés disso, você é 
paciente porque você está confiando em Deus para estar no controle, mesmo que você não esteja. 

26 Tiago 1:2-8 Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações; 
sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra 
perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós 
tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e 
ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é semelhante à 
onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem 
que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os 
seus caminhos. 

27 E o apóstolo Paulo disse em Romanos 5:1-5 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos 
paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; pelo qual também temos entrada pela fé a esta 
graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente 
isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, e 
a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, 
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado. 

28 Assim, vemos que a paciência opera em nós a experiência que molda o nosso caráter e 
produz em nós uma ardente expectativa que nunca se envergonha por causa do amor de Deus, 
que o Espírito Santo colocou dentro de nós. 

29 Agora, nós estamos olhando para os atributos deste amor de Cristo do qual Paulo está 
falando para nós. E ele disse que antes de tudo ele é sofredor. Ele é paciente e isso significa que 
ele mantém a calma mesmo sob provações e testes. 

30 E a seguir ele diz que o amor é bondoso; agora, isso é um atributo do amor que eu 
gostaria que houvesse mais nesta Mensagem. Agora, a palavra “bondoso” significa 1. De 
natureza amigável, generosa e de bom coração; 2. Mostrar simpatia ou compreensão, caridade; 3. 
Humano; considerado; 4. Indulgente, tolerante. 

31 Eu só gostaria que houvesse mais pessoas que expressassem este amor de Cristo, porque 
todo o mundo tem necessidade desta bondade. Agora, isso não significa que você se torna um 
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bode expiatório ou que você tem que deixar que as pessoas passem por cima de você. Não, isso 
não significa que você não tenha que manter os seus princípios, mas você pode fazer isso de uma 
maneira correta, que é ser amigável e caloroso, e mostrar simpatia e compreensão. Essa ideia de 
as pessoas falarem uns dos outros de forma abusiva não está certo. E realmente não há nenhuma 
razão para isso. E por que as pessoas fazem isso eu realmente não sei. 

32 Agora, no próximo atributo do amor de Cristo, Paulo nos diz que “o amor não é 
invejoso”. Agora, isso é importante, porque “inveja” é definida como: um sentimento de 
descontentamento e de indignação despertada por e em conjunto com o desejo pelos bens ou 
qualidades de um outro. E as Escrituras ordenam isso: “não cobiçarás a teu vizinho seja qual 
for”.  

33 Veja, o amor não olha para os outros por aquilo que eles possuem. É por isso que o amor 
de Cristo é daltônico. Quando eu estava na África havia muita conversa entre os ministros 
africanos sobre o homem branco isso e o homem branco aquilo. E eu realmente odeio esse tipo 
de conversa. Para mim eu não vejo os meus irmãos na África nada menos do que filhos de Deus, 
e eu não apóio estereótipos deles ou de sua raça. Para mim “raça” é uma palavra de quatro 
letras. É ruim pensar das pessoas pela cor de sua pele.Talvez eu não possa explicar isso a você, 
mas quando eu penso em meus irmãos na África e do seu amor para a mesma Doutrina de Cristo 
que eu tenho, isso só me ajuda a vê-los como irmãos em Cristo, e eu sou totalmente daltônico. 

34 Então o amor não é invejoso. O amor não é descontentamento e o amor não guarda 
ressentimento dos outros. Simplesmente não guarda. Agora, isso não quer dizer que o amor não 
mostrará decepção quando alguém puxa um negócio ou mente para você. Esses são os males que 
Jesus repreendeu por causa dos fariseus. Mas o amor não é invejoso.  

35 E o amor não se vangloria, o amor nunca é orgulhoso. Orgulho próprio não é uma coisa 
boa. A Escritura nos ensina: “Aquele que se exalta será humilhado”. Essa é uma promessa de 
Deus. 

36 Jesus disse em Lucas 18:14 Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se 
humilha será exaltado. 

37 E novamente em Lucas 14:11 Jesus é citado dizendo: Porque todo aquele que se exalta 
será humilhado, e quem se humilha será exaltado. 

38 E novamente Jesus diz em Mateus 23:12  E todo aquele que se exaltar será humilhado, e 
aquele que se humilhar será exaltado. 

39 Porque o que nós temos que não temos recebido de Deus, afinal? Paulo disse em I 
Coríntios 14:36 Porventura saiu dentre vós a Palavra de Deus? Ou veio ela somente para 
vós? Tudo que nos é solicitado a fazer é repetir o que Deus já nos deu para ecoar. 

40 E em Romanos 3:27 o apóstolo Paulo disse: Onde está logo a jactância? É excluída. Por 
qual lei? Das obras? Não; mas pela lei da fé. Porque se a fé é uma revelação, então de onde é 
que a revelação vem? Se algo é revelado isso significa que isso estava escondido e que pela 
graça foi desvelado ou revelado a você. Então quem tem a posse do que é revelado? Deus tem. 
Então, onde está a jactância? Sobre o que você irá se vangloriar? Se Deus não faz isso, não será 
feito, então onde está a sua jactância? E Paulo disse que o amor de Cristo não se ostenta. 

41 Agora, não há nada de errado em gabar-se de Cristo ou do que Deus tem feito por você, 
ou até mesmo gabando-se sobre outros. Isso é uma coisa boa. O apóstolo Paulo disse em 2 
Coríntios 9:2 Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, 
dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado; e o vosso zelo tem estimulado a 
muitíssimos. 

42 E mais uma vez o apóstolo Paulo disse: 2 Coríntios 8:24 Portanto, mostrai para com 
eles, e perante a face das igrejas, a prova do vosso amor, e da nossa glória acerca de vós. 
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43 Então o apóstolo Paulo se gloriava de seus convertidos a Cristo e das suas vidas e 
dedicação à mensagem. Mas de si mesmo nunca. E na verdade, o oposto é verdadeiro. Ele 
humilhou a si mesmo. 2 Coríntios 11:7 Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para 
que vós fôsseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? 

44 E novamente em Filipenses 4:12 Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em 
toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto 
a ter abundância, como a padecer necessidade. 

45 Além disso, Paulo nos disse:  O amor não se porta com indecência... Agora, isso 
significa que o amor não é grosseiro. Agora, eu conheci algumas pessoas muito grosseiras nesta 
Mensagem. E isso só me diz que essas pessoas são carnais e não nasceram de novo, porque você 
não pode ser grosseiro e ser cheio do Espírito de Deus que nunca é grosseiro. 

46 A palavra “grosseiro” é definida como “mal-educado” e “deselegante”. Então, nunca 
devemos ser assim. Jesus disse: Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, e nós 
chamamos isso de “a regra de ouro”. E quando perguntado sobre qual dos mandamentos de Deus 
eram os maiores Jesus disse em Marcos 12:28-31 Aproximou-se Dele um dos escribas que os 
tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-Lhe: Qual é o 
primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os 
mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor 
teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as 
tuas forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. 

47 Então o amor não é grosseiro e nem auto-centralizado. Paulo continua dizendo: “E o 
amor não busca os seus interesses...”. Não, se Deus é amor, e o amor de Deus nos constrange, 
então o amor de Deus não busca os Seus próprios interesses. Então quando você se encontra 
tendo uma simpatia por si mesmo ou dizendo coisas que são totalmente sobre si próprio, é 
melhor que você saiba de uma coisa, que isso não é inspirado por Deus, mas pelo diabo. O amor 
é dirigido ao outro, sempre, é dirigido ao outro. O amor é o que você faz para os outros, não para 
si mesmo. 

48 E ele continuou dizendo: “o amor não se irrita facilmente”, em outras palavras, o amor 
não se zanga com facilidade. Agora, eu não estou dizendo que você não pode ficar com raiva às 
vezes. O mesmo apóstolo que nos ensina sobre o amor também disse em Efésios 4:26-27 que 
isso está bem: Irai-vos, e não pequeis: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao 
diabo. 

49 Em Colossenses 3:8 lemos: Mas agora também despojai-vos de tudo isto: da ira, da 
cólera, da malícia, e em Efésios 4:31: Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e 
toda a malícia sejam tiradas dentre vós. 

50 Naum 1:3 O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por 
inocente; o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos 
Seus pés. 

51 Reação a Uma Ação (10/08/1959) § 21 Não é estranho como Deus faz as coisas? Ele 
nos deixará ir em frente até o fim, até a última milha de distância. Sabe, Ele gosta de fazer 
isso. Ele fez isso com os filhos hebreus. Ele sabia em quem Ele podia confiar, por isso que Ele 
deixou que aqueles garotos caminhassem até a fornalha de fogo, até que quase pudessem sentir 
o cheiro do fogo, e Ele não Se moveu. Mas quando chega a hora, Ele Se moverá. Ele Se moverá, 
mas Ele espera até o Seu próprio tempo. Ele queria ver o tipo de reação que eles teriam. Ele 
sabia que eles tomariam a sua posição. E quando Ele sabe que você toma a sua posição... Ele 
permitirá que Satanás te leve até a última milha do caminho. Mas lembre-se, Ele ainda estará 
lá. Ele quer ver se você quer realmente dizer o que você está dizendo. “Oh, eu creio que Deus é 
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um Curador. Sim, com certeza eu creio nisso”. E no dia seguinte, você ainda tem a sua 
dor. “Bem, talvez eu nunca consiga isso”. Claro que você consegue, Ele só queria ver como que 
você irá reagir sobre o que você disse. Você diz: “Oh, graças a Deus, eu creio no batismo do 
Espírito Santo”. A primeira pequena tentação que vem, você voa como uma serra. Ele está 
tentando ver a sua reação sobre sua ação. Ele está tentando testá-lo. “Cada filho que vem a 
Deus deve ser primeiro castigado, testado”. Cada filho que vem a Ele, Ele o coloca através de 
um teste para ver como ele irá reagir. 

52 E lembre-se, está tudo bem ficar com raiva porque nós temos divergências, mas temos 
que aprender a controlar a nossa ira para que ela nunca nos controle. Está tudo bem usar a raiva 
como uma ferramenta, enquanto você a está controlando. Eu a usei em muitos casos para fazer 
um ponto, mas uma vez que o ponto foi feito, eu rapidamente a desligo. Eu costumava fazer isso 
com as crianças e eu tenho feito isso no ministério, mas se você a usa como uma ferramenta de 
expressão e depois não a desliga, ela pode ter um efeito paralisante sobre você e sobre como 
você se sai com os outros. 

53 Agora, se o amor não se irrita facilmente então o amor tem um fusível longo. E Paulo 
acrescenta a isso que o amor não guarda recordação dos erros, e isso é um dos maiores atributos 
sobre o amor de Cristo, de que ele não guarda rancor. Ele não guarda uma recordação dos erros, 
o amor tem uma capacidade de esquecer. 

54 Agora, nós temos um ditado em nosso país que diz: “Se o cão me morder uma vez, é 
vergonha para o cão; se o cão me morder duas vezes, é vergonha para mim”. Mas isso não é o 
que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: “o amor não guarda recordação dos erros”. 

55 E por que isso é importante? Porque até que você esteja disposto a perdoar e esquecer, 
você vai ser sempre controlado pela sua recordação dos erros, e depois se você guarda uma 
recordação dos erros, então o seu motivo não está certo. Por que razão você guardaria uma 
recordação dos erros? É porque ou você deseja se vingar, ou então você deseja controlar a pessoa 
de quem você está guardando recordação. 

56 Agora, isso é um atributo do diabo, guardar uma lista dos erros. Deus está disposto a 
jogar todos os seus pecados no mar do esquecimento se você deixá-Lo. E um dos primeiros 
princípios de um novo começo é o perdão, e a menos que você esteja disposto a perdoar e 
esquecer você nunca terá descanso para a sua própria alma. É importante para as pessoas 
aprenderem que quando você perdoa e esquece você está fazendo mais por si mesmo do que 
você está fazendo pela outra pessoa. Porque para ter uma paz em sua alma você não deve 
carregar nela a bagagem e os pecados dos outros. 

57 O irmão Branham tinha um princípio pelo qual ele viveu que era o seguinte: Se você não 
puder dizer algo bom sobre uma pessoa, então não diga nada. E ele disse: “Nós somos pequenos 
messias”, e criamos em torno de nós uma atmosfera e essa atmosfera é um reflexo do nosso 
próprio pequeno universo dentro de nós, e é um reflexo da nossa própria condição espiritual. 

58 Não Foi Assim Desde o Princípio (27/11/1960) § 8 Alguma vez você se encontrou com 
pessoas que você simplesmente amou estar? Você já teve isso, e por isso, eles criam essa 
atmosfera pela sua vida, a maneira como eles vivem, e sobre as coisas que eles pensam, e o 
amor que eles têm por você... Você cria uma atmosfera, e é nessa atmosfera em que você tem 
que estar para orar pelos enfermos. Vê? É a mesma coisa. É o amor que expulsa os espíritos 
malignos. 

59 Explicando a Cura e Jairo (16/02/1954) § 37 O que você é aqui é um reflexo do que 
você é em algum outro lugar. “Aqueles que Ele chamou, Ele justifica”. É isso correto? “Aqueles 
que Ele justificou, Ele glorificou”. Já na Presença do Pai, temos um corpo glorificado. Ah! Isso 
não foi profundo? Tudo bem. Nós descobriremos se está certo ou não. “Se este tabernáculo 
terreno se desfizer, temos um já esperando. É isso correto? Isso mesmo. Então agora mesmo, e o 
que somos lá, é um reflexo. Aqui, o que somos aqui, é um reflexo do que somos em algum outro 
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lugar. Então se suas ações são más, você sabe de onde isso vem. Você sabe onde seu outro 
corpo está aguardando. 

60 O próximo atributo do amor é que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija 
com a verdade. Veja que o amor não deseja mal a ninguém. O amor não é vingativo. O amor não 
deseja vingança, esses são pensamentos carnais. Porque o amor é protetor. E o amor sempre 
protege. 

61 Sim, o amor protege. Basta olhar como o amor é protetor em uma mãe por qualquer um 
de seus filhos. Não importa de que espécie ela seja. A verdadeira mãe protegerá os seus filhotes 
porque ela ama os seus filhotes. E se você realmente tem o amor de Cristo em seu coração, você 
vai fazer o que puder para proteger quem você ama. 

62 Agora, eu conheço famílias que pensam que você nunca deve ter nenhuma discussão em 
casa, e essas para criar uma conciliação preferem deixar os seus filhos em casa ao invés de irem 
à igreja, porque eles simplesmente não querem uma discussão. Bem, deixe-me dizer uma coisa, 
essas pessoas também não possuem o amor de Cristo. Porque se por alguma coisa não vale a 
pena morrer, então certamente ela é não digna de ser vivida também. E Jesus disse: “Não há 
maior amor que você pode ter do que dar a sua vida por um amigo”. Bem, quanto mais amar os 
seus próprios filhos que você quer ignorar ou deixar de lado a sua paz e sossego da casa para 
salvar a sua pequena alma. 

63 E outra coisa que ele nos disse sobre o amor é que o amor é sempre confiante... Agora, 
um homem ou mulher que está sempre questionando as ações do seu cônjuge ou dos seus filhos 
não tem muito amor por esse cônjuge ou filho, porque Paulo diz que o amor é sempre 
confiante. E quando você interrogar alguém, é porque você não confia nessa pessoa. E a 
confiança funciona de duas maneiras. Algumas pessoas não confiam nos outros porque elas não 
confiam em si mesmos. Mas se realmente confiamos em Deus, então nós creremos em Deus e se 
confiamos em nossos filhos, então nós creremos em nossos filhos. E devemos confiar até que a 
confiança seja quebrada e termos provas de que a pessoa não pode ser confiável. 

64 Agora, posso dizer que eu tenho tentado sempre confiar nos homens com quem eu estou 
trabalhando no exterior, e eu confio neles até que me seja apresentado uma forte evidência que 
me mostre que eles mentiram para mim, então eu não posso mais por a minha confiança neles. E 
recebemos pessoas o tempo todo que querem viver apenas a velha vida de qualquer era e ainda 
receber as bênçãos abundantes de Deus, mas Deus não abençoa e amaldiçoa uma pessoa. Ou 
você trará a bênção ou a maldição por seu próprio livre arbítrio. Deus nos disse que nossas 
bênçãos e maldições dependem de nossa própria atitude para com a Voz de Deus. E a Bíblia nos 
diz que se alguém disser que ele se arrependeu, então ele deve mostrar frutos dignos de 
arrependimento. E você não tem que confiar naqueles que não são confiáveis. Mas, para 
começar, devemos crer em todas as coisas, e nós sabemos que a semente de Deus são todas as 
coisas em Cristo. 

65 O amor sempre tem esperança. Em outras palavras, o amor tem sempre uma ardente 
expectativa. Ele está sempre esperando o melhor, não o pior, mas o melhor. E o amor tudo 
suporta, o amor sempre permanece constante para um propósito ou ideal. E se ele permanece 
sempre constante, então o amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo 
línguas, cessarão, havendo ciência, devem desaparecer. Então você vê que não é senão uma 
constante na vida e que deve ser o amor de Cristo, que é derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo.  

66 É Sua Vida Digna do Evangelho? (30/07/1963) § 71 Quando isso acontece, a única 
coisa que você irá fazer então, é que você irá descobrir que o Espírito que vem em você a partir 
do novo nascimento, você crerá e fará tudo o que Deus disser em Sua Palavra para você 
fazer. E tudo que a Bíblia cita para você fazer, você pontuará com um “Amém”. E você não vai 
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parar de dia e de noite até que você o receba. Isso mesmo. Isso mesmo. E em todo esse tempo, 
você certamente acima de tudo produzirá o fruto do Espírito. Você diz: “Vou falar em 
línguas?”. Você pode fazer isso, e você pode não fazer. “Vou gritar?”. Você pode fazer isso; 
você pode não fazer. Mas há uma coisa que com certeza você irá fazer. Você dará o fruto do 
Espírito, e o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, fé, longanimidade, mansidão, bondade, 
paciência. Não será o seu temperamento. Apenas lembre-se, quando você tem isso, isso 
envenena o Espírito Santo para longe de você. Vê? Quando você chegar a um ponto em que 
você quer discutir com todo mundo que você trata, há algo errado. Quando você chega um lugar 
onde o ministro lerá da Bíblia de que é errado fazer uma determinada coisa, e você... lembre-se, 
não há cristianismo aí. Agora, “Pelos seus frutos os conhecereis”, foi o que Jesus disse. Vê? 

67 João 13:34 Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros, como Eu vos 
amei, que também vos ameis uns aos outros. 

68 2 João 1:5 E agora peço-te, senhora, não como se escrevesse um novo mandamento, mas 
aquele mesmo que desde o princípio tivemos: que nos amemos uns aos outros. 

69 1 João 3:23 E este é o Seu mandamento: que creiamos no nome de Seu Filho Jesus 
Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. 

70 João 15:12  Este é o Meu mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 

71 Vamos inclinar nossos corações em oração. Querido Pai, nós falamos do nosso coração 
esta noite a um povo aqui localmente e para aqueles que estão dispostos a ouvir em todo o 
mundo, e pedimos ao Pai para que aqueles que estão lutando com guardar rancor e aqueles que 
são culpados de guardar uma recordação dos pecados dos outros, pedimos para que Tu possas 
ajudá-los a fazer aos outros o que eles gostariam que os outros lhes fizessem. Nós rogamos Pai 
para que Tu possas tocar os seus corações e curá-los desta aflição e ajudá-los a viverem em paz e 
encontrar descanso para as suas almas. Porque somos um povo grato e apreciamos tanto que Tu, 
Pai, que poderia nos destruir em um instante por causa de nossos pecados e transgressões em que 
temos Te ofendido, e ainda assim sabemos que por Tua própria Palavra Tu puseste os nossos 
pecados sob o Sangue derramado de um inocente e que tens lançado-os no mar do esquecimento. 
Por favor, Pai, como o Teu Filho Jesus clamou na cruz: “Pai, perdoa-os porque eles não sabem o 
que fazem”. E assim podemos clamar a mesma oração: “Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o 
que fazem”, em nome de Jesus oramos. Amém. 

 
 
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto 
original em inglês. 
 
 
Tradução: Diógenes Dornelles  
 
 

http://www.messagedoctrine.com/ 
 

www.doutrinadamensagem.com 
 

http://diogenestraducoes.webnode.com.br 
 
 
 
 
 
Este sermão Intitulado “Cristo é o Mistério de Deus Revelado Nº. 7 – Amai-vos Uns Aos Outros” (Christ is 
the Mystery of God Revealed #7 – Love One Another) foi pregado pelo irmão Brian Kocourek no dia 20 
de junho de 2012, quarta-feira à noite, no Tabernáculo do Companheirismo da Graça, em Lebanon, 
Ohio, EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em agosto de 2013. 


