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1 Agora, vamos passar para o ponto número 2. Em segundo lugar, deve 
haver alguém por meio de quem Deus Se revela, em outras palavras, deve 
haver um vaso da escolha de Deus. E vendo que Ele prometeu que não faria 
nada a menos que Ele revelasse por meio de Seus servos, os profetas, Ele 
deve ser um profeta que traz o ensino correto em primeiro lugar. 
 

2 Agora, nós já mostramos em nosso primeiro sermão desta série sobre a 
doutrina, que primeiro deve haver Alguém que Se revela, e a doutrina, portanto, 
a fim de ter vida, deve revelar esse Alguém, que é Deus. 

 

3 Agora, o segundo ponto que estamos observando é que deve haver 
também aquele que Deus usa para trazer o ensino ou a revelação de Si 
mesmo. E este deve ser um bom despenseiro da Palavra de Deus, porque a 
Palavra é a Luz que traz a Vida. E toda a doutrina deve ser baseada na Palavra 
ou esqueça-a. 

 

4 Agora, o irmão Branham disse em seu sermão O Poderoso 
Conquistador (01/04/1956) Agora, em primeiro lugar, eu creio que toda a 
doutrina deve vir da bem-aventurada Palavra eterna de Deus, pois a fé não 
pode descansar em cima de areias movediças da teologia do homem. Ela deve 
basear-se na rocha inabalável da Palavra de Deus. Portanto, uma pessoa pode 
ter a certeza de que se Deus disse isso, Deus vai cumprir o que Ele disse. 

 

5 Eu gostaria que você escutasse as seguintes Escrituras muito 
atentamente, e você descobrirá que acima de todos os sinais que um homem 
pode apresentar, há somente um sinal que justifica um homem como um 
profeta de Deus e que é o “Assim Diz o Senhor”, que não falha. Muitos têm 
tentado colocar o sinal do Messias acima do “Assim Diz o Senhor”. Mas Deus 
não nos diz para temer um homem que venha com visão, nem Ele nos diz para 
temer a um homem que pode discernir, porque todos nós somos ensinados a 
discernir o certo do errado, de acordo com Malaquias 3:16. 

 

6 Também nos é mostrado em 1 Coríntios 12, que existe um dom do 
Espírito Santo que é o discernimento de espíritos, e a palavra de 
conhecimento. Estes não são os sinais do Messias porque o sinal do Messias é 
a Palavra de Deus em Si, e que é uma categoria só para Ela. Houve muitos 
profetas que vieram com o “Assim diz o Senhor”, mas pouquíssimos têm 
mostrado o sinal do Messias. Em sua maioria, os dois que usaram isso foi 
Jesus e William Branham. Mas Samuel mostrou isso em uma ocasião, e 
Paulo. William Branham usou mais do que todos juntos, deste modo, isso tem 
um lugar especial entre os crentes da Mensagem. 

 

7 O Sinal do Messias é Hebreus 4:12-13  Porque a Palavra de Deus é viva 
e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra 
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até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para 
discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura que não 
seja manifesta na Sua presença, mas todas as coisas estão nuas e patentes 
aos olhos Daquele com Quem temos de tratar. 

 

8 Observe, é a Palavra de Deus que discerne os pensamentos e as 
intenções e os motivos do coração, e todas as criaturas estão nuas aos Seus 
olhos. Isso não é Deuteronômio 18. O sinal do Messias, como todas as visões, 
tiveram de ser verificadas pela Palavra. O irmão Branham disse que ele tinha 
que verificar toda a visão através da Palavra. E Deuteronômio 18 não é uma 
visão. É o próprio Deus que opera o falar através do Seu pedaço de boca 
designado, que é o Seu profeta. 

 

9 Deuteronômio 18:15  O Senhor teu Deus levantará a ti um profeta do 
meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim; a ele ouvireis. 

 

10 Ele não diz “o Senhor teu Deus te levantará um ministério quíntuplo e 
você deve dar ouvidos a eles”. Ele não diz que você deve dar ouvidos a 
qualquer mestre da Bíblia, ou a qualquer pastor, ou qualquer evangelista, ou 
qualquer apóstolo, nem qualquer profeta quíntuplo. Mas é melhor dar ouvidos 
ao profeta que vem com o “Assim Diz o Senhor”. 

 

11 Vamos continuar a ler. Deuteronômio 18:16-22  Conforme a tudo o que 
pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: Não 
ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para 
que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. 
Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, (como a 
Moisés) e porei as Minhas Palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que 
Eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as Minhas Palavras, que ele 
falar em Meu nome, Eu o requererei dele. Porém o profeta que tiver a 
presunção de falar alguma palavra em Meu nome, que Eu não lhe tenha 
mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta 
morrerá. E, se disseres no teu coração: Como conhecerei a palavra que o 
Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra 
não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que o Senhor não falou; 
com soberba a falou aquele profeta; não tenhas temor dele. 

 

12 Observe esses sujeitos que falam em Seu Nome e não dizem o que Ele 
disse, eles não vêm com o “Assim Diz o Senhor”, mas eles vêm falar em Seu 
nome, e estes são os mesmos homens que você vê em Mateus 7 que é dito 
“Afasta-te de Mim porque Eu nunca vos conheci”. 

 

13 Mateus 7:15-16  Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até 
vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por 
seus frutos os conhecereis. 

 

14 O irmão Branham nos ensinou que o fruto é o ensino para a 
estação. Isso é o que eles estão ensinando. 

 

15 Do seu sermão Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) 
Observe. Mas é o que eles produzem que lhe diz a diferença. “Pelos seus 
frutos”, Jesus disse, “vós os conhecereis”. O homem não colhe uvas de um 
cardo, embora o cardo esteja bem na videira. Isso pode ser possível, mas o 
fruto vai dizer isso. Qual é o fruto? A Palavra para o... o fruto para a 
estação; isso é o que é, o seu ensino. O ensino do quê? O ensino da estação, 



A Doutrina – Brian Kocourek 

4 

 

que tempo, a doutrina de homem, a doutrina denominacional, ou a Palavra de 
Deus para a estação. 

 

16 Jesus disse em Mateus 7:16-17  Por seus frutos os conhecereis. 
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, 
toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. 

 

17 Em outras palavras, a árvore má dará frutos por outra estação, uma 
estação errada, como o ensino de Moisés na mensagem nos dias de Jesus. 

 
18 O Cristo Identificado de Todas as Eras (01/04/1964)  Então a Bíblia é 
perfeitamente verdadeira e é nela que nós permanecemos: a Bíblia. Ela deve 
ser o ASSIM DIZ O SENHOR. Agora, nós cremos que Deus pode fazer coisas 
que não estão escritas em Sua Palavra, porque Ele é Deus. Ele faz tudo o que 
Ele deseja. Mas mesmo sim, eu gosto de ver qualquer coisa, quando ela vem 
em linha com uma doutrina que sai da Bíblia; porque eu creio que a Bíblia é a 
plena revelação de Jesus Cristo, a Bíblia disse. Assim é o que é. Ela é a 
revelação de Jesus Cristo. E nada deve ser acrescentado a ela ou nada se lhe 
deve tirar. Então, eu gosto de ficar bem com o que ela diz e o que ela 
promete. Se Ele tivesse que simplesmente fazer o que Ele prometeu, isso é 
tudo que eu gostaria de ver de qualquer maneira. Assim eu sei que eu O verei. 

 

19 “Uma árvore boa não pode dar maus frutos”. Agora, isso não significa 
nem por um minuto que eles sejam infalíveis. Se eles são homens eles serão 
capazes de cometerem erros; é por isso que somos ordenados a dizer o que 
está nas fitas e somente o que está nas fitas. Assim como Paulo disse em 
Gálatas 1:6  “Se alguém ensina outro evangelho além do que eu já ensinei, 
seja anátema”. 

 
20 Deus Guarda a Sua Palavra Nº 1 (06/03/1957) O Urim e Tumim ficou 
de fora, porque aquele sacerdócio terminou. Mas o Urim e Tumim de Deus hoje 
são a Palavra de Deus. A Palavra é o Seu Urim e Tumim. Ai daquele que 
acrescentar ou tirar qualquer coisa deste Livro. Esta é a verdade eterna de 
Deus. E no dia em que há pessoas dizendo: “Oh, nós não precisamos da 
Bíblia. Ela tem sido traduzida quinze vezes ou mais; como vamos saber qual 
está certa?”. Até que os céus e a terra passem, a Palavra de Deus nunca 
passará. Toda a doutrina e tudo mais da Bíblia, o que temos na igreja, deve 
basear-se na Palavra de Deus, deve vir da Palavra. Não somente em um lugar, 
mas de Gênesis a Apocalipse, deve dizer a mesma coisa, porque não podemos 
basear os nossos pensamentos sobre uma pequena Escritura. Pois a Bíblia 
diz: “Na boca de duas ou três testemunhas, que toda a palavra seja 
confirmada”. 

 

21 Mateus 7:18  Nenhuma árvore má dá frutos bons. 
 

22 Agora, se for uma árvore má ela terá o ensino para a estação todo 
misturado. 

 
23 A Fé Que Uma Vez Foi Entregue Aos Santos (10/06/195 7) Todo 
mortal deve se entregar à imortalidade. Não despreze essas palavras porque 
isso vem de uma pessoa ignorante. Não considere isso por causa da pessoa 
que eu sou. Mas considere isso por causa disso: de que esta é a Palavra de 
Deus, e esse é o próprio Deus; se eu tenho dito a verdade, isso vindicará que 
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seja a verdade. Se eu sou falso, então sou falso, então a minha pregação é 
falsa, então a minha doutrina é falsa, então eu sou falso com isso. E se eu 
pregar uma doutrina perecível e um Cristo perecível, eu perecerei com 
isso. Mas se eu pregar a Palavra de Deus incorruptível, e um Deus imperecível, 
eu viverei para sempre com Ele. Isso mesmo. Eu fiz o meu melhor. Eu não 
posso fazer mais nada. Cabe a Deus agitar os seus corações para crer. Mais 
uma vez eu peço a Ele em nome de Cristo para permitir que isso aconteça de 
novo esta noite para a glória de Deus. 

 

24 Mateus 7:19-22  Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se 
no fogo. Portanto, pelos seus frutos (o ensino) os conhecereis. Nem todo o que 
Me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a 
vontade de Meu Pai, que está nos céus. Muitos Me dirão naquele dia: Senhor, 
Senhor, não profetizamos (pregamos) nós em Teu nome? E em Teu nome não 
expulsamos demônios? (Em outras palavras, eles terão Marcos 16 trabalhando 
para eles) E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? 

 

25 Agora, estas “obras” são dunamis, e não ergon como em João 
14:12. Esta não é a vida e a natureza de Cristo expressa em suas próprias 
vidas, mas isto é um milagre operando um poder que é exibido, assim como 
Judas que saiu curando os enfermos, e Janes e Jambres que fizeram algumas 
das coisas que Moisés fez. Estes são os homens que podem se arrastar para 
uma esfera ou estado espiritual onde existe o sobrenatural, mas eles o fazem 
por motivos errados, mas Deus permite isso para provar e testar a você. 

 

26 Convencidos e Então Preocupados (21/05/1962)  Lembre-se disso 
hoje, porque você vê a igreja se movendo de uma grande coisa para outra 
grande coisa... E essas pessoas em algum momento traçam uma pequena 
cerca. Se Lutero nunca tivesse traçado uma cerca, ele seria pentecostal hoje. A 
igreja pentecostal hoje é a igreja luterana avançada. Isto é exatamente 
correto. Agora, nós traçamos cercas. Se quisermos fazer nossas organizações, 
e acabar com nossa doutrina com uma vírgula: “Nós cremos nisto, tanto mais 
quanto Deus nos dará”, isso seria ótimo. Mas eles acabam com um ponto. “Nós 
cremos nisto. Creia nisso ou não se aproxime de nosso redor”. Assim, portanto, 
Deus... você simplesmente se fechou. Certo. Devemos estar dispostos e 
abertos para receber a Deus, e tudo o que Deus tem para nós com um coração 
aberto. Devemos receber isto. E, portanto, quando as nações aqui rejeitaram a 
Palavra de Deus, existem pagãos acolá que estão prontos para receber isso. E 
o Evangelho partirá desta nação intelectual para os pagãos que não conhecem 
a mão direita da esquerda. E é isso que está acontecendo agora. É exatamente 
isso. É uma partida. 
 

27 Mateus 7:23 E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; 
apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniqüidade. 

 

28 Mas Deuteronômio 18 por outro lado no diz que se o homem vem em 
nome do Senhor, e ele fala em nome do Senhor e “acontece o que ele disse”, 
então ele é o sujeito que você teme, porque não é ele falando, mas é Deus que 
está falando por meio dele. 

 

29 Eu acho que é interessante que todos os detratores de William Branham 
parecem dizer a mesma coisa. Todos eles dizem que nunca viram um “Assim 
Diz o Senhor” falhar, mas eles não suportavam a sua doutrina. Estes homens 
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não conhecem a Bíblia muito bem. Eles estão tão doutrinados em suas escolas 
de teologia que eles perderam a identificação do pedaço da boca de Deus para 
esta era, porque ele não veio pregar o que eles já pensavam que sabiam e que 
compreendiam. 

 

30 Então Deus diz ao povo em Deuteronômio 13 que Ele vai mandar 
homens com ilusões para tirar aqueles que não estão ordenados para a Vida. E 
isso é exatamente o que lemos na semana passada em Mateus 13, onde Jesus 
disse que Ele falou em parábolas porque nem todo mundo está ordenado a 
entender e, assim, ser convertido. 

 

31 Três Classes de Crentes (24/11/1963) Pedro, uma pessoa sem 
instrução, de pé ali, quando ele tinha visto a Palavra do dia presente 
absolutamente vindicada; pois Deus havia prometido que para esse dia haveria 
um que se levantaria dentre eles mesmos e seria profeta... e Simão estava com 
dificuldade para crer porque havia tantos impostores disso, mas quando ele viu 
a genuína Palavra desvelada daquela era e ouviu-O devidamente identificado, 
ele certamente estava convencido de Quem Ele era. E ele foi o que disse: 
“Senhor, a quem iríamos?”, quando foi perguntado a ele, quando as multidões 
estavam se separando entre crentes e incrédulos, e crentes 
manufaturados. Havia todos os três deles bem ali naquela companhia de 
pessoas: crentes, crentes manufaturados e incrédulos, encontrados bem neste 
capítulo aqui. E porque Jesus falou as palavras da maneira que Ele tinha, isso 
separou a Sua congregação, porém isso deve ser feito. Ele era um grande 
homem contanto que Ele curasse os enfermos, mas quando chegou até a 
doutrina e a profecia, isso é o que separou o joio do trigo. Vê? O joio apenas 
envolve o trigo; ele não é o trigo; ele não pode ser utilizado. Não há nada nele, 
não há vida nele. Ele é a casca, e não pode ficar com o trigo. Ele não será 
herdeiro com o trigo. E por isso tem... é somente do grão que estamos falando, 
o coração do grão do trigo. 
 

32 Apenas pense nisso, se você está ordenado para a Vida você crerá, 
porque você está ordenado a crer. Isso é o que Atos 13:48  nos diz. “E os 
gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a Palavra do Senhor e todos 
quantos estavam ordenados para a vida eterna”. 

 

33 Agora, voltando a Deuteronômio 13, Deus fala ao povo e diz: “Alguns 
homens se levantarão com sinais e maravilhas, mas Eu permitirei que eles 
venham e te seduzam. Portanto, muito cuidado, porque Eu permitirei que isso 
aconteça, a fim de colocá-los à prova, para ver se vocês correrão ou não atrás 
daquilo que não é a Minha Palavra”. 

 

34 Deuteronômio 13:1-9  Quando profeta ou sonhador de sonhos se 
levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou 
prodígio, de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses, que 
não conheceste, e sirvamo-los; não ouvirás as palavras daquele profeta ou 
sonhador de sonhos; porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se 
amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa 
alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os Seus 
mandamentos guardareis, e a Sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos 
achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou 
rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos 
resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o 
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Senhor teu Deus, para andares nele: assim tirarás o mal do meio de ti. Quando 
te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do 
teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: 
Vamos, e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus 
pais; dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de 
ti, desde uma extremidade da terra até à outra extremidade; não consentirás 
com ele, nem o ouvirás; nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, 
nem o esconderás; mas certamente o matarás; a tua mão será a primeira 
contra ele, para o matar; e depois a mão de todo o povo. 
 

35 Veja, Deus não brinca. E nós deveríamos tomar o nosso exemplo do 
nosso profeta vindicado que foi abordado por um homem certa vez, que lhe 
disse: “Se você é de Deus, como você alega que é, então torna-me cego”. Mas 
o irmão Branham respondeu-lhe dizendo: “Senhor, eu não posso ferir você com 
cegueira, porque você já está cego”. Então nós não precisamos matar 
fisicamente essa pessoa, como lhes foram ordenado sob a lei, mas nós 
deveríamos considerar essas pessoas como já mortas para si mesmas, e 
temos de aprender a seguir em frente sem elas. Deus disse: “Eu realmente 
permitirei que homens se levantem com sinais e maravilhas, e até mesmo com 
grande capacidade de ensino, e eu vou colocar você no teste para ver se você 
ficará com o “Assim Diz o Senhor”, ou se você apenas correrá atrás de novos 
objetos de culto”. 

 

36 Agora veja, no Antigo Testamento foram falsos profetas que surgiram 
para levar aqueles que não foram ordenados para a Vida Eterna. Mas a Bíblia 
nos ensina que esta é a era onde os mestres são ordenados para se levantar e 
arrastar muitos discípulos após si. 

 

37 E não é de admirar que essa Mensagem esteja carregada de 
mestres. Então esteja atento e tenha muito cuidado. Porque o único ministério 
que você deve temer é o que vem com o “Assim Diz o Senhor”, e esse 
somente, porque Deus está obrigado a respaldar a Sua própria Palavra. E se 
Deus não disse isso, então Ele está obrigado a se certificar de que isso não 
venha a suceder se alguém diz que Ele disse isso, e Ele não o disse. 

 

38 2 Pedro 2:1-2  Mas houve (Observe que fala do tempo passado) houve 
falsos profetas também entre as pessoas, exatamente como haverá (aqui fala 
do tempo futuro), até mesmo quando (ou da mesma forma como naquela 
época houveram falsos profetas, assim haverá) haverá falsos mestres (plural) 
entre vós, que privadamente introduzirão heresias de perdição, (eles os trazem 
de onde? Trazem-nos para a Mensagem, de onde? Bem, se eles irão trazê-los, 
então as heresias de perdição terão de vir de nenhum outro lugar a não ser da 
própria Mensagem. De fora da própria Mensagem. Ou seja, eles virão com a 
sua própria teologia, e com as suas próprias palavras e dirão que é a Palavra 
de Deus, a Mensagem da hora). E ao fazerem isso eles irão até mesmo negar 
o Senhor que os resgatou, (eles vão ter uma mentalidade unicista pois eles 
negarão Aquele que os resgatou, Jesus, o Filho de Deus que pagou o preço, 
não Deus “o Filho”. Então eles serão unicistas e negarão o Filho de Deus) 
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. (Agora, o versículo 2 vai lhe 
dar mais uma pista). E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais o 
caminho da verdade será blasfemado. (Então esses sujeitos serão populares e 
ao fazerem isso eles farão a verdade ser mal falada.) E por avareza (essa é a 
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sua ganância se mostrando), com palavras fingidas (essas são palavras 
fabricadas) fazem mercadoria de vós: cujo julgamento já é de largo tempo, e 
sua condenação não dormita. 

 

39 Agora ouça. A motivação deles é fazer mercadoria das pessoas para 
quem eles também estão falando. Esse é o mesmo Espírito da Organização 
que você vê na grande prostituta de Apocalipse 17 e 18. 

 

40 Agora, deixe-me ler isto pela Tradução Wuest: Mas como surgiram 
falsos profetas também entre as pessoas, até mesmo também entre vós haverá 
falsos mestres que serão de tal natureza que trarão junto à verdadeira doutrina 
heresias destruidoras e negarão o Senhor que os comprou, trazendo sobre si 
mesmos repentina destruição. E muitos seguirão (esses sujeitos terão muitos 
seguidores) sua conduta licenciosa para a sua consumação; por conta de 
quem o caminho da verdade será injuriado. (Estes homens virão para a 
Mensagem e darão um entendimento errado da Palavra de Deus e as pessoas 
serão apanhadas no que esses homens dizem como maus intérpretes da 
Palavra da Verdade.) E na esfera da cobiça com palavras inventadas eles se 
aproveitarão de vós, por quem desde os tempos antigos o seu julgamento não 
foi ocioso. 

 

41 A Mensagem - 2 Pedro 2:1-2  Nos entanto, havia também profetas 
mentirosos entre o povo, assim como há mestres mentirosos entre vós. Eles 
provocam divisões destrutivas, jogando uns contra os outros, e mordem a mão 
daquele que lhes deu a oportunidade de terem sua vida de volta! Eles se 
lançaram numa ladeira, escorregando para a destruição, mas não sem antes 
recrutar uma multidão de seguidores iludidos, que não conseguem distinguir o 
certo do errado. Eles dão má fama ao caminho da verdade. 

 

42 Agora, você ouviu? Não era um pregador batista, ou pregadores 
pentecostais, ou até mesmo um padre católico que fosse rotulado pela 
imprensa americana como o pregador mais racista nos Estados Unidos. Era 
um pregador da Mensagem que usa palavras de divisão para arrastar grandes 
multidões para a sua igreja. 

 

43 A Bíblia A Mensagem  continua: Eles só se preocupam consigo mesmos, 
e jamais dirão nada – nada que traga algum benefício. Só querem explorar 
vocês. É lógico que não ficarão impunes. Eles caminham para o precipício, 
porque Deus nunca esteve do lado deles e não permitirá que essa situação 
continue indefinidamente. 

 

44 Agora, vamos ler isso a partir da tradução A Voz , porque eu realmente 
quero que isso fique firme em suas mentes, porque estamos no tempo do fim, e 
somente os eleitos não serão enganados, o que significa que todos os outros 
cairão no engano. 

 

45 A Voz - 2 Pedro 2:1-3  Assim como os falsos profetas se levantaram no 
passado entre o povo de Deus, os falsos mestres se levantarão no futuro entre 
vocês. Eles se deslizarão com as suas opiniões destrutivas, negando o próprio 
Mestre que comprou sua liberdade e condenando-se a uma destruição rápida, 
mas não sem antes atrair os outros pelo seu comportamento desenfreado e 
imoral. Por causa deles e de seus modos, os outros criticarão e condenarão o 
caminho da verdade em que andamos tão decadente e desacreditado. Esses 
falsos mestres seguirão sua ganância e lhes explorarão com as suas 
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invenções, mas podem ter certeza de que o seu julgamento foi pronunciado há 
muito tempo e a sua destruição não dorme. 

 

46 Tradução Expandida 2 Pedro 2:1  Costumava haver falsos profetas 
entre o povo de Deus. Isso é Deuteronômio 13:1-5; Deuteronômio 18:14-22; e 
Jeremias 28. Assim vocês terão alguns falsos mestres em vosso grupo no meio 
de vós, porque o vemos em Judas 4. Eles vão ensinar secretamente, o que 
significa que eles trarão ou introduzirão coisas que são ensinamentos errados, 
que fará com que as pessoas se percam. Heresias destruidoras, opiniões 
destrutivas, e facções destrutivas. Eles irão até mesmo se recusar a aceitar, na 
verdade eles irão até mesmo negar o Mestre Jesus que comprou a sua 
liberdade para eles, como um mestre que compra um escravo; o qual Paulo 
fala em 1 Coríntios 6:20; e Pedro nos diz em 1 Pedro 1:18. Então, eles trarão à 
rápida ruína destruição para si mesmos. E muitos seguirão as suas 
corrompidas maldades; devassidão; maneiras licenciosas e dirão coisas más, 
até mesmo difamar; e caluniarão o caminho da verdade. Esses falsos mestres 
só querem o seu dinheiro, então em sua ganância eles vos usarão e 
explorarão, contando-vos falsas palavras enganosamente. Seu julgamento foi 
falado contra eles há muito tempo e ainda está chegando e não está ocioso, e 
a sua ruína é certa e não dorme. 
 

47 Agora, vamos continuar em nosso estudo sobre os vasos que Deus 
utiliza para revelar a verdadeira doutrina abrindo nossas bíblias em Amós 3:7-
8 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o Seu 
segredo aos Seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou 
o Senhor Deus, quem não profetizará? 

 

48 Na tradução de A Voz -  Amós 3:7-8  O Senhor Eterno não faz nada sem 
revelar o Seu segredo aos Seus servos, os profetas. Eles são os Seus porta-
vozes. O leão rugiu; quem não tem medo? O Senhor Eterno foi ouvido; Seus 
profetas não podem deixar de profetizar. 

 

49 Na tradução A Mensagem  - Amós 3:7-8  O fato é que Deus, o Mestre, 
não faz nada sem antes contar para os Seus profetas toda a história. O leão 
rugiu, quem não tem medo? Deus tem falado, pode o profeta ficar quieto? 

 

50 Atos 3:22-23  Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus 
levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis 
em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar 
esse profeta será exterminada dentre o povo. 

 

51 Atos 13:40-41  Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos 
profetas: Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei; Porque opero 
uma obra em vossos dias, Obra tal que não crereis, se alguém vo-la contar. 

Há um vaso de Deus outra vez, sempre é um homem e sempre será um 
homem. 

 

52 Apocalipse 10:1-3  E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de 
uma nuvem; e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era 
como o sol, e os seus pés como colunas de fogo; e tinha na sua mão um 
livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra; 
e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. 
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53 Veja, isto é Amós 3:8  Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor 
Deus, quem não profetizará? 

 

54 E isto também é 1 Tessalonicenses 4:16-18 onde o Senhor desce com 
um Alarido que é uma “Voz alta”. 

 

55 Apocalipse 10:3-7  ...e, havendo clamado, os sete trovões emitiram as 
suas vozes. E, quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia 
escrever; mas ouvi uma voz do céu, que me dizia: Sela o que os sete trovões 
emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra 
levantou a sua mão ao céu, e jurou por Aquele que vive para todo o sempre, o 
qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele 
há, que não haveria mais demora; mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando 
tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos 
profetas, Seus servos. 

 

56 Malaquias 4:4-6  Lembrai-vos da lei de Moisés, Meu servo, que lhe 
mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que Eu 
vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor; 
e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus 
pais; para que Eu não venha, e fira a terra com maldição. 

 

57 Mais uma vez podemos ver que o próprio Jesus nos ensinou que Ele era 
apenas um vaso para Deus, o Seu Pai, para trabalhar e falar através Dele. 

 

58 João 14:7-11  Se vós Me conhecêsseis a Mim, também conheceríeis a 
Meu Pai; e já desde agora O conheceis, e O tendes visto. Disse-lhe Filipe: 
Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto 
tempo convosco, e não Me tendes conhecido, Filipe? Quem Me vê a Mim vê o 
Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que Eu estou no Pai, e que 
o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo não as digo de Mim mesmo, 
mas o Pai, que está em Mim, é Quem faz as obras. Crede-Me que estou no 
Pai, e o Pai em Mim; crede-Me, ao menos, por causa das mesmas obras.. 

 

59 Por isso, para encerrar, nós examinamos o ponto número 2 concernente 
à doutrina, e que deve haver alguém para revelar. Ponto número 1, deve haver 
Aquele que Se revela, e ponto número 2 deve haver alguém que é usado para 
revelar. Em outras palavras, Deus sempre usou um vaso para refletir ou ecoar 
Sua Palavra, Sua Doutrina, o que Ele quer ensinar, e isso nos levará ao ponto 
número 3, que vamos examinar domingo de manhã, e que deve haver aqueles 
a quem a doutrina é revelada também. 
 

60 E esses são você e eu, irmãos e irmãs, e nós vamos examinar no 
domingo que vem como que nós sabemos que nós somos os que Deus 
também Se revelou. 

Oremos. 

Tradução: Diógenes Dornelles  
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