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Siga-Me - Parte 2 
Criado para ser guiado 

 
Pastor Brian Kocourek,  

Domingo de manhã, 08 de Março de 1998 
 

Tradução: Jhonatas Rosendo 
 
1 - Domingo passado nós começamos a ver a mensagem do irmão Branham ‘Liderança’ 

(Siga-Me), e lemos os parágrafos de abertura onde um presente foi dado ao irmão Branham 
pelas crianças, e elas cantaram algumas canções especiais. Vimos sua gratidão e focamos 
nossos pensamentos nas palavras ditas por ele e nas de Cristo Jesus, as quais ele citou. “O 
pouco que fizeres a estes, também fazeis a Mim’. Também examinamos Mateus 25, onde diz 
para os justos entrarem, por causa das coisas que fizeram pelos últimos dos meus irmãos.  

 

2 - Assim podemos ver que a atitude que tomamos para com os outros é extremamente 
importante para Deus, nosso Pai. Mateus 25 nos diz que não é tanto o que você sabe, ou quão 
bem você prega, ou quantas almas você pode salvar para Cristo, mas vemos que o Juiz, ou o 
melhor, o Rei viu as ações que um tomou com o outro, e o que um faz para fazer o tempo dos 
outros irmãos aqui na terra melhor. Aqui vemos Jesus dizendo-nos como será o julgamento do 
grande trono branco. Aqueles cuja natureza é como a de cordeiro, e aqueles cuja natureza é 
como a de cabra. A ovelha toma cuidado uma com a outra, e a cabra olha somente para si. 

 

3 - Esta manha eu gostaria de continuar com essa Mensagem do irmão Branham. 
Começaremos onde paramos, no parágrafo 9 de SIGA-ME.   

 

LIDERANÇA  (SIGA-ME) 31.10.1965  Eu lhes tomei muito o tempo pela manha. 
Tentarei ser rápido esta tarde, e falar de forma que pequenos e grandes possam entender. 
Quero ler uma escritura encontrada no livro de São Marcos, e quero ler do verso 17 do capitulo 
10. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e 
lhe perguntou: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18 E Jesus lhe disse: Por 
que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. 19 Tu sabes os 
mandamentos: Não adulterarás; não matarás; não furtarás; não dirás falso testemunho; 
não defraudarás alguém; honra a teu pai e a tua mãe. 20 Ele, porém, respondendo, lhe 
disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. 21 E Jesus, olhando para ele, o 
amou e lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e 
terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e segue-me. 22 Mas ele, pesaroso desta 
palavra, retirou-se triste; porque possuía muitas propriedades.  
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LIDERANÇA  (SIGA-ME) 31.10.1965  10 Para as crianças, e para os adultos e todos, 
eu quero tomar essa Mensagem tão dentro de tempo quanto eu possa, e tão rápido também. 
Quero como titulo “Siga-Me”, e como assunto quero “Liderança”. Seguir, e alguém para guiar; 
“Liderança”, e “Siga-Me”. Jovens, lembrem-se de que alguém nos guiou no primeiro passo 
que todos nós demos. Vocês mães se lembram dos primeiros passos que o junior e a 
garotinha deram. Eles não se lembram disso. Mas alguém te guiou para seu primeiro passo. 
Eu me lembro de Billy Paul quando deu seu primeiro passo, Joseph e todos eles, quando deram 
seus primeiros passos. 

 

LIDERANÇA  (SIGA-ME) 31.10.1965  11 Geralmente é a mãe que guia as crianças 
nos primeiros passos, porque ela está em casa enquanto o papai está trabalhando, tentando 
levar a vida. Mas isso é, eles dão seus primeiros passos. E no anoitecer quando o pai chega, ele 
sempre diz. “Oh, papai”, ela diz, “João e Maria”, o garotinho ou a garotinha, “pode andar. Venha 
e veja”. E só um passo, talvez tenha de segurar o dedo da mãe, porque você é fraco, e meio 
inclinado, sabe, cambaleando um pouco. Você teve de segurar o dedo da sua mãe para dar seu 
primeiro passo. Alguém te ajudou quando deu seu primeiro passo. E alguém estará te 
ajudando quando você der seu ultimo passo na vida. Vejam, é assim. Eu quero que 
lembrem-se disso. Alguém te guiou no primeiro passo. Alguém te guiará no seu ultimo passo. 

 

LIDERANÇA  (SIGA-ME) 31.10.1965  - 12 Temos de ser guiados. Sabe, Deus nos 
comparou a ovelhas. Você sabia que uma ovelha não pode guiar a si mesma? Ela vai 
vagar e se distanciar por ai, simplesmente não pode. Tem de haver alguém que a guie. Às 
vezes... Os pastores guiam as ovelhas. Isso foi lá nos tempos do Senhor Jesus; Ele era o Bom 
Pastor que guiou as ovelhas. Mas hoje (vê?) estamos vivendo em outro dia; tudo mudou e se 
perverteu. Você sabe o que os homens usam para guiar as ovelhas hoje? Uma cabra. Você 
sabe aonde a cabra as leva? Diretamente para o matadouro. As ovelhinhas não sabem para 
onde estão indo, então a cabra vai em frente, para o matadouro. A ovelha não sabe nada além 
de seguir um líder, o qual lhes leva para o matadouro. Ai a cabra pula fora do caminho, as 
ovelhas entram e são mortas. Veja, a cabra, um falso líder... 

 

4 - Mas Jesus, o Bom Pastor, Quem guiou as ovelhas, as guiou para a Vida e segurou suas 
mãos. Mas alguém tem de guiá-las.  

 

5 - Eu gostaria de tomar meu texto da escritura em ROMANOS 8:14 Porque todos os que 
são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 

 

O que estamos vendo no texto do irmão Branham até aqui é isto. Ele está dizendo às 
crianças e aos adultos que estão ouvindo que todos são feitos de tal forma que devem seguir. 
Eu gostaria de tomar esse pensamento que o irmão Branham está expressando aqui e quebrá-lo 
em três pontos principais. 

 

I. Deus criou o homem para seguir. 
II. Nós seguimos porque temos segurança e confiança  em quem está liderando. 
III. Seguimos porque nos é pedido seguir. 
 

6 - Vamos começar nosso estudo focando nossos pensamentos no primeiro ponto. 
 

I. Deus criou o homem para que siga. Você deve seguir a alguém... mas para onde? 
Aonde você está indo? Aonde você está sendo guiado? Porque o lugar para onde você vai 
depende de quem você está seguindo. E então, a real pergunta que temos esta manha é “o que 
ou quem você está seguindo?” 
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7 - Temos muito ouvido nesse mundo cristão a escritura que nos diz, ROMANOS 8:14 
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas o 
que isso significa? Já vi pentecostais que dão dó e Carismáticos citarem essa escritura e não 
saberem a que Espírito estão seguindo. A Escritura é bem enfática aqui quando nos diz que 
Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de DEUS! Não só o que eles sentes em seus espíritos.  

 

8 - Eu me lembro de anos atrás de uma irmã de um grupo de estudantes universitários 
cristãos que se ajuntava, e eu os ajudei a entrar na universidade de Minnesota. Durante o verão 
ela cortou o cabelo, e quando eu a vi no campus lhe perguntei por quê ela havia feito isso. Ela 
disse “Deus me mandou”. Eu disse, ‘O diabo de mandou, porque a própria Palavra de Deus 
disse que uma mulher deixasse seu cabelo crescer. 

 

9 - Outra irmã que deixou esta igreja há anos atrás, uma semana antes de partir me disse 
que Deus a havia dito que ficasse. Uma semana depois, disse que Deus a havia dito para ir 
embora. Eu lhe perguntei qual deles era Deus, porque Deus não muda sua mente. Ele é o 
mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas o que essas duas ilustrações apontam é isto. A 
Escritura nos diz claramente que filhos de Deus são guiados pelo Espírito de DEUS, e não pelos 
seus próprios espíritos, ou qualquer outro. Então, como conhecemos o Espírito de Deus? 
Porque Deus é a Palavra. (JOÃO 1:1). E Jesus também nos disse que Sua Palavra são Espírito 
e Vida (JOÃO 6:63). 

 

10 - Vemos que mesmo nesta Mensagem temos pessoas que dizem, “como pode sua 
doutrina estar certa porque seu espírito está errado?” Quando eu leio I JOÃO 4:1, entendo que 
temos de “Provar o espírito pela Palavra”. Não me diz para provar a Palavra pelo Espírito. O 
irmão Branham nunca nos disse para usar o teste do Espírito. Ele disse, “faça o teste da 
Palavra’.  

 

11 - A próxima pergunta que devemos fazer a nós mesmos em seguir o Espírito de Deus é 
este. A Escritura claramente afirma que Filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. 
Então deveríamos perguntar a nós mesmos: Se Filhos serão guiados pelo Espírito de DEUS, 
então e quanto ao FILHO de DEUS? Neste pensamento temos um exemplo pelo qual viver. 
Deus nos enviou seu único Filho gerado para que nos mostrasse como deve ser feito. Jesus 
veio em carne para nos mostrar como seguir o Espírito de Deus. Se você é Unicista vai crer que 
Jesus estava seguindo Seu próprio Espírito. Mas seria como um cachorro seguindo o próprio 
rabo. Você nunca chegaria a lugar algum. 

 

12 - Para mostrar que é assim, Deus enviou seu único filho gerado ao mundo para que nos 
desse um exemplo de o que quer dizer ser guiado pelo Espírito de Deus. 

 

LUCAS 4:1 E JESUS, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao 
deserto; 

 

MATEUS 4:1 ENTÃO foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo 
diabo.  

 

13 - Que Espírito você acha que Ele seguiu? Se chegar os versos anteriores a esses veja 
que o Espírito de Deus tinha acabado de descer sobre Ele. Então é do Espírito de Deus que 
estamos falando. 

 

14 - Como foi que Jesus disse o que disse e fez o que fez? Ele estava fazendo o que sentia 
que deveria? NÃO! Ele disse JOÃO 5:19 o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, 
se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 
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Então, mesmo o Filho de Deus deve vir à mesma imagem. E se na mesma imagem, então o 
modelo já está estabelecido. “Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu”. Ele 
aprendeu a obedecer o chamado do Espírito.  

 

15 - Como então você pode seguir o Espírito de Deus se você não sabe o que é o Espírito de 
Deus? Você diz que devemos seguir a Jesus. Os cristãos denominacionais cantam “Eu decidi 
seguir a Jesus”. Mas eu lhes pergunto, qual Jesus? Por qual Espírito? Por qual Evangelho? 

 

LUCAS 9:23  E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome 
cada dia a sua cruz, e siga-me. O que Ele quer dizer com ‘negue-se a si mesmo’?Então se 
negar é negar seus pensamentos próprios. 

 

16 - O ponto numero II é este: Nós seguimos porque temos segurança e confiamos no 
guia.  

Você não segue quem sabe menos sobre o caminho do que você. Você segue porque confia 
que a pessoa sabe como chegar lá. Jesus disse, “Eu fui preparar um lugar para vocês, para que 
onde Eu esteja, vocês possam estar também”. Isso quer dizer que seguimos porque cremos. E 
você não pode crer a menos que seja ordenado.  

 

17 - Então, apenas filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e o Espírito de Deus é 
a Sua Palavra. ATOS 13:48E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, e glorificavam a palavra do 
Senhor; e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. 

 

MATEUS 13:10-17 E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por 
parábolas? 11 Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do 
reino dos céus, mas a eles não lhes é dado; 12 Porque àquele que tem, se dará, e terá em 
abundância; mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13 Por isso lhes falo 
por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. 14 E 
neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, E, 
vendo, vereis, mas não percebereis. 15 Porque o coração deste povo está endurecido, E 
ouviram de mau grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com os 
olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam com o coração, E se convertam, E eu os cure. 
16 Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.  

17 Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, 
e não o viram; e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. 

 

I CORÍNTIOS 2:7-16 Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus 
ordenou antes dos séculos para nossa glória; 8 A qual nenhum dos príncipes deste mundo 
conheceu; porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 9 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. 10 Mas Deus no-las revelou pelo seu 
Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 11 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. 12 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. 13 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. 14 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. 15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16 
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Porque, quem conheceu a mente do SENHOR, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a 
mente de Cristo. 

 

JOÃO 10:27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem; 
 

JOÃO 12:26 Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu 
servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará. 

 

JOÃO 21:20-22 E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus 
amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é 
que te há de trair? 21 Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? 22 Disse-
lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. 

 

18 - Akoloutheo {ak-ol-oo-theh’-o} Seguir 1) Seguir quem precede, se juntar a ele como 
acompanhante, acompanhar 2) se juntar a alguém como seu discípulo, tornar-se seu 
discípulo. 

 

19 - Então, segui-lo é  um chamado importante. Veja que Jesus saiu selecionando seus 
próprios discípulos. Ele chamou por eles e eles vieram. Eles foram obedientes ao chamado. 
Então o chamado é muito importante para nós. Devemos tomar cuidado para ouvir ao chamado 
e ir quando Ele disser ‘venha’. Minhas ovelhas ouvem ao meu chamado. Tome cuidado como 
você ouve. E sabemos que o irmão Branham nos ensinou que ouvir é entender.  

 

20 - Então, quando o chamado vem, é um entendimento que vem, e devemos tomar cuidado 
com esse entendimento. E qual é o chamado para as Virgens no tempo do fim? Contemple! E o 
que ‘contemplar’ significa? Quer dizer, venha e olhe, e veja por você mesmo. O que foi dito após 
‘contemple’ à noiva? Saia para encontrá-Lo. Seguir quem precede, se juntar a ele como 
acompanhante, acompanhar 2) se juntar a alguém como seu discípulo, tornar-se seu discípulo. 

 

21 - Jesus está observando qual será nossa atitude ao segui-Lo. Algumas das pessoas que 
ouviram ao chamado disseram, “Você pode esperar enquanto eu vou enterrar meu pai? E 
Ele respondeu, Deixe que os mortos sepultem os mortos”. Outros disseram, “Espere um 
minuto enquanto nos arrumamos, não temos olho algum em nossas lâmpadas. Não temos 
nenhuma unção para nosso entendimento?”  Mas o que o noivo faz? Ele fecha a porta. 

 

22 - Porque O seguimos e deixamos tudo o que atrapalharia em seguir o Espírito de Deus? 
Porque confiamos em Sua Palavra. Ele disse, “Todas as coisas trabalharão para o bem 
daqueles que são chamados de acordo com Seu propósito, Seu plano”. 

 

23 - Isso nos leva ao ponto numero III: Nós seguimos porque nos é pedido seguir.  
 

Ele disse, Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é pedido que vaguemos 
por nós mesmos. Não é pedido que façamos nosso próprio modo de vida. A vida não é dada 
para que façamos o melhor dela por nós mesmos. É pedido que sigamos. “Buscai primeiro o 
Reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas”. 

 

24 - Seguindo o Espírito de Deus, que é Sua Palavra, estamos mostrando que estamos 
sujeitos a Ele em todas as coisas. Então, é pedido que sigamos para que mostremos nossa 
obediência a Ele, que desejamos estar sujeitos a Ele em todas as coisas. 

 

JOÃO 14 O espírito Santo te guiará em toda Verdade 
 

JOÃO 6:45 Jesus nos ensinou que a evidencie de que vocês são filhos de Deus é que serão 
ensinados por Deus 
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GÁLATAS 5:18  se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei 
 

TIMÓTEO 3:6 Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas 
mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; 

 

I CORÍNTIOS 12:2 Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme 
éreis guiados. 

 

II PEDRO 3:17 Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo 
engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; 

 

LUCAS 18:18 E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom Mestre, que hei de fazer 
para herdar a vida eterna? 

 

GÁLATAS 5:14-6:7 Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo. 15 Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede 
não vos consumais também uns aos outros. 16 Digo, porém: Andai em Espírito, e não 
cumprireis a concupiscência da carne. 17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o 
Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 
18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. 19 Porque as obras da 
carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, 20 Idolatria, 
feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 21 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. 22 Mas 
o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança. 23 Contra estas coisas não há lei. 24 E os que são de Cristo crucificaram a carne 
com as suas paixões e concupiscências. 25 Se vivemos em Espírito, andemos também em 
Espírito. 26 Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos 
uns aos outros. 

 

6:1 IRMÃOS, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois 
espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não 
sejas também tentado. 2 Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 3 
Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4 Mas 
prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. 5 Porque cada 
qual levará a sua própria carga.  

6 E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. 7 
Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também 
ceifará. 

 

PROVÉRBIOS 22:6 Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando 
envelhecer não se desviará dele. 

 

MATEUS 6:13 E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o 
poder, e a glória, para sempre. Amém. 

 

MATEUS 15:14  ...se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. 
 

MARCOS 13:11 Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de 
antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis; mas, o que vos for dado naquela hora, isso 
falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. 

 

MARCOS 14:44 Ora, o que o traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, 
esse é; prendei-o, e levai-o com segurança. 
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LUCAS 6:39 E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão 
ambos na cova? 

 

LUCAS 11:4 E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que 
nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. 

 

LUCAS 13:15 Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não 
desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber? 

 

ATOS 13:11 Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por 
algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, 
buscava a quem o guiasse pela mão. 

 

I CORÍNTIOS 9:5 Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo 
um, que possa julgar entre seus irmãos? 

 

I TIMÓTEO 2:2 Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma 
vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade; 

 

II TIMÓTEO 3:6 Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam 
cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; 

 

HEBREUS 8:9 Não segundo a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela 
mão, para os tirar da terra do Egito; Como não permaneceram naquela minha aliança, Eu para 
eles não atentei, diz o Senhor. 

 

APOCALIPSE 7:17 Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes 
servirá de guia para as fontes das águas da vida; e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. 

 

LUCAS 21:8 Disse então ele: Vede não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, 
dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. 

 

25 - EXPECTATIVAS 14.07.1951- E-40 Eu desci a rua. Há um tempo atrás. (E vocês de Fort 
Wayne e de do outro lado da divisa sabem disso). Eu estava caminhando pela rua. Minha 
esposa disse, “O que... Você está pronto para entrar agora?” eu disse, “Eu não sei”. Eu fui lá e vi 
algumas varas de pescar. Comecei a mexer nelas. Bem ai o Espírito Santo se moveu 
novamente. Eu estou falando da minha vida. Isso aconteceu nesta mesma cidade também, hoje. 
Aqui, Ele está se movendo. Eu senti. Eu disse, “Oh, Isso de novo”. Eu disse, “Querida, vá até a 
farmácia e compre aquele pequeno livro de colorir para o bebê”. Tive de mantê-la em um quarto 
o dia todo. Eu disse, “Vocês todos voltem para dentro, eu não sei quando vou poder ir também. 
O Espírito Santo vai me ajudar agora”. Eu fui até o fim da rua. Andei até lá e comecei a olhar as 
varas. Eu voltei para o local; eu disse, “Pai Celestial, onde gostarias que teu servo fosse?” Eu 
pensei que Ele quisesse que eu ficasse por aqui um pouco. E eu fiquei. Nada aconteceu. Eu 
pensei, “Bem...” Eu andei para o canto. Ele disse, “Vá para o outro canto”. O policial soprou o 
apito ali. E eu fui para o outro lado,e fiquei por ali um tempo, por uns dez minutos. Eu não sabia 
porquê estava ali. Pessoas passaram. Eu apenas estava lá. Isso era tudo o que eu sabia. 
Quando você está sendo guiado pelo Espírito, Deus quer que você faça o que Ele te 
manda fazer. Ele é Quem está na outra ponta da linha fazendo o trabalho. Eu só fiquei ali um 
pouco. E pensei, “O que vai acontecer?” E um grande policial irlandês soprou o apito de novo; os 
pedestres atravessaram. E vindo atrás estava uma pequena mulher com um vestido xadrez, 
parecia uma canadense. Estava segurando uma agenda. Tinha sua cabeça curvada. Ia andando 
desse jeito, e ela... O Espírito santo disse, “Fiquei aqui”. E ela passou perto de mim, e continuou 
andando. Eu pensei, “Por quê isso?” Ela foi um pouco mais adiante. Eu pensei, “Isso é estranho. 
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Ele me disse que ficasse aqui. Por que será? Talvez ela tenha pego sua benção ao passar 
daquele modo”. 

 

EXPECTATIVAS 14.07.1951 E-43 Em alguns momentos ela se virou e disse, “Ah, irmão 
Branham...” E voltou. Disse, “Eu não... acredito”. Eu disse, “Eu acho que não, irmã. O que que 
há?” Ela disse, “Eu sou do Canadá. Eu só dispus de cento e cinqüenta dólares no ano para vir 
aqui”. Ela disse, “Eu gastei todo o meu dinheiro”. Ela disse, “Eu estava no saguão do hotel, tinha 
cinqüenta centavos para o café de manha”. Ela disse, “eu estava na estrada pegando uma 
carona de volta para o Canadá”. Disse, “Eu não consegui arranjar uma, e estava orando”. Disse, 
“Algo simplesmente me fez virar e subir duas ou três quadras e passar por aqui”. Que coisa. Aí 
está Ele. Eu a vi segurando as mãos. Eu disse, “É o seu braço, irmã?” Ela disse, “Sim, eu cai 
numa pedra. Eu estava cavalgando um cachorro quando era pequena. Cai numa pedra que feriu 
meu braço desse modo”. E enquanto ela falava, lá veio seu braço saindo. Ela começou a gritar 
com toda sua voz. E aquele policial grandão disse, “Eu sei quem é você, irmão Branham. Você 
fala sobre filas de orações. Havia pessoas de cima a baixo da rua por uns tempos. As pessoas 
se movendo. Que maravilhoso. 

GUIADO PELO ESPÍRITO DE DEUS 23.07.1956 - E-19 Isso não vai funcionar. Isso é carne. 
Eu não condeno a pessoa, mas o modo com o qual usa os dons de Deus. Se são usados 
corretamente, são a coisa mais maravilhosa que existe, mas se você não usá-los de forma 
adequada, trará uma desgraça para a Igreja. Então devemos ser guiados pelo Espírito. Deus faz 
tudo funcionar em harmonia quando somos guiados pelo Espírito. 

 

GUIADO PELO ESPÍRITO DE DEUS 23.07.1956 E-69 Eu acho que é uma boa maneira de 
sentir hoje. Enquanto ela estava pensando naquelas coisas, o Espírito Santo a alcançou e a 
guiou até Ele. Ela foi guiada pelo Espírito Santo, e ela disse, “Senhor, Se Tu estivesses aqui, 
meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora, o que quer que pedires a Deus, Ele fará”. 
Amém. Disse, “Seu irmão se levantará novamente”. O que mais ela poderia falar? Perdoe-me. 
Disse, “Você crê que sou capaz disso?” “Sim, Senhor, eu creio. Algo me diz em meu coração; 
Sou guiada pelo Espírito a dizer isto, ‘Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo’”. Disse, “Onde o 
sepultaram?” “Venha e veja”. Ele foi chorando ao tumulo. Quando chegou lá... Ele sempre foi 
guiado pelo Espírito de Deus, ‘porque Deus estava Nele sem medida. Ele era, Deus estava no 
interior Dele. 

 

A EXPECTATIVA 08.05.1958 - E-43 Se Deus pode guiar uma mulher cega... É muito pior ser 
cego espiritual do que físico. Se eu tiver de cegar uma, que seja a visão física; Que eu continue 
em contato com Deus, espiritualmente. O Deus que os guiou naquele dia não mudou. Ele é o 
mesmo Deus esta noite. Mas o problema nisso é que as pessoas estão esperando pelo que 
alguém vai dizer, o que João vai dizer. E se o Rei George, quando orei por ele, com aquelas 
escleroses múltiplas, tivesse ido e perguntado ao ministro anglicano? O que teria acontecido? 
Ele não teria crido. E se Florence Nightigale, com a sombra de uma mulher, a neta da grande 
Florence Nightigale, a fundadora da cruz vermelha... Há uma figura dela no livro. Pesando mais 
ou menos trinta quilos, morrendo com câncer... e quando eu voei para a Inglaterra para orar por 
ela, enquanto eu estava orando, uma pombinha e pousou na janela e arrulhou, enquanto 
estávamos orando, e depois foi embora. E a mulher está perfeitamente saudável, pesando uns 
77 quilos. E se ela houvesse considerado o que as pessoas disseram? Mas ela era guiada pelo 
Espírito. Não ouça o que os outros dizem. Ouça o que Deus diz e seja guiado por Seu Espírito. 

 

POSIÇÃO EM CRISTO 22.05.1960 -M  92 Nossos pecados; uma reparação, amor para 
nossos pecados, ou nunca teríamos uma chance. Como poderíamos nos ancorar nas Palavras 
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deles... De acordo com as riquezas de sua graça? Em que ele – ele abundou... (O que é 
“abundar”? Ah, meu Deus)... Onde ele abundou... (grande monte disso)... Ele abundou em nós 
por toda sabedoria e prudência;... “prudência, toda a sabedoria que Ele abundou para nós com 
toda a sabedoria, não a mundana. A sabedoria do mundo é tola para Ele, e a sabedoria de Deus 
é tola para o mundo. Bem como dia e noite, um não pode concordar com o outro. Mas quando o 
Sol começa a despontar e o dia vem, todas as coisas do mundo começam a desaparecer. E o 
que faz o sol? Ele farta luz solar sobre Seus filhos, andando no Espírito, guiados pelo Espírito de 
Deus, abundando em Sua graça com toda prudência, e sabedoria, entendimento, e astúcia para 
saber como andar. Você vê que está errado; então tome cuidado com o que você faz, como 
você... Se estiver errado, tome cuidado mesmo com a maneira de se aproximar. Prudência... 
Esteja bem perto, realmente certo de que você sabe como se aproximar: Sagas como uma 
serpente, inocente como uma pomba. Foi Jesus quem disse. 

  

O REI REJEITADO 10.06.1960 - E-53 Ponha-me no meio de um desses necrotérios gelados: 
ir tão longe de Deus que você não sabe como voltar. Você nunca vai voltar por credos. Você tem 
de ter inspiração para te guiar, irmão. Essa inspiração vem pelo Espírito Santo. Sim. Guiado pelo 
Espírito. Filhos e Filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles amam o Espírito. Eles 
não tentam dizer, “Espere um minuto. Minha igreja, eles não dizem ‘amém’. Minha igreja, nunca 
levanta as mãos; Eles são bem quietos. Por que? Daríamos febre ao nosso pastor de alguém 
gritasse ‘amém’”. Bem, Vocês devem animá-lo de vez em quando. Descubra o que aconteceria. 
É isso. 

 

REALIDADE INFALIVEL DE DEUS 26.06.1960 - 173 E se as pessoas querem agir como 
bem entendem, e então dizem que vão para o céu... que tristeza será... Jesus disse, “Muitos 
virão a Mim naquele dia. Ficarão entre os milhões e dirão, ‘Eu pertenci a isso, e eu fiz aquilo’”. 
Ele disse, “longe de Mim, seus praticantes do pecado. Vocês serviram a credos”. Se você fosse 
guiado pelo Espírito... Todos os filhos e filhas de deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles 
se movem pelo Espírito, estranho, diferente. Eles permanecem corretos, e cada ação é 
conforme a Bíblia. Toda sua doutrina está de acordo com a Bíblia. Não mudarão nada. Quando 
a Bíblia diz isso, isso eles farão. Se eles pararem por um minuto, estão tentando estudar e ver 
de que forma fazer; E o Espírito santo revela isso,  e se move. E eles fazem as mesmas coisas, 
seguem as mesmas regras, colocam os mesmos fundamentos, o próprio Deus vem sobre eles, e 
as mesmas maravilhas, os mesmos milagres, os mesmos sinais os seguem, os que seguiram a 
Jesus. 175 Ele disse, “Se não podeis crer em mim, sendo homem, creiam nas obras que faço. 
Creiam em mim. Se eu não fizer as obras de Meu Pai, então não creiais em Mim”. Veja, as obras 
vão de acordo com a fé. “Mostre-me suas obras pela sua – sem sua fé, e eu te mostrarei minhas 
obras pela minha fé”, disse Paulo. Vê? 

 

RAINHA DE SABÁ 10.07.1960 - E-41 E Jesus certamente havia provado a eles que lhes 
daria o sinal do Messias, que o tempo do fim estava à mão. Eles não creram. Ele os repreendeu 
e avisou. E ele se referiu lá atrás, no versículo anterior a esse, o verso 41; ele preferiu lá — se 
referiu a Jonas: “Nos dias de Jonas...” Eu sempre sinto por Jonas; Muitas pessoas o condenam. 
Por que? Jonas era um profeta; era um grande homem de Deus. Você os ouve dizer, “Bem, ele 
é Jonas’. Eu acredito que Jonas fez exatamente o que Deus lhe havia mandado fazer. Eu não 
acredito que qualquer servo de Deus, guiado pelo Espírito, pode sair da vontade de Deus. 
Porque, enquanto o Espírito o guia é a vontade de Deus. Às vezes ele faz coisas que se quer 
sabe estar fazendo e não percebe por quê está fazendo, mas Deus está trabalhando nisso para 
o bem. “Todas as coisas trabalham para aqueles que amam a Deus”, disse a Escritura. 
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PORQUE BEAUMONT? 25.01.1961 - Então eu entrei no país, 5 quilômetros fora da cidade. 
E nós estávamos – jantando em um pequeno restaurante onde o... Eu acredito que eram os 
Menonitas (pertencentes a seita protestante do cristianismo que prega vida simples e se nega ao 
batismo – NT.). Eles eram um grupo de pessoas boas que crêem na santidade. E pequenas 
damas, santa e bem vestidas, com suas roupinhas lhes caindo bem, e cabelos longos, e bem 
limpas; Eu amei comer lá. Eles estavam indo às minhas reuniões. Tivemos ótimos momentos ali. 
Então no domingo eles fecharam o pequeno lugar. Estavam na reunião. Especialmente no 
domingo eles não abriam. Eu jejuei por dois ou três dias, e eu só pregaria de tarde. Eu pensei, 
“Bem, parece que...” Você nunca quer jejuar enquanto não se sente guiado. Então, se você com 
fome, é hora de comer. “Mais tarde, Jesus teve fome”. Alguns dizendo, as pessoas jejuando, “Eu 
vou jejuar por quarenta dias”, e o dente falso caindo para fora e perdendo peso, e... Deus, é 
melhor você parar com isso. Espere até que Deus te guie a fazer essas coisas. Seja guiado pelo 
Espírito. 

 

ABRAÃO RESTAURADO 11.02.1961 - E-32 “Então, quando vem a perseguição, eles não 
tiveram casa alguma para onde ir. Eu acho que vocês pensam que isso foi um erro”. Eu disse, 
“você deveria se envergonhar. Não sabe de mais nada. Estou em Pentecostes tanto tempo 
quanto você. Não sabe nada de Deus além disso. É exatamente isso que Deus tinha de fazer. 
Eles não tinham para aonde voltar; foram a todos os lugares espalhando a mensagem pelo país. 
Deus sabe o que faz”. Que sejam guiados, claro. Deus não comete erros. Somos você e eu que 
cometemos. Deus não. Quando você se sente guiado pelo Espírito, continue, continue, só 
continue avançando. 

 

POR QUE? 13.04.1961 - E-26 Eles enviaram por Ele. Ele voltou? “Seu amigo Lázaro está 
doente, quase morrendo”. Ele sabia o que o Pai havia Lhe dito, então continuou. Eles enviaram 
novamente, “Lázaro está doente. Venha, veja-o rápido, ele vai morrer”. Ele foi adiante. Se você 
tivesse enviado ao seu pastor e ele não tivesse vindo, você simplesmente entraria na próxima 
igreja. Vê? Essa é a razão pela qual você não chega a lugar algum. Você tem de acreditar no 
servo que Deus te envia. Vê? Se ele é guiado pelo Espírito, deixe-o em paz. Então depois de 
quatro dias, Jesus se virou, porque era isso o que o Pai, sem duvidas, havia lhe mandado fazer, 
porque Ele disse que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. Ele se virou e disse aos Seus 
discípulos.... Ele sabia que o tempo havia chegado. Disse, “Nosso amigo Lázaro está dormindo”. 
“Ah!”, eles disseram, “Ele está bem. Ele disse... Então, Ele lhes disse em sua própria língua, “Ele 
está morto. E para o bem de vocês, estou feliz por não ter estado lá”. E disse, “Mas Eu vou 
acordá-lo”. E quando chegou ao tumulo, ouçam o que Ele disse, “Eu Te agradeço, Pai, Tu já 
(vê?) Me ouviste. Mas só digo isso por aqueles que esperam. Eu disse isso pelo seu próprio 
bem”, vê? Então disse, “Lázaro, venha para fora”. Lázaro saiu. 

 

UM MAIOR DO QUE SALOMÃO ESTÁ AQUI 25.07.1962 - E-57 Moisés era um servo de 
Deus. Jesus disse, “O homem de Nínive se levantará no julgamento porque eles se arrependeram na pregação 
de Jonas”. Jonas foi um profeta. Muitas pessoas só falam mal do pobre e velho Jonas, e dizem que ele era um 
apóstata. Eu não penso assim. Eu acho que a Bíblia diz que as pegadas do justo são ordenadas pelo Senhor. 
Nós não entendemos porque fazemos, só ficamos quietos. Enquanto você for guiado por Deus, faça de 
qualquer modo. Pode ser contrário aos nossos pensamentos, mas quando o Espírito Santo disser “Vá”, 
nós vamos. Por exemplo, agora mesmo eu havia organizado um encontro em Nova York; Eu teria ele esta 
semana, onde trezentos falantes do espanhol tomaram o Madison Square Garden (grande complexo de esporte 
e entreterimento em Manhattan (cidade de Nova Iorque, EUA) – NT.) que tem dezenove mil cadeiras, e queria 
esta mesma semana aqui, para estar em Nova York. Vê? Mas o Espírito me guiou até aqui. Parece que eu 
estaria contrário. Mas eu não sei por quê, mas estou aqui. Você vê, filhos de Deus são guiados pelo Espírito 
de Deus. 
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O sermão “Siga-Me -  Parte 2, Criado para ser guiado” 
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