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Siga-Me #6 

 
O que te falta? 

Domingo de manha, 29 de Março de 1998 
Rev. Brian Kocourek 

 
Tradução: Jhonatas Rosendo 

 
01 - Nas ultimas mensagens nós pregamos sobre o Espírito de Destruição e como ele vem às pessoas. 

Descobrimos que Deus fez as pessoas como ovelhas. Elas foram criadas para seguir um líder, do modo que 
uma ovelha foi criada para seguir ao pastor. Mas o lugar em que você termina depende de quem você está 
seguindo.  

 

02 - No livro de MATEUS, capítulo 15, logo depois que Jesus colocou os Fariseus em seu lugar, Ele fez 
a pergunta, “Se um cego seguir um cego, não cairão eles numa cova?” E se Deus não pode destruir as 
pessoas antes que elas estejam em espírito de destruição, então alguém tem de guiá-las para esse espírito 
de destruição. Então só basta a razão de que haverá um ministério que leve as pessoas para esse espírito.  

 

03 - Vimos em nosso estudo que Paulo avisou a igreja primitiva de que homens poderiam se levantar 
dentre eles e falariam perversidades. E essas perversidades seriam um evangelho que foi pervertido. A 
Palavra pervertido significa {pervertido = metastepho) Dar meia-volta, voltar novamente. Uma mudança de 
mente indo ao reverso de onde veio.  

 

04 - Noite passada nós examinamos esta ida ao reverso. Lemos dúzias de citações do irmão Branham 
que falam desse espírito, onde as pessoas não podem focar no que Deus está fazendo agora, mas ao invés 
elas focam um aspecto histórico. Ele disse que o homem natural olha para trás, enquanto o homem 
espiritual olha para frente.  

 

05 - Esta manha, eu quero mudar o ritmo e começar a ler os próximos parágrafos desta mensagem, e 
podemos ver que ela se transforma em uma mensagem mais do tipo pastoral. Então com isso, vamos ver 
em Mateus onde Jesus diz, ““Se um cego seguir um cego, não cairão eles numa cova?”Porque 
queremos entender o que motivou a Jesus dar essa resposta. 

 

MATEUS 15:1-3 Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: 2 Por 
que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. 3 
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós, também, o mandamento de Deus pela vossa 
tradição? 

 

06 - Vejam como eles queriam por Jesus no canto, e Ele deu a volta e os pôs na chapa quente.  
 

MATEUS 15:4-6 Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem maldisser ao pai 
ou à mãe, certamente morrerá. 5 Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe: É oferta ao Senhor o 
que poderias aproveitar de mim; esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, 6 E assim 
invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. 

 
07 - Veja o diálogo indo para trás e para frente entre Jesus e aqueles homens. Mas na verdade Jesus é 

quem está debatendo, porque está lhes dizendo exatamente quem eles são, e o que lhes motiva. Lhes diz 
que a razão deles é contrária à Palavra de Deus, ainda porque eles sabem mais, e os chama de hipócritas.  
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MATEUS 15:7 Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: 8 Este povo se aproxima de 
mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9 Mas, em vão 
me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

 

MATEUS 15:10-20 E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi, e entendei: 11 O que contamina o 
homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. 12 Então, 
acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se 
escandalizaram? 13 Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai celestial não plantou, será 
arrancada. 14 Deixai-os; são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. 15 
E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. 16 Jesus, porém, disse: Até vós mesmos 
estais ainda sem entender? 17 Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o 
ventre, e é lançado fora? 18 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 19 
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos 
testemunhos e blasfêmias. 20 São estas coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as mãos, 
isso não contamina o homem. 

 

08 - Agora, vamos continuar pelo parágrafo 27 da mensagem SIGA-ME, onde encontramos o irmão 
Branham explicando os diferentes estágios de segmentos pelos quais o espírito humano deve passar. 

 

SIGA-ME PP:27 O primeiro é o carinho da mãe, depois a palavra do pai. Depois que a mãe te dá seu 
primeiro passo, então você procura seu pai, todos nós, por sabedoria, pois ele é a cabeça da casa. 
Geralmente ele... Não que ele seja mais esperto, mas simplesmente é o líder da família, então fazemos o 
que nossos pais disserem para fazer. Quando ele diz, “Filho, eu gostaria que você fizesse uma coisa”, então 
ouvimos a ele, pois é sabedoria o que estamos ouvindo (vê?); e ai podemos tirar proveito de sua sabedoria. 
Ele nos diz, “Não faça isso, porque eu já fiz. Meu pai me disse que não fizesse, mas eu fiz, e algo 
aconteceu comigo, muito ruim”. Então, veja, papai nos diz como fazer, e o que é certo fazer.  

 

09 - Não é necessária inteligência para reinventar a roda, é preciso estupidez. Se eu tenho uma roda 
disponível, teria de ser estúpido para não usá-la. E se vocês crianças têm um pai que tenta lhes ajudar lhes 
contando os erros dele na vida, então não sejam ignorantes e façam a mesma coisa. Sejam inteligentes. 
Mostrem quão inteligentes podem ser não cometendo os mesmos erros. É isso o que ele está dizendo aqui. 
Use a sabedoria que seu pai adquiriu. Você pode se livrar de uma vida de angustia e problema se ouvir aos 
conselhos dele.  

 

10 - Olhe! Desde que eu era uma criança eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas e pegar 
alguns conselhos com eles. Nós nunca somos muito velhos e tão entendidos que temos uma resposta para 
tudo. E mesmo hoje eu peço conselhos aos mais velhos que eu, porque se alguém já passou por onde eu 
sei que devo passar, então quero saber onde as minas terrestres estão esperando. Eu quero saber onde 
estão as armadilhas. Eu não gosto de andar pela vida cegamente, e eu sei que não há nada novo sob o sol. 
Portanto, se quero evitar dor e aflição na vida, preciso pedir conselhos para os que andaram por ai antes de 
mim. 

 

11 - Eu não estou lhes dizendo nada de novo. Muitas escolas oferecem um pouco de treinamento de 
trabalho, onde você trabalha como um aprendiz abaixo do especialista. Você só pode adquirir treinamento 
por livros e salas de aulas. Mas seu melhor treinamento vem quando você tem de aplicar as habilidades 
junto a um especialista, ou a alguém que já tenha feito isso, por assim dizer. 

 

SIGA-ME PP:28 Depois que a mãe te guia, por um tempo temos de pegar um pequeno conhecimento 
do papai, então pegamos outro. Depois temos outro guia, a professora, uma boa professora escolar. Ela 
tenha te ensinar e te dar uma educação para que se encaixe melhor na vida, num lugar, uma posição em 
que você pode ler sua Bíblia, e pode ler as canções, e pode aprender de Deus, e ler por você mesmo.  Você 
vê? Outra coisa, talvez você tenha um negocio, e alguém te envia uma carta, mamãe, papai, alguém te 
manda uma carta, e você não pode ler. Vê? Então a professora está com você na mesma hora, e te ensina a 
ler e a escrever. É uma boa coisa, uma boa professora, que te ensine certo. Mas depois que você deixa isso, 
depois que deixa a professora, uma professora depois da outra, depois um instrutor, a primeira graduação, 
até que você vai para o ensino médio, ou para a faculdade... Ai você deixa a faculdade, então o professor 
está guiado por você. Vê? 
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29 A mamãe te ensinou a andar. Vê o papai te ensinou como ser um jovem homem bom e brilhante, e 
como tomar conta de você mesmo e a se comportar bem. O professor te ensinou educação, e a ler e 
escrever corretamente. Mas agora você está deixando o papai, deixando a mamãe, deixando a professora, 
alguém tem de tomar conta de você daqui por diante. Quem você quer que seja? [Uma criança diz, “Jesus.” 
Ed.] Correto. Jesus para cuidar de você daqui por diante. É uma resposta muito boa, muito mesmo. Jesus 
toma conta de você daqui por diante.  

 

30 Você vê, este jovem camarada de que estamos falando, ele é chamado de o jovem rico. Esse rapaz 
foi guiado muito bem. Sua mãe lhe ensinou a andar. Você vê, ele ainda era um jovem homem, talvez no 
ensino médio, um rapaz muito popular. E sendo bem treinado, talvez andou corretamente, e assim por 
diante, como sua mãe lhe ensinou... Foi um rapaz de sucesso também, porque, vejam, ele já era rico. E era 
apenas um rapaz, talvez dezoito anos. Saiu do ensino médio, e já rico. Ele teve o tico certo de professor 
para lhe ensinar a andar corretamente. Ele teve o tipo certo de professor, seu pai; mesmo sendo tão jovem 
era rico em dinheiro; havia ganhado muito. Ele deve ter sido um verdadeiro... Ele era um administrador 
mesmo nessa idade, de muito sucesso. Vê? Ele tinha um professor que lhe ensinou, ensinou as coisas 
certas, como ele as faria. Ele teve sua educação. E então, outro professor que esse rapaz tinha, isso 
depende de como você é criado, mas o rapaz tinha um ensinamento religioso em casa. 

 

33 Algumas crianças... Vocês sabiam que há crianças que não têm ensinamento religioso algum em 
casa? Eu gostaria de parar aqui por um momento e fazer esta pergunta. Só porque você vem a esta igreja e 
diz crer na mensagem não te coloca dentro ou fora. Eu conheço uma garota que era filha de um diácono 
nesta mensagem, e ela disse que seus pais nunca lhe haviam ensinado nada sobre a Palavra de Deus ou 
sobre a Mensagem. Ela disse que tudo o que havia aprendido, tinha sido na igreja. Temos alguma criança 
dessas aqui hoje? Há pais que não instruem seus filhos na doutrina de Cristo? Vocês crianças estão 
fazendo perguntas para seus pais e mães para descobrirem a Verdade da Palavra?  

 

12 - Vamos ouvir a repreensão que o irmão Branham está fazendo aqui.  
 

33 Algumas crianças... Vocês sabiam que há muitas crianças que não tem ensino religioso algum em 
casa? Seus pais e mães não crêem em Deus. Eles fumam, bebem, brigam e correm para uns aos outros de 
noite, e coisas, não fazem o jantar para os garotinhos e garotinhas. Você não está agradecido por ter um 
pai e uma mãe cristãos de verdade? Quando você tiver filhos, não vai querer ser o mesmo tipo de pai e mãe 
que seu pai e mãe são? Vê? Tudo isso é bom.  

 

34 Esse jovem homem havia tido... Ele teve um ensino religioso. Vê? Muito longe do que alguns deles 
tinham, porque eles não têm ensino religioso. Mas esse rapaz teve ensino religioso, porque disse ter 
guardado os mandamentos desde que era um garoto. Vocês todos tiveram bons professores religiosos 
também, cada um de vocês. E vocês, pequenos adolescentes, vocês todos tiveram bons professores, seu 
pai e mãe deram tudo o que você... cada potencial que você conhece, que é possível, para que você se 
torne um homem ou uma mulher de verdade, um servo de Deus. Porque lembrem-se, Vocês vão morrer 
algum dia, ou serão transladados ao Paraíso. E se você morrer antes da vinda Dele, você primeiro vai ser 
raptado. Você sabia disso? Vocês sabiam que os mortos... Se a mamãe e o papai morrerem antes de 
você, e Jesus não vier em nossa geração, você sabia que eles virão primeiro, glorificados, para 
diante de você?  Vê? A trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, então nós 
que estamos vivos e ficamos, seremos suspendidos com eles. Nós seremos transformados. Temos de nos 
lembrar, é o principal na vida. Vocês entendem agora? É o principal que devemos fazer em nossas vidas, 
nos aprontar para encontrar Deus. 

 

37ª Somente religião não vai funcionar. Vê? O jovem administrador aqui, disse “Bom Mestre...” 
Lembrem-se, antes que eu diga. Ele foi ensinado a andar corretamente. Tinha uma boa educação. Lhe 
foram ensinados negócios, e era rico, era administrador, e tinha religião. Mas ele confrontava outro 
problema, que confronta a todos nós: Vida Eterna. Religião não nos dá Vida Eterna. Religião é uma 
cobertura, mas não nos dá Vida Eterna. E ainda, sendo ensinado pelos melhores professores que 
existiam, algo lhe faltava. O jovem rapaz sabia disso, porque disse, “Bom Mestre, o que posso fazer para 
herdar Vida Eterna?” 

MARCOS 10:21 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. 
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13 - Antes que prossigamos, quero fazer a todos vocês esta pergunta: “O que te falta?” Se Jesus te 
dissesse esta manha que você faltou em uma coisa, o que seria isso? Uma coisa que você conhece. Olhe, 
sua religião não vai te salvar, e acabamos de ouvir o irmão Branham dizer que sua religião não vai te dar 
Vida Eterna. Então, o que te falta? 

 

37B Você crê que Jesus é Deus, não é? Então ele conhecia os pensamentos do jovem rapaz, e disse, 
“Guarde os mandamentos”. Ele voltou para sua religião, para ver o que ele diria sobre ela. Disse, em outras 
palavras, “Guarde sua religião”. Disse, “Tenho feito isso desde pequeno”, pequeno como vocês. “meu papai 
e minha mamãe, e meu sacerdote me ensinaram religião. Mas eu sei, em minha religião não há Vida 
Eterna”. Vê? 

 

40 Você pode ser bom. Não roubar. Não fumar. Não mentir. Não mentir para o papai e para a mamãe. 
Não diga a primeira mentira, porque você diz uma, e fica mais fácil dizer a outra. Vê? Você não deve fazer 
isso. Não diga a primeira. Você sabia que seu corpo não foi feito para mentir? Eles têm um aparelho agora, 
trabalha nos seus nervos. Eles colocam uma pequena atadura no seu pulso, e uma na sua cabeça, e você 
pode falar, “Eu menti, mas eu digo que é tão fácil que eles vão pensar que eu estou dizendo a verdade”. E 
você pode dizer... Eles diriam, “Você esteve em um certo lugar? Você sentou no trailer do irmão Shantz, 
enquanto o irmão Branham estava pregando no domingo a tarde?” Você diria, “Não, eu não sentei lá. Não.” 
Sabe o que o detector de mentira vai dizer? “Sim, você sentou. Sim, você sentou”. Você diz, “Eu não sentei”. 
Ele vai dizer, “Sim, você sentou”. Por quê? Porque mentira é uma coisa horrível. O corpo não é feito para 
mentir. É tão horrível que desordena todo o sistema nervoso. Ah! Desarranjado assim, você vai conseguir 
umas ulceras, fungo crescido; Isso te mataria. Mentira é uma coisa ruim, porque você não deve mentir, 
roubar, nenhuma dessas coisas. 

 

45 O jovem rapaz provavelmente havia sido.... Ele não havia mentido, nunca roubou, e estava 
consciente de que precisava de Vida Eterna. Então disse, “O que posso fazer para tê-La?” Jesus está 
mostrando que a religião não vai dar. Então lhe disse, “Guarde os mandamentos”. E disse, “Mestre, tenho 
feito isso desde que era um garotinho”. Mas sabia que não tinha Vida Eterna. Então Ele disse, “se você quer 
entrar na Vida, Vida Eterna, quer ser perfeito, então vá vender o que...” Vê? Está tudo bem ter dinheiro, ser 
rico. E ser um administrador, está tudo bem. Mas é a forma com a qual você age depois de se tornar 
isso. Vê? 

 

14 - Eu gostaria de parar aqui e lhes dizer isto. Eu conheço muitos irmãos que amavam ao Senhor 
profundamente quando eram pobres. Mas quando eles oraram e nós oramos para que conseguissem 
empregos melhores, o que aconteceu? Eles foram carregados pelas posses materiais, que tomaram-lhes o 
controle.  

15 - Nunca vou esquecer um irmão que foi a uma igreja do sul que eu conhecia. Um irmão de verdade, 
também tinha uma boa esposa. Mas sufocado por dívidas, porque não tinha muito sucesso em conseguir um 
emprego bom. Mas o que ele fez? Deus o abençoou com um bom trabalho. Quando o dinheiro começou a 
entrar, e as coisas materiais começaram a se acumular, primeiro pararam de vir à igreja nas quintas a noite, 
e depois os cultos de comunhão, e finalmente pararam completamente de vir. Ela cortou o cabelo e 
começou a tomar banho de sol. Então eles começaram a cobiçar outras coisas, até que terminaram em 
divorcio. Vidas arruinadas. Mas eles voltaram para Deus? Absolutamente não. Como eles poderiam, com 
HEBREUS 6 no efeito? 

 

C.O.D PG. 658 Se você foi iluminado e deu as costas para a iluminação, é impossível para você 
conseguir seu lugar novamente. Vê? 

 

HEBREUS CAPITULO 7, PG.342 Se você deliberadamente vê o Espírito santo fazer as coisas que Ele 
fez bem aqui esta manha, e vê que Cristo é levantando dos mortos (e está vivendo em Sua Igreja e entre 
Seu povo), e de vontade própria rejeita, é impossível para você voltar para Deus, porque você 
blasfemou contra o Espírito Santo. 

 

OS UNGIDOS PP. 233 “Pois é impossível para aquele que uma vez foi iluminado e não prosseguiu 
na Palavra enquanto ela acontece... Eles morreram, se foram.  

 

Que escritura ele está citando? 
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Ele disse, “Vá e vendas o que tens, e dê aos pobres, para os que não têm nada; então venha, siga-Me, 
e terás tesouros no céu”. Mas o jovem homem tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com tudo. 
Vejam, ele era muito popular. 

 

50 Ele é bem equipado para a vida, a maneira com a qual seu pai e mãe, e os sacerdotes o equiparam, 
mas ele ainda sabia que lhe faltava algo.  Agora falo para os adultos. Ele sabia que lhe faltava algo. Ele 
não tinha Vida Eterna. Ele sabia disso. Vê? Religião não produz vida eterna. Formas, sensações, você sente 
algo. Você pode se assustar e sentir algo. Vê? Chorando, isso é bom. Clamando, isso é bom. Mas ainda não 
tem Vida Eterna. Você se confronta com a Vida Eterna. Você diz, “Bem, eu tenho sido um batista de 
verdade, eu um metodista, ou presbiteriano, ou pentecostal”. Essa ainda não é a questão. O jovem homem 
era também; ele era educado na religião do dia, mas ainda assim não tinha Vida Eterna, então queria saber 
o que fazer. Ele havia sido guiado corretamente. Mas quando Vida Eterna lhe confrontou, ele recusou ser 
guiado por Ela, ou ser liderado. Seus outros lideres tinham tal apego nele que ele não quis deixá-los. Vê? 

 

54 É algo como o que o irmão Branham está dizendo. Está indo um pouco profundo para você. Vê? 
Educação está bom. Você deve ir a escola e aprender. Vê? Isso é bom, mas isso não vai te salvar. Ter 
bastante dinheiro é bom, você pode criar seus filhos, dar-lhes boas roupas e coisas, como papai e mamãe 
trabalham para vocês todos. Isso é bom, mas não vai te salvar. Vê? Ou você poderia ir a um laboratório e 
aprender como juntar coisas diferentes, ou dividir átomos, ou o que quer que eles façam, e entrar num 
foguete e ir à lua, mas isso não vai te salvar.  

 

56 Você tem de encarar uma coisa: Vida Eterna, e há somente uma pessoa que a pode te dar. A 
mamãe não pode. Papai não pode. Seu pastor não pode. Seu líder aqui não pode. Todos que adquirem 
Vida Eterna têm de ir a Jesus. Ele é o único que pode dar. Seu professor pode te dar uma educação; ele 
pode te ensinar; você tem de aprender. Sua mãe pode te ensinar a andar; você tem de aprender a andar. 
Seu pai pode te ensinar como ser um homem de negócios, ou o quê; você tem de aprender. Mas só Jesus 
pode te dar Vida Eterna. Vê? Seu sacerdote, seu líder, e por ai vai, pode te ensinar religião, você pode 
aprender a Mensagem que está tentando ensinar, mas ainda assim não vai te dar Vida Eterna. Vê? 
Você tem de aceitar a Pessoa, Jesus Cristo. Vocês entendem isso, todos vocês? Têm de aceitar a 
Pessoa, Jesus Cristo, para ter Vida Eterna. Mas às vezes outras lideranças têm muita influencia sobre 
nós a ponto de não sabermos o que fazer quando a hora chegar. 

 

61 E vocês garotas que já estão saindo da escola, alguns de vocês provavelmente vão se graduar 
logo, logo. E vocês garotos; a maior liderança que existe é Jesus Cristo, porque é a liderança da Vida 
Eterna. A liderança confronta todos os seres humanos; Lhes é dada a oportunidade de escolher. É 
uma grande coisa que temos em vida: escolher.  

 

16 - Gostaria de fazer a vocês todos esta pergunta, “Para quê vocês estão vivendo?” “Só para 
sobreviver, ou temos um propósito em vida?” Então, qual é a meta da sua vida?” “Cristo se encaixa 
dentro dos seus planos?” Você sabe que um dia sua vida neste corpo terminará? Então, onde você quer 
gastar sua eternidade? Eu lembro que anos atrás um jovem homem nesta congregação disse, “Quando eu 
crescer eu quero ser que nem o irmão Brian”. Eu me senti honrado até ouvir o porquê. Ele disse que 
queria trabalhar em um escritório ao invés de uma fabrica. E onde ele está hoje? As crianças pensam que só 
porque agora eu sou um adulto e vou à faculdade posso deixar Deus no aguarde até que eu envelheça e 
fique rabugento e voltar para Deus quando precisar Dele. Será muito tarde. HEBREUS 6 nunca se aplicou 
até agora. Aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram do dom celestial e foram feitos sócios 
do Espírito Santo, se distanciam deste. Suas mentes nunca serão transformadas. Pois estará tudo 
acabado.  

17 - Eu não espero ver as sombras de algumas dessas pessoas na porta novamente. Eles foram para 
longe de Deus. Esta é a hora em que você simplesmente não pode fazer isso, porque Jesus disse que 
fazendo isso quando o Espírito santo vier, nunca será perdoado. Isso significa que algumas dessas crianças 
que se perderam nunca mais voltarão? Eu não digo todas, mas é isso que Deus disse, e eu só posso dizer o 
que Ele disse. 

 

18 - Mas, ah pregador, como você pode dizer uma coisa dessas do meu Joãozinho? Bem, Eu posso 
dizer por que Deus disse. Hebreus 6 acontece nesta hora? Você conhece quantas pessoas que deixaram 
esta mensagem e depois voltaram? Bem, você diz, Oh, Eu conheço um irmão que deixou esta igreja e 
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voltou. Mas não foi isso o que eu disse. Eu disse, Quem você conhece que deixou esta Mensagem? Você 
deixa esta Palavra e Deus te deixa. 

 

19 - Olhem, crianças, eu caminhei a caminhada, e desisti mais oportunidades de ser rico do que 
qualquer um de vocês vai ter. Não só uma vez, não só duas, nem mesmo três vezes, mas repetidamente 
oportunidades de dar as costas para meu chamado e ser recompensado com ofertas de trabalho que daria à 
minha família todas as coisas que ela pode sonhar. Eu rejeitei quase meia dúzia de oportunidades de 
emprego, onde eu poderia estar ganhando seis ou sete salários, porque eu sabia que esta mensagem é 
maior do que qualquer riqueza momentânea.  

 

20 - Tivesse eu escolhido ir atrás do esporte profissional, eu seria milionário hoje. Tivesse eu escolhido 
negócios no ministério, estaria muito confortável hoje, porque acontece dentro da minha família. Mesmo na 
minha numerologia, o irmão Vayle me disse há anos atrás que riqueza viria muito fácil para mim, e me 
serviria de armadilha se eu aceitasse. Mas nunca aceitei. Posso honestamente ir diante do meu Pai celestial 
e dar o mesmo testemunho como outros irmãos meus no Senhor. 

 

21 - O que me faz prosseguir é que estou bem acompanhado com Moisés e Daniel e Paulo e os outros 
na Eleição de Deus, que abandonaram a riqueza do Egito ou Babilônia, em favor da Vida Eterna. Sim, se 
qualquer uma de vocês crianças quer ser igual a mim, então desejem abandonar todos os seus desejos 
mundanos por um reflexo de Seu rosto de Amor. Mas deixem-me lhes dizer, não inspirem ser iguais a mim. 
Ambicionem ser igual a Cristo Jesus. Ele disse, “Busquem primeiro o Reino de Deus e tudo o que 
precisarem lhes será dado. Peçam, e lhes será dado, batam e se abrirá. Pois o homem não vive só do pão, 
mas por toda a palavra que procede da boca de Deus. 

 

22 - Sempre se lembrem de que o que você planta é o que você vai colher . Lembrem-se das duas leis 
das bênçãos e maldições.  

 

DEUTERONOMIO 28:1 E SERÁ que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar 
todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as nações 
da terra. 2 E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do SENHOR teu 
Deus; 3 Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. 4 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua 
terra, e o fruto dos teus animais; e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. 5 Bendito o teu cesto e a tua 
amassadeira. 6 Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. 7 O SENHOR entregará, feridos diante 
de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti; por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos 
fugirão da tua presença. 8 O SENHOR mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o 
que puseres a tua mão; e te abençoará na terra que te der o SENHOR teu Deus. 9 O SENHOR te confirmará 
para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do SENHOR teu Deus, e 
andares nos seus caminhos. 10 E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do 
SENHOR, e terão temor de ti. 11 E o SENHOR te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto 
dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o SENHOR jurou a teus pais te dar. 12 O 
SENHOR te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda 
a obra das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. 13 E o SENHOR 
te porá por cabeça, e não por cauda; e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos 
mandamentos do SENHOR teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. 14 E não te desviarás 
de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros 
deuses, para os servires. 15 Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do SENHOR teu Deus, para não 
cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre 
ti todas estas maldições, e te alcançarão: 16 Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo.  

17 Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. 18 Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as 
crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. 19 Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. 20 O 
SENHOR mandará sobre ti a maldição; a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer; 
até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas 
quais me deixaste. 21 O SENHOR fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas 
a possuir. 22 O SENHOR te ferirá com a tísica e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e 
com a secura, e com crestamento e com ferrugem; e te perseguirão até que pereças. 23 E os teus céus, que 
estão sobre a cabeça, serão de bronze; e a terra que está debaixo de ti, será de ferro. 24 O SENHOR dará 
por chuva sobre a tua terra, pó e poeira; dos céus descerá sobre ti, até que pereças. 25 O SENHOR te fará 
cair diante dos teus inimigos; por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás de diante 
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deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. 26 E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves 
dos céus, e aos animais da terra; e ninguém os espantará. 27 O SENHOR te ferirá com as úlceras do Egito, 
com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te; 28 O SENHOR te ferirá com loucura, 
e com cegueira, e com pasmo de coração; 29 E apalparás ao meio dia, como o cego apalpa na escuridão, e 
não prosperarás nos teus caminhos; porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá 
quem te salve. 30 Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela; edificarás uma 
casa, porém não morarás nela; plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. 31 O teu boi será 
morto aos teus olhos, porém dele não comerás; o teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti; as 
tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. 32 Teus filhos e tuas filhas serão 
dados a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia; porém não haverá poder na 
tua mão. 33 O fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comerá um povo que nunca conheceste; e tu serás 
oprimido e quebrantado todos os dias. 34 E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. 35 O 
SENHOR te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta 
do teu pé até ao alto da cabeça. 36 O SENHOR te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma 
nação que não conheceste, nem tu nem teus pais; e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra.  

37 E serás por pasmo, por ditado, e por fábula, entre todos os povos a que o SENHOR te levará. 38 
Lançarás muita semente ao campo; porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. 39 Plantarás 
vinhas, e cultivarás; porém não beberás vinho, nem colherás as uvas; porque o bicho as colherá.  

40 Em todos os termos terás oliveiras; porém não te ungirás com azeite; porque a azeitona cairá da tua 
oliveira. 41 Filhos e filhas gerarás; porém não serão para ti; porque irão em cativeiro. 42 Todo o teu arvoredo 
e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. 43 O estrangeiro, que está no meio de ti, se elevará muito sobre ti, 
e tu mais baixo descerás; 44 Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele; ele será por cabeça, e 
tu serás por cauda.45 E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que 
sejas destruído; porquanto não ouviste à voz do SENHOR teu Deus, para guardares os seus mandamentos, 
e os seus estatutos, que te tem ordenado; 46 E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre 
a tua descendência para sempre. 47 Porquanto não serviste ao SENHOR teu Deus com alegria e bondade 
de coração, pela abundância de tudo. 48 Assim servirás aos teus inimigos, que o SENHOR enviará contra ti, 
com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo; e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até 
que te tenha destruído. 49 O SENHOR levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que 
voa como a águia, nação cuja língua não entenderás; 50 Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do 
velho, nem se apiedará do moço; 51 E comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas 
destruído; e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até 
que te haja consumido; 52 E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes 
muros, em que confiavas em toda a tua terra; e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te 
tem dado o SENHOR teu Deus. 53 E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, 
que te der o SENHOR teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. 54 Quanto ao 
homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a 
mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem; 55 De sorte que não dará 
a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer; porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no 
aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. 56 E quanto à mulher mais mimosa e 
delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será 
maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha; 57 E isto por causa 
de suas páreas, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerá às 
escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. 58 
Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres 
este nome glorioso e temível, O SENHOR TEU DEUS, 59 Então o SENHOR fará espantosas as tuas pragas, 
e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras; 
60 E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. 61 Também o 
SENHOR fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que 
sejas destruído. 62 E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em 
multidão; porquanto não destes ouvidos à voz do SENHOR teu Deus. 63 E será que, assim como o 
SENHOR se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o SENHOR se deleitará em 
destruir-vos e consumir-vos; e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. 64 E o SENHOR vos 
espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até à outra; e ali servireis a outros deuses 
que não conheceste, nem tu nem teus pais; ao pau e à pedra. 65 E nem ainda entre estas nações 
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descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso; porquanto o SENHOR ali te dará coração agitado, e 
desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. 66 E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti; e 
estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. 67 Pela manhã dirás: Ah! quem me dera 
ver a noite! E à tarde dirás: Ah! quem me dera ver a manhã! pelo pasmo de teu coração, que sentirás, e pelo 
que verás com os teus olhos. 68 E o SENHOR te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te 
tenho dito; nunca jamais o verás; e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos; mas 
não haverá quem vos compre.  

 

23 - Creiam e recebam a Palavra de Deus vindicada e todas essas bênçãos não virão apenas sobre 
você, mas te arrebatarão. Se algum de vocês jovens tem inspiração para a faculdade, meu conselho é este: 
Vá para a faculdade, mas viva em casa enquanto isso. Mais jovens têm perdido a direção na vida porque 
deixaram o lar para ir a algum lugar de melhor educação. Ah, eles são educados, tudo bem. Mas não do tipo 
correto. Você pode ser educado de muitas formas. Ser roubado pela sabedoria mundana e humana também 
é uma educação, mas eu não acho que vocês realmente querem esse tipo.  

 

24 - Ainda estou para ver jovens criados corretamente que vão para a faculdade e voltam sem 
contaminação. Você não pode entrar no reino da Satanás esperando sair ileso mais do que você espera 
entrar num chiqueiro e sair limpo. 

 

25 - Ele disse, “Saia para fora deles e não toque em nada imundo, e serei um pai para você, e serei seu 
Deus, e serás meu povo”. 

 

Vamos orar. 

O sermão: Siga-Me -  Parte 6,  
O que te falta? 
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