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Tradução: Jhonatas Rosendo 

 
01 - Para começarmos este estudo nós precisamos tirar o quadro do jovem rico da parede e colocá-lo no 

púlpito ou no tripé enquanto pregamos. 
 

JOSUÉ 24: 1 DEPOIS reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém; e chamou os anciãos de Israel, 
e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais; e eles se apresentaram diante de Deus. 2 Então 
Josué disse a todo o povo: Assim diz o SENHOR Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos 
pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor; e serviram a outros deuses. 3 Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão 
dalém do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã; também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a 
Isaque. 4 E a Isaque dei Jacó e Esaú; e a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir; porém, Jacó e seus 
filhos desceram para o Egito. 5 Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio deles; e depois 
vos tirei de lá. 6 E, tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar; e os egípcios perseguiram a vossos pais 
com carros e com cavaleiros, até ao Mar Vermelho. 7 E clamaram ao SENHOR, que pôs uma escuridão entre 
vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito; 
depois habitastes no deserto muitos dias. 8 Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do 
Jordão, os quais pelejaram contra vós; porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os 
destruí de diante de vós. 9 Levantou-se também Balaque, filho de Zipor, rei dos moabitas e pelejou contra 
Israel; e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. 10 Porém eu não quis ouvir a 
Balaão; pelo que ele vos abençoou grandemente e eu vos livrei da sua mão. 11 E, passando vós o Jordão, e 
vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os 
heteus, e os girgaseus, e os heveus, e os jebuseus; porém os entreguei nas vossas mãos. 12 E enviei 
vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus; não com 
a tua espada nem com o teu arco. 13 E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não 
edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. 14 Agora, pois, temei ao 
SENHOR, e servi-o com sinceridade e com verdade; e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais 
além do rio e no Egito, e servi ao SENHOR. 15 Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao 
SENHOR, escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do 
rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao SENHOR. 
16 Então respondeu o povo, e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao SENHOR para servirmos a outros 
deuses; 17 Porque o SENHOR é o nosso Deus; ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do 
Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o 
caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. 18 E o SENHOR expulsou de 
diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra; também nós serviremos ao SENHOR, 
porquanto é nosso Deus. 19 Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao SENHOR, porquanto é Deus 
santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. 20 Se deixardes ao 
SENHOR, e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de 
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vos ter feito o bem. 21 Então disse o povo a Josué: Não, antes ao SENHOR serviremos. 22 E Josué disse ao 
povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao SENHOR, para o servir. E disseram: 
Somos testemunhas. 23 Deitai, pois, agora, fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o 
vosso coração ao SENHOR Deus de Israel. 24 E disse o povo a Josué: Serviremos ao SENHOR nosso Deus, 
e obedeceremos à sua voz. 25 Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e 
direito em Siquém. 26 E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus; e tomou uma grande pedra, e 
a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do SENHOR. 27 E disse Josué a todo o povo: 
Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras, que o SENHOR nos tem 
falado; e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. 28 Então Josué enviou o 
povo, cada um para a sua herança. 29 E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do 
SENHOR, faleceu, com idade de cento e dez anos. 30 E sepultaram-no no termo da sua herança, em 
Timnate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. 31 Serviu, pois, Israel ao 
SENHOR todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois 
de Josué, e que sabiam todas as obras que o SENHOR tinha feito a Israel. 32 Também os ossos de José, 
que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó 
comprara aos filhos de Hemor, pai de Siquém, por cem peças de prata, e que se tornara herança dos filhos 
de José. 33 Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe 
fora dado na montanha de Efraim.  

 

Verso 14  Agora, pois, temei ao SENHOR, e servi-o com sinceridade e com verdade; e deitai fora os 
deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao SENHOR. 

 

Sinceridade = completo, todo, inteiro, sem falhas, com integridade e inocência. 
  

Verso 15 Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao SENHOR, escolhei hoje a quem sirvais; 
se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja 
terra habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao SENHOR. 

 

Mal = desgostoso, sombrio, ofensivo, para te ferir. 
 

02 - Josué diz no verso 15 que você servirá a deus, seja os deuses dos amorreus ou os deuses que as 
pessoas tinham antes do dilúvio, mas vão servir a algum deus que dirigirá suas vidas. Ele está dizendo às 
pessoas que elas têm de fazer a escolha de quem vão servir, e quem vai dirigir suas vidas... Então, quando 
estamos lidando com a Mensagem do irmão Branham chamada “Liderança – Siga-Me”, estamos lidando com 
o fato de que somos criados para seguir. A única questão importante é quem ou o que nós seguimos.  

 

03 - Ouvimos Josué expor a escolha de quem vai seguir as próprias pessoas, e depois diz que a escolha 
dele é seguir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ler a mensagem do irmão Branham  e ver como ele 
aponta essa mesma coisa. 

 

61 SIGA-ME 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;  

 

04 - Antes que continuemos, vamos focar aqui e ver o que o irmão Branham quer dizer com a afirmação, 
“Essa liderança confronta todos os seres humanos”. Como ela nos confronta? O que ele quer dizer com 
liderança nos CONFRONTANDO? Por quais meios essa Liderança de Jesus cristo nos CONFRONTA? A 
palavra “confrontar” vem de duas palavras, COM, que é latim, e quer dizer “junto”, e FRONTAR, que se 
refere à sua testa.  

 

05 - Então a palavra fala de um encontro cara a cara com algo, se opor corporalmente. Ficar cara a cara 
com seu adversário e o encarar, e manter a posição. É isso o que é confronto. E o irmão Branham está 
falando de manter nossa posição em Cristo e como devemos encarar a Liderança do espírito Santo. 

 

06 - O pior é que estamos vivendo num tempo que nunca viu a Presença de Deus do jeito que temos 
visto nesta hora. Porque, afinal, estamos vivendo no tempo do retorno, e se escolhermos seguir a Ele, O 
seguiremos para fora daqui, para outra dimensão. Para a Eternidade.  

 

07 - No primeiro Êxodo vimos que Deus liderou os filhos de Israel e até lutou as lutas deles, e Josué 
estava relembrando o povo de que antes de sair de cena, Ele os liderou por todo o percurso. E observe na 
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leitura do livro de Josué que a geração que o seguiu pelo Jordão para a terra Prometida creu no que ele disse 
e guardou isso no coração.  

 

08 - Nosso Josué hoje é o Espírito Santo. E como o irmão Branham era um tipo de Moisés guiando o 
povo para fora do mundo, Moisés o tirou do Egito. Mas veja que antes de os filhos de Israel entrarem na terra 
prometida, Deus levou Moisés para casa. 

 

09 - Então, era trabalho de Josué guiá-lo, e assim Deus continuou em cena, E Seu Espírito está em 
nosso meio, ainda nos apontando para a terra prometida, enquanto entramos no Alarido. Assim estamos 
entrando na terra da promessa, como os filhos de Israel entraram no primeiro Êxodo. Lhes foi dada a 
oportunidade de escolher por eles mesmos que direção tomariam e a quem serviriam, porque, vamos encarar 
isso, vamos encarar os fatos reais.  

 

10 - Tudo se reduz a uma coisa e a uma coisa apenas, que é a adoração. A quem você vai adorar? Quem 
você está adorando? Como você adora? ROMANOS 12:1 nos dá  resposta. 

 

ROMANOS 12:1 ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos 
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 E não sede conformados com 
este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 

 

11 - Então nós adoramos servindo. Quem estamos servindo nos diz quem estamos adorando. O irmão 
Branham está dando o mesmo sermão que Josué a esses familiares que estavam reunidos no deserto, da 
mesma forma que Josué.  

 

Ele disse, 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 (1) 
escolher. É uma grande coisa que temos em vida: (2) escolher. Um dia... Sabe, papai e mamãe (3) 
escolhem ter um menino e uma menina como todos vocês são. Assim, você tem o direito de (4) escolher, 
depois de um tempo, se você quer aprender do professor ou não. O professor pode te ensinar, mas você 
pode ser um menino mal, você não vai aprender; uma garotinha má também não vai aprender. Vejam, 
vocês têm uma (5) escolha a fazer, e ainda é pequeno. E a mamãe diz, “Você tirou A’s no seu boletim?” 
“Não, tirei notas ruins”. Vê? Você pode... Mamãe diz, “Você tem de estudar”. E você tem de fazer isso, 
continue estudando como a mamãe lhe disse, como o papai disse. Veja, você tem de estudar. Mas você tem 
uma (6) escolha: você pode estudar ou não. Você pode dizer, “Eu não quero estudar”. Vê? Você tem uma 
(7) escolha. Você sabia que Daniel também teve uma escola? Quando ele era jovem, escolheu aprender 
tudo o que pudesse para que um dia Deus pudesse usá-lo de forma poderosa diante do Rei para salvar o 
povo de Deus. 

 

DANIEL 1:1-20 NO ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de 
Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. 2 E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma 
parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu deus, e pôs os 
utensílios na casa do tesouro do seu deus. 3 E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse 
alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, 4 Jovens em quem não houvesse defeito 
algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no 
conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e 
a língua dos caldeus. 5 E o rei lhes determinou a porção diária, das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, 
e que assim fossem mantidos por três anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. 6 E entre 
eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias; 7 E o chefe dos eunucos lhes pôs 
outros nomes, a saber: a Daniel pôs o de Beltessazar, e a Hananias o de Sadraque, e a Misael o de 
Mesaque, e a Azarias o de Abednego. 8 E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção 
das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse 
não se contaminar. 9 Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos 
eunucos. 10 E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a 
vossa comida e a vossa bebida; pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros 
jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. 11 Então disse Daniel ao 
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despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: 12 
Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos dêem legumes a comer, e água a beber. 13 
Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias 
do rei; e, conforme vires, procederás para com os teus servos. 14 E ele consentiu isto, e os experimentou dez 
dias. 15 E, ao fim dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de 
carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. 16 Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das 
iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. 17 Quanto a estes quatro jovens, Deus lhes 
deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria; mas a Daniel deu entendimento em toda 
a visão e sonhos. 18 E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os 
trouxe diante de Nabucodonosor. 19 E o rei falou com eles; e entre todos eles não foram achados outros tais 
como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; portanto ficaram assistindo diante do rei. 20 E em toda a matéria de 
sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou dez vezes mais doutos do que 
todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. 

 

SIGA-ME - 66 Depois de um tempo, você vai ter a (8) escolha de com qual garota você vai se casar, com 
que garoto você vai se casar. Você tem uma (9) escolha para tudo na vida. [E Ruth? Ela teve de escolher 
entre Boaz e Rabor. Você vê como a escolha dela foi na verdade a escolha de Deus?] E ai você tem uma 
(10) escolha de novo de o que você vai fazer da vida,   ser só uma pessoa boa e popular, uma estrela de 
cinema, uma dançarina, ou qualquer outra coisa. [Veja Moisés. Ele escolheu, como um jovem homem, as 
coisas de Deus ao invés das riquezas do Egito. E se ele tivesse escolhido as riquezas? Onde ele estaria 
hoje? Só alguma múmia empalhada. Mas Ele vive em nosso meio como um exemplo de controle de quem fez 
a escolha certa na vida]. Vejam essa garotinha com voz tão linda, que cantou há alguns minutos, elas têm de 
cultivar essa voz, e vai virar uma cantora de opera, ou alguma cantora. E ouço as vozes desses meninos; 
Vocês poderiam ser iguais ao Elvis Presley, vendendo seu direito de primogenitura. Vê: vocês não querem 
isso. É um talento que Deus lhes deu, e você tem de (11) escolher se vai usá-lo para Deus, ou se você 
vai usar para o Diabo. Vê? 

 

SIGA-ME  - 69 O irmão Leo aqui, seu irmão. Ele tinha um talento de vir e guiar as pessoas. O que ele 
esta fazendo com isso agora? Entrando em negócios e se fazendo um milionário; Ou ele deveria vir aqui 
e construir uma casa onde pessoas que querem vir para se ajuntar e trazer todos os seus filhos? 
Vejam, você têm (12)escolher o que vai fazer. Cada um de nós tem de fazer uma (13)escolha. Ela nos 
confronta. Mas somos todos confrontados com isto: “O que você vai fazer a respeito da Vida Eterna? Vamos 
viver para o mundo vindouro ou não?” Então temos de ir a Jesus para adquiri-La. A oportunidade de 
(14)escolha, o que Deus nos deu. Ele não nos força a nada. Só deixa que façamos nossa própria 
(15)escolha. Assim, você não tem de ser forçado, e sim apenas fazer sua própria (16)escolha. 

 

SIGA-ME  - 71 Agora, vamos seguir isto. Adultos, todos, por alguns minutos. As crianças, todos juntos. 
Vamos seguir este jovem homem, e a (17)escolha que ele fez, e ver aonde ela o levou. Estas garotas com 
aquelas vozes lindas, estes garotos... Talvez vocês cresçam e tenham a oportunidade de cantar. Eu pegar só 
isto: musica. Deus, algum dia vocês podem pensar sobre isso. Vocês conhecem o rapaz chamado Elvis 
Presley? Vocês ouviram minhas fitas. Vocês ouviram como eu não o desprezo, mas ele teve a oportunidade 
que todos vocês têm. Vê? E o que ele... Ele descobriu que podia cantar. E veja o que ele fez. O mesmo que 
Judas, o Iscariotes. Ele vendeu Jesus. Jesus deu a ele aquela boa voz. E o que ele faz? Dá as costas e a 
vende para o Diabo. Vê? Ele chegou ao fim da estrada. Vê? Recusou andar com Jesus. 

 

12 - Antes de prosseguirmos, vamos olhar as escrituras e ver o que é essa escolha. Porque, se ter uma 
escolha é uma coisa tão grande e pode determinar muito nossa vida, então deve haver um princípio Bíblico 
envolvido aqui. E de fato há um principio de Deus que está amarrado à escolha, que é chamado de “plantar e 
colher”. E tudo tem a ver com que escolha você toma a respeito da Palavra de Deus. Vemos no livro das 
Duas Leis [DEUTERONOMIO]. É o sermão de despedida de Moisés ao povo.  

 

DEUTERONOMIO 30:19-31:3 Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho 
proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua 
descendência, 20 Amando ao SENHOR teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a ele; pois ele é 
a tua vida, e o prolongamento dos teus dias; para que fiques na terra que o SENHOR jurou a teus pais, a 
Abraão, a Isaque, e a Jacó, que lhes havia de dar.  

 



5 
 

DEUTERONOMIO 31:1 Depois foi Moisés, e falou estas palavras a todo o Israel, 2 E disse-lhes: Da idade 
de cento e vinte anos sou eu hoje; já não poderei mais sair e entrar; além disto o SENHOR me disse: Não 
passarás o Jordão. 3 O SENHOR teu Deus passará adiante de ti; ele destruirá estas nações de diante de ti, 
para que as possuas; Josué passará adiante de ti, como o SENHOR tem falado. 

 

13 - Quero que vocês observem a similaridade entre o sermão de despedida de Moisés e o de Josué, que 
já lemos. 

14 - Assim vemos que a palavra ‘escolha’ ou ‘escolher’ tem a ver com plantar e colher. Porque, afinal, a 
semente que plantamos é a que vamos colher. Então, nossas escolhas todas devem refletir qual semente 
estamos escolhendo plantar nesta vida que vivemos. Um dia todos vocês vão olhar para trás na vida e ver as 
escolhas que fizeram ao longo do caminho. Vocês já pensaram se têm o poder de voltar atrás e desfazer 
coisas ruins? Bem, outra noite eu deitei na cama e minha mente vagou por algumas decisões que fiz em vida, 
que se eu pudesse ter mudado todas as decisões erradas, eu teria feito. E lá deitado refletindo nas escolha 
que fiz, recordei de coisas que gostaria de ter dito de outra forma, ou ações que não teria feito do mesmo 
modo. 

 

15 - Então eu pensei em como, como um cristão no meu ultimo ano na faculdade, eu tive as melhores 
estatísticas para um chutador no “grande dez” e me devotei a seguir Deus para o melhor que Ele me 
mostraria, e outros companheiros receberam as honras que eu queria. Eu nunca entendi porque eu não 
recebi o reconhecimento. Mas Deus sabia que eu não poderia recebê-lo.  

 

16 - Há muitas coisas que nós não sabemos agora, mas em algum lugar pela estrada, nós saberemos. Eu 
sei que tive os melhores recordes, e que estava vivendo uma vida cristã, e até mesmo ajudei a começar um 
capitulo da Irmandade dos Atletas Cristãos, mas porque eu nunca pertenci a nenhuma igreja organizada, não 
tive ninguém me incentivando a receber essa honra deles. 

 

17 - Não foi o bastante ser um Cristão servente a Deus para a melhor de sua habilidade, você tinha de 
ser um membro d igreja. E refletindo nisso, finalmente, depois de todos esses anos, eu percebi que não 
havia nada que eu pudesse ter feito para mudar esse resultado, porque Deus me chamou para fora da igreja, 
e ser honrado não era escolha Dele. Sim, há algumas coisas que gostaria de ter mudado, mas você já parou 
para pensar sobre como essas escolhas vêm? O que te faz se arrepender depois de ter feito uma decisão 
errada? Quem trás a culpa ao teu coração? Você se fez e se motivou a acreditar no Grade Senhor do Céu 
e terra, que desceu nessa hora? Ele desceu! Então, em geral, estou feliz com as escolhas da minha vida, 
porque eu escolhi servir a Ele.  

 

18 - Só pense, você está servindo a Elohim, o mesmo a quem Abraão serviu. O mesmo a quem Moisés 
serviu. O mesmo a quem Paulo serviu. O mesmo a quem Jesus serviu. O próprio Criador dos Céus e da 
Terra. Aquele que habitou em Jesus. Aquele que desceu nesta hora para juntar os Seus e levá-los embora. A 
Este escolhi, Aquele a quem William Branham escolheu servir. E ainda, fui eu quem fez a escolha? Quem me 
guiou para longe dos empregos bem-pagantes? Eu creio que Aquele que me chamou para servi-lo é Quem 
procurou por mim e têm ativamente participado de minha vida comigo.  

 

19 - Olho em volta e vejo os irmãos que trabalham por vinte ou trinta anos na mesma companhia. Eu 
nunca trabalhei para qualquer companhia por sequer três anos. Por quê? Porque Deus me chamou para o 
ministério. Pastoreei este rebanho desde Março de oitenta e dois. Nosso décimo sétimo ano juntos. 

 

20 - Então, será que eu tive de fazer essas decisões sozinho? Já estive realmente sozinho? Não. Eu 
acredito que não. Eu nunca estive sozinho de verdade, porque Ele esteve comigo nos momentos mais 
tentadores da minha vida.  

 

SALMOS 1:6 Porque o SENHOR conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá. 
 

SALMOS 37:1-40 NÃO te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a 
iniqüidade. 2 Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. 3 Confia no SENHOR e 
faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. 4 Deleita-te também no SENHOR, e te 
concederá os desejos do teu coração. 5 Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele o fará. 6 E ele 
fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. 7 Descansa no SENHOR, e espera 
nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa 
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astutos intentos. 8 Deixa a ira, e abandona o furor; não te indignes de forma alguma para fazer o mal. 9 
Porque os malfeitores serão desarraigados; mas aqueles que esperam no SENHOR herdarão a terra. 10 Pois 
ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para o seu lugar, e não aparecerá. 11 Mas os mansos 
herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. 12 O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range 
os dentes. 13 O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. 14 Os ímpios puxaram da espada 
e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. 15 Porém a 
sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. 16 Vale mais o pouco que tem o justo, do 
que as riquezas de muitos ímpios. 17 Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o SENHOR sustém os 
justos. 18 O SENHOR conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. 19 Não serão 
envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. 20 Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do 
SENHOR serão como a gordura dos cordeiros; desaparecerão, e em fumaça se desfarão. 21 O ímpio toma 
emprestado, e não paga; mas o justo se compadece e dá. 22 Porque aqueles que ele abençoa herdarão a 
terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. 23 Os passos de um homem bom são 
confirmados pelo SENHOR, e deleita-se no seu caminho. 24 Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o 
SENHOR o sustém com a sua mão. 25 Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem 
a sua semente a mendigar o pão. 26 Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada.  

27 Aparta-te do mal e faze o bem; e terás morada para sempre. 28 Porque o SENHOR ama o juízo e não 
desampara os seus santos; eles são preservados para sempre; mas a semente dos ímpios será 
desarraigada. 29 Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. 30 A boca do justo fala a 
sabedoria; a sua língua fala do juízo. 31 A lei do seu Deus está em seu coração; os seus passos não 
resvalarão. 32 O ímpio espreita ao justo, e procura matá-lo. 33 O SENHOR não o deixará em suas mãos, 
nem o condenará quando for julgado. 34 Espera no SENHOR, e guarda o seu caminho, e te exaltará para 
herdares a terra; tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. 35 Vi o ímpio com grande poder espalhar-
se como a árvore verde na terra natal. 36 Mas passou e já não aparece; procurei-o, mas não se pôde 
encontrar. 37 Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. 38 Quanto aos 
transgressores, serão à uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. 39 Mas a salvação dos 
justos vem do SENHOR; ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. 40 E o SENHOR os ajudará e os livrará; 
ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto 

 

SALMOS 47:4-5 Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. ( Selá. ) 5 Deus 
subiu com júbilo, o SENHOR subiu ao som de trombeta. 

 

21 - Aquele que ascendeu é também Aquele que desceu com um Alarido e Trombeta. 
 

JEREMIAS 10:23-24 Eu sei, ó SENHOR, que não é do homem o seu caminho; nem do homem que 
caminha o dirigir os seus passos. 24 Castiga-me, ó SENHOR, porém com juízo, não na tua ira, para que não 
me reduzas a nada.  

 

PROVÉRBIOS 3:1-6 FILHO meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus 
mandamentos. 2 Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. 3 Não te 
desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração. 4 E 
acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. 5 Confia no SENHOR de todo o teu 
coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. 6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele 
endireitará as tuas veredas. 

 

2° TESSALONICENSES 3:5 Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, e na 
paciência de Cristo. 

 

22 - Eu creio que o propósito da mensagem do irmão Branham é ajudar as pessoas a ver a importância 
das escolhas que são feitas na vida, e como elas refletem pela vida, e como elas vão te afetar na vida que 
virá. E foi por isso que ele escolheu o assunto do jovem rico para estudar. 

 

SIGA-ME - 74 O jovem rapaz, o jovem rico, fez a mesma coisa. Vamos seguir e ver o que ele fez. Sem 
duvida, sendo o grande homem que era, provavelmente muito bonito, cabelos escuros penteados para baixo 
nos lados, boas roupas. As jovens moças pensavam, “Cara, que bonitão”. Oh, elas... Talvez ele acenasse 
para elas, e elas o namoravam, essas coisas. Ele pensava que era um ótimo camarada, pessoa (vê?), porque 
era bonito, jovem. Ele não estava se preocupando com o fim da estrada. Estava somente olhando para aqui. 
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“Eu sou jovem. Sou bonito. Sou rico. Posso comprar tudo o que quiser. Posso pegar essas garotas, e cara, 
elas gostam de mim. Elas sabem que eu sou um ótimo homem”. E, vejam, ele tinha tudo aquilo. Ele havia 
seguido as instruções de seu pai. “Eu sou muito religioso. Vou à igreja”. E agora ele podia ser isso (vê?), 
muito popular, rico, e famoso. 

 

SIGA-ME - 76 Assim como hoje, como você teve a oportunidade de se tornar uma estrela de cinema, ou 
algo do tipo. A maioria das criancinhas hoje... você fala com elas e sabem mais dessas estrelas de cinema do 
que sabem de Jesus. Vê? Seus filhos estão aprendendo sobre Jesus. Quando eles se assentam, e alguém 
coloca um filme, eles conhecem os atores e tudo sobre ele. Eles sabem muito mais sobre o filme. Você fala 
pra eles sobre a Bíblia. Eles não sabem nada sobre ela. Vê? Isso é fazer a escolha errada. Alguns cantores 
vendendo seus talentos dados por Deus pela fama... 

 

SIGA-ME - 77 Então, o vemos no fim da vida. Vamos segui-lo um pouco mais. Vocês sabem o que a 
Bíblia diz sobre esse jovem rapaz? Ele obteve mais sucesso. Assim, às vezes, sucesso não é sinal de que 
você fez a escolha certa. Sabem o que ele fez? Ele saiu e se divertiu, deu grandes festas, gastou 
montanhas de dinheiro com as garotas, e tudo mais. E depois se casou, talvez tenha tido família. Subiu tanto 
que teve de construir novos celeiros. E disse, “Veja, eu não segui a Jesus e olha só o que eu consegui”. Vê? 
Vocês podem ouvir pessoas dizerem isso. Eu já ouvi.  “Bem, veja, Ele está me abençoando”. Não 
significa isso necessariamente. Vê? Um tempo depois seus celeiros se incharam tanto que ele disse, 
“Descansa-te alma. Tenho muito dinheiro e muito sucesso. Sou um grande homem. Pertenço a todos os 
clubes. Tenho as riquezas do mundo em minhas mãos. Possuo grandes propriedades de terra e dinheiro, 
todo mundo gosta de mim, sou uma pessoa muito boa”. Mas vocês sabem, a Bíblia diz que naquela noite, 
Deus disse, “Eu vou pedir sua alma”.  

 

SIGA-ME - 81 O que aconteceu, então? Havia um mendigo, um velho e pobre cristão que se deitava 
pelos portões. E quando eles... Em Jerusalém, por ali, eles – eles comem no topo da casa. E as migalhas de 
pão caem dessa forma, e os pedaços de carne, e atingem o chão, quando eles os largam. Eles não pegam de 
volta, porque tudo em Jerusalém, a velha cidade, é... Está tudo bem se eu fizer uma pequena brincadeira 
aqui? Eles são F-O-B. vocês sabem o que é isso? Voa no pão, voa no bife, voa na manteiga. F-O-B (Flies on 
the bread, flies on the beef, flies on the butter – NT.). Eles voam em tudo Eles saem pelas ruas, nas goteiras de 
migalhas, voam por cima e pegam... Então, aquelas pessoas vão para o topo do edifício. Enquanto comem, 
deixam cair migalhas e as empurram para fora. Os cachorros da rua as comem as migalhas. Ele deixou que 
este velho e pobre cristão ficasse na rua e comesse apenas as migalhas que caiam de seu prato, de sua 
mesa. E quando entrou, depois de algum tempo, tinha feridas. E não tinha nada o que por sobre elas; seu 
nome era Lázaro. Os cachorros vieram e lamberam suas feridas, então ele não podia ficar bem. 

 

SIGA-ME - 86 Bem, sabe, um tempo depois, o homem rico, quando pensou que tinha dinheiro pra 
comprar todos os tipos de remédios se ficasse doente... ele tinha todos os tipos de doutores. Mas, sabe, às 
vezes o doutor não pode nos ajudar; os remédios não vão nos ajudar. Nada pode nos ajudar; estamos na 
misericórdia de Deus. E ele chegou ao fim da estrada. Os doutores não podiam ajudá-lo, nem as enfermeiras, 
nem os remédios. E morreu. E quando sua alma deixou o corpo (vê?), deixou também todo seu dinheiro, 
educação, tudo o que tinha, toda a popularidade. Deram a ele um tremendo funeral, talvez uma bandeira a 
meio mastro, e talvez o prefeito da cidade tenha vindo. O pregador veio e disse, “Nosso irmão agora foi para 
a glória”. E coisas do tipo. Mas a Bíblia disse que, “Ele abriu seus olhos no inferno, em tormenta, e olho para 
além do abismo e viu o mendigo que havia estado deitado sobre suas feridas, no paraíso. E chorou, “Mande 
Lázaro para cá com um pouco de água. Essas chamas são atormentadores”. Disse, “oh, não”. 

 

SIGA-ME - 88 Vejam, ele fez a escolha errada em vida. Quando chegou ao fim da estrada, dando o 
ultimo passo da vida, havia sido guiado pela religião. Pela educação. Pela influencie de seu sucesso. Mas, 
vocês vêem, não havia nada que segurasse sua mão; as coisas terminam ali. Vocês entendem, amiguinhos? 
E vocês adultos? Vêem? Não tinha nada que o segurasse. Seu dinheiro não podia. Seus amigos não podiam. 
Seu sacerdote, sua religião não podiam segurá-lo. Havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. Ele tinha 
recusado a aceitar Jesus, a Vida Eterna. Então o que ele tinha de fazer? Se afogar da morte, no inferno. Que 
erro fatal aquele jovem homem cometeu quando recusou andar com Jesus, ser guiado por Ele. Ele se 
recusou a isso. Muitos jovens cometem esse erro hoje, recusando serem guiados pelo Senhor Jesus, uma 
liderança, quando Ele disse, “Venha, siga-Me”. 
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SIGA-ME - 90 Vêem o que esse pequeno e bonito homem disse esta tarde? Quando você sai da escola, 
precisa de outro guia, mas que este seja Jesus. Jesus é a Bíblia. Você crê nisso? É a vida de Jesus e seus 
mandamentos para nós em forma de letras. Temos de olhar dentro Dela para ver. É o projeto. O mapa o qual 
devemos seguir para a Vida Eterna. Agora vemos que aquele jovem homem estava perdido. 
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