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Siga-Me n°8 
Escolha #2 

 
Quinta-feira de manha, 08 de Abril de 1998 

Rev. Brian Kocourek 
 

Tradução: Jhonatas Rosendo 
 
1 - Para começarmos, novamente precisamos tirar o quadro do jovem 

rico da parede e colocá-lo no púlpito ou no tripé enquanto pregamos. 
 

Josué 24:14   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. 
 

2 - 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.  

 

3 - 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.  

 

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.  

 

4 - Vamos ler a mensagem do irmão Branham e ver como ele aponta 
essa mesma coisa. 

 

61 SIGA-ME (07 de Dezembro de 196507 de Dezembro de 196507 de Dezembro de 196507 de Dezembro de 1965)  )  )  )  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 lide rança confronta 
todos os seres humanos; E vocês garotas que já estã o saindo da 
escola, alguns de vocês provavelmente vão se gradua r logo, logo. E 
vocês garotos; a maior liderança que existe é Jesus  Cristo, porque é 
a liderança da Vida Eterna. A liderança confronta t odos 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) 
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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. 

 

5 - Ilustrar Daniel como um jovem homem, Moisés e Jesus. 
 

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 v ai 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 vice tem de  (11)escolher  se vai usá-lo para Deus , ou se 
você vai usar para o Diabo. Vê? 

 

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 pr ópria  
(15)escolha . Assim, você não tem de ser forçado, e sim apenas fazer sua 
própria (16)escolha . 
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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. 

 

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. “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. 

 

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... 

 

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 sig nifica 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 
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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” .  

 

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. 

 

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”. 

 

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 Mao; 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 Vda 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 
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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”. 

 

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. 

 
O sermão: Siga-Me -  Parte 8, 

Escolha 
Foi pregado em Inglês em um domingo de manha no dia  08 de Abril de 1998, pelo 

Pastor Brian Kocourek 
Esta tradução ao Português foi feita em Abril de 2009 por : Jhonatas Rosendo 

Revisão: D. Rosendo 
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