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Siga-Me – Parte 14 
Sua atitude para com a Palavra 

Domingo de manha, 10 de Maio de 1998 
Rev. Brian Kocourek 

 
Tradução: 

Jhonatas Rosendo 
 

2 TIMÓTEO 3:16 Toda a Escritura é divinamente inspirada(É inspirado por 
Deus ), e proveitosa  para ensinar, para redargüir (reprovar), para corrigir 
(restauração e aprimoramento), para instruir em justiça;  
 

APOCALIPSE 3:19  Eu repreendo e castigo  a todos quantos amo; sê pois 
zeloso, e arrepende-te. 
 

O que significa ser castigado pelo Senhor? Não respondam ainda. O que a 
escritura quer dizer quando nos diz que a Palavra de Deus é instrução em justiça? O 
que isso significa? Não respondam ainda. Eu quero que vocês foquem seus 
pensamentos no porque o irmão Branham pregou essa Mensagem a essas crianças 
e suas famílias. Qual é o tema principal dessa Mensagem, e porque ela está sendo 
ensinada aos jovens. Mas antes que respondamos às questões, vamos ler as 
ultimas afirmações que o irmão Branham faz a respeito dessa mensagem. 
 

SIGA-ME 31/10/1965 - 141ª Curvem suas cabeças agora. Querido Jesus, um 
dia em sua jornada aqui na terra, foram-lhe trazidos pequenos camaradinhas, como 
estes que me ouvem essa noite. Os discípulos disseram: “O Mestre está muito 
cansado. Não O incomodem”. Mas Jesus, Tu disseste, “Deixem que venham a Mim 
as criancinhas, pois dos tais é o Reino do céu”. Senhor Deus, hoje receba esses 
garotinhos e garotinhas aqui nesta escola de justiça, aqui onde nosso irmão vai para 
o deserto buscar as famílias que desejam separar-se das coisas do mundo, para 
servir somente a Ti. E agora, seus pequeninos estão aqui, observando a vida de 
seus pais e mães, pois somos exemplos em tudo o que fazemos. Querido Deus, 
Criador dos céus e da terra, guia nossos passos, Senhor, para que não façamos 
nada na frente destes pequenos que possa colocar um  obstáculo em seus 
caminhos. Pois está escrito, seria melhor que tivés semos uma pedra amarrada 
ao nosso pescoço e que fossemos jogados no mar do q ue ofender a um 
destes pequenos . Tu disseste, “Os anjos deles sempre contemplam a face do meu 
Pai que está no céu”, o grande Anjo, Anjo da guarda, sobre cada uma das pequenas 
almas”. Agora eles abrem seus pequenos olhos, olhando e respondendo as 
perguntas, escutando as historinhas da Bíblia sobre aqueles dois jovens homens 
que fizeram suas escolhas, cada um deles dedicando suas vidas a Ti . Oh, Deus 
Jehovah, Guia-os, proteja-os . Que eles possam encontrar esse grande Guia, Jesus 
Cristo, que os guiará quando pai e mãe e professores tiverem terminado seu 
trabalho. Que Tu possa guiá-los à Vida Eterna, como fizeste com Moisés, enquanto 
suas humildes, pequenas, e infantis orações vão a Ti. Eu lhes entrego a Ti, Senhor, 
como Teus servos, como troféus e pedras preciosas para Tua coroa . Usa-os, 
para Te honrar na terra. No Nome de Jesus Cristo. Amém. 
 

145  E vocês pequenos podem... Vocês se sentem melhor agora? Vocês 
sabem que Jesus lhes guiará e lhes guia. Não crêem vocês nisso? Jesus fará de 
vocês garotinhos como Moisés e Mirian, a profetiza e o profeta. Ele vai fazer de 
vocês grandes pessoas. Nós mais velhos que O aceitamos, não queremos também 
que Ele nos guie? Eu quero que ele me guia pelo caminho, que guie meus pés, 
segure minha mão. Vê? Mesmo quando eu vou ao rio, quero estar segurando a mão 
Dele. Todos nós queremos, não é? 
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147 Querido Jesus, guia-nos também, Pai. Nós vamos nos separar em breve. 
Eu devo voltar a Tucson. Tenho de me preparar para as reuniões que virão. Deus, 
Eu entrego este grupo de pessoas, o irmão Leo e o irmão Gene, e todos os 
seguidores aqui em Tuas mãos, para que Tu os ames e os abençoes, perdoes suas 
iniqüidades, curando todas as enfermidades, guardando-os em amor e 
companheirismo, encorajando todos aqueles que se enfadarem. Às vezes Satanás 
pode vir e desencorajá-los, mas, lembrem-se, Tu pas saste pela mesma coisa, 
desencorajamento, abandono pelos homens dessa terra . Às vezes somos 
abandonados pelos próprios amigos íntimos. Mas há U m que escolhemos; Ele 
nunca vai nos abandonar . Guia-nos, Senhor, à Vida Eterna. Eu oro para que Tu 
concedas a chance de nos reunirmos muitas vezes mais na terra, e que falemos de 
Ti. E então, naquele grande dia,  quando o mundo estiver acabado e quando todo o 
tempo tiver se fundido com a eternidade, que possamos nos encontrar naquele 
grande Reino como famílias inteiras vivendo juntas para sempre. Conceda-nos, 
Senhor. Até lá, trabalhemos com todas as forças, enquanto o sol ainda brilha. Te 
pedimos no Nome de Jesus. Amém. 
 

149 Deus abençoe a cada um de vocês. Pelo Seu conselho guia, Ele te 
sustenta. Com Seus braços Ele te cinge. Deus esteja com vocês até nos 
encontramos novamente! Até nos encontrarmos! Até nos encontrarmos! Até nos 
encontrarmos (obrigado irmãos, irmãs) aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos! 
(obrigado) Deus esteja com vocês até nos encontrarmos de novo! Deus abençoe a 
todos. 
 

Quem pode me dizer qual é o tema principal dessa mensagem? Não 
respondam ainda. Qual é o sub-tema desse sermão? Não respondam ainda. E quem 
então somos nós para seguir? Não respondam ainda. E Quem é Jesus Cristo? Não 
respondam ainda. E quem somos nós para seguir a Palavra de Deus? Estou feliz por 
vocês poderem responder a essas perguntas, porque é muito importante que vocês 
saibam do que estão falando. 
 

II TIMÓTEO 3:16 Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para 
ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir  em justiça; 
 

A palavra ‘instrução’ vem da palavra grega ‘paideia’ {pahi-daí’-ah} e significa 
‘Punição’  (3), mas também significa Educar (1) e essa educação fala de instrução e 
punição (1) o treinamento completo e a educação de crianças (que se relaciona com 
a cultivação de mentes e moralidades, e para esse propósito ativa ordens e 
advertências, reprovações e punições). Em adultos isso também tem a ver com 
cultivo de almas, corrigindo erros e contendo paixões. 2ª) Então, instrução que tem 
como alvo aprimorar a virtude 2b)utilizando punições, ou punindo, (que são os meios 
com os quais Deus visita os homens para sua correção). 
 

EFÉSIOS 6:4 E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os 
na doutrina  e admoestação do Senhor. 
 

HEBREUS 12:5-11  E já vos esquecestes da exortação que argumenta 
convosco como filhos: Filho meu, não desprezes a correção  do SENHOR, E não 
desmaies quando por ele fores repreendido; 6 Porque o Senhor corrige  o que ama, 
E açoita a qualquer que recebe por filho. 7 Se suportais a correção , Deus vos trata 
como filhos; porque, que filho há a quem o pai não corrija? 8 Mas, se estais sem 
disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. 9 
Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem , e nós os 
reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para 
vivermos? 10 Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam  
como bem lhes parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da 
sua santidade. 11 E, na verdade, toda a correção , ao presente, não parece ser de 
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gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos 
exercitados por ela. 
 

Esta manhã faremos algo que nunca fizemos antes, e tem a ver com o 
aprendizado de vocês. Sabemos que a escritura nos diz claramente que nós somos 
ensinados por Deus. 
 

JOÃO 6:45  Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. 
Portanto, todo aquele que do Pai ouviu  e aprendeu  vem a mim. 
 

Então, não é só necessário ter sido ensinado, mas também ter aprendido, 
porque o ensinamento não é seu, mas é o que Deus fez por você. Mas como vocês 
sabem, devem ir às aulas. Mas se você está aprendendo ou não é outra coisa. Você 
está aprendendo o que foi ensinado? Essa é a questão. Sabemos que se pregarmos 
a Palavra, ela sairá de nós, se realmente conhecemos ou não. Mas quando eu não 
posso fazer vocês virem nas quartas a noite, como posso ter certeza de que vocês 
entenderam ou não? O ministério quíntuplo não pode te dar a revelação, mas 
podemos te dar um quadro mental ou entendimento, para que o Espírito Santo 
possa te ungir. E se Deus te ungiu, homem algum pode tomar de você. 
 

Agora lemos em GÁLATAS 6:6  E o que é instruído na palavra reparta de 
todos os seus bens com aquele que o instrui. 
 

Então, é necessário, de acordo com a Palavra de Deus, que falemos uns com 
os outros da Palavra, e que você dê de volta essa revelação na forma de 
conversação para mim como seu professor, ou pastor. Fazemos isso nas quartas a 
noite. Mas quando você não vem, como pode você completar o quadro? E o que é 
instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Que 
bens? Todos os bens. Em outras palavras, coisas que te foram ensinadas! 
 

É por isso que perdemos algumas ovelhas pelos anos. Eles não entendem a 
Doutrina. Em I JOÃO 2:19  vemos João nos dizer: 
 

Saíram de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de nós, ficariam 
conosco; mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 20 E vós 
tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. 21 Não vos escrevi porque não soubésseis 
a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 22 
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo 
esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 23 Qualquer que nega o Filho, também não 
tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 24 Portanto, o que 
desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde 
o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 25 E esta é a 
promessa que ele nos fez: a vida eterna. 26 Estas coisas vos escrevi acerca dos que 
vos enganam. 27 E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes 
necessidade de que alguém vos ensine ; mas, como a sua unção vos ensina 
todas as coisas, e é verdadeira , e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele 
permanecereis. 28 E agora, filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se 
manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 
29 Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido 
dele. 
 

O mesmo que disse, 27 “E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e 
não tendes necessidade de que alguém vos ensine ; mas, como a sua unção vos 
ensina todas as coisas, e é verdadeira , e não é mentira, como ela vos ensinou, 
assim nele permanecereis” também disse, em I JOÃO 4:6  “Nós somos de Deus; 
aquele que conhece a Deus ouve-nos; aquele que não é de Deus não nos ouve . 
Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro.”  
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Então nós conhecemos por isso o espírito da verdade e o espírito do erro. 
Assim podemos concluir que se você é de Deus e tem sua fonte em Deus, então 
você ouvirá a aqueles a quem Deus enviou. De fato, Jesus disse isso por Si próprio. 
Ele disse, “A menos que você receba aquele a quem eu envio, não pode me 
receber”.  
 

JOÃO 6:29  Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que 
creiais naquele que ele enviou. 
 

Veja o que Jesus disse aos fariseus... 
 

JOÃO 5:38  E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele 
enviou não credes vós. 39 Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a 
vida eterna, e são elas que de mim testificam; 40 E não quereis vir a mim para 
terdes vida . 
 

Observe. Jesus lhes diz que eles não ao lugar onde podem adquirir Vida. Por 
que isso? Porque Ele também disse: 
 

JOÃO 8:37  Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo, procurais 
matar-me, porque a minha palavra não entra em vós  (“porque a minha palavra 
não tem lugar em vós” - NT.). 38 Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o 
que também vistes junto de vosso pai. 
 

A Palavra de Jesus não tem lugar neles, então eles não vão para a Luz. Isso 
é JOÃO 3:19-21 . Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a 
luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles não querem ser reprovados, 
ou corrigidos, ou instruídos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de 
que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. 
 

Vocês sabem, as pessoas que não conseguem entender a Palavra correm 
atrás dos dons. O irmão Branham disse, de “PORQUE NÃO SOMOS UMA 
DENOMINAÇÃO”. “Aqui está o maior dos dons, o melhor, o dom do Espí rito 
Santo de Sabedoria para juntar a Palavra de Deus  e mostrar à igreja o lugar em 
que estamos, e fazer com que alguém seja curado. Todos nós queremos estar bem, 
mas eu prefiro ter minha alma bem colocada do que o meu corpo, a qualquer hora.” 
 

I CORÍNTIOS 2:12 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 . (Então, para que serve o Batismo do Espírito Santo? Para 
que possamos receber as coisas de Deus.)13 As quais também falamos  (O que 
Ele disse?) As quais também falamos, não com palavras de sabed oria humana, 
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais 
com as espirituais  (Aqui está... Comparando o que?) 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 Porque, quem conheceu a mente do 
SENHOR, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo . 
 

Assim, se nós temos a mente de Deus e somos nascidos de novo, não só 
conheceremos as coisas de Deus, mas também falaremos as coisas de Deus. 
 

Assim, como Pedro disse: 
 

I PEDRO 4:12 Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre 
vós para vos tentar (A palavra é ‘testar’), como se coisa estranha vos acontecesse; 
 

E de novo ele disse: 
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I PEDRO 1:7 Para que a prova (ou teste) da vossa fé, muito mais preciosa do 
que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, 
na revelação (aparição – NT.) de Jesus Cristo; 
 

Com isso em mente, eu decidi fazer algo muito diferente esta manhã... 
 

TESTE DE APTIDÃO DA MENSAGEM DA HORA 
 

Idade: 5-10 [ ] 11-20 [ ] 21+ [ } 
Nome, se desejar:_________________________________________________ 
 
1 Quais foram os três homens que   A 2 Tess 1:10  
 Deus usou para trazer um Êxodo? [ ] 
 
2 Doxa [ ]      B Se manifestar em u 
 
 
1 Quais foram os três homens que Deus usou para 

fazer um Êxodo? 
A 2 Tessalonicenses 1:10 

2 Doxa B Se manifestar em seu 
verdadeiro caráter. 

3 Epipanaea C 2 Coríntios 11:1-4 

4 Apokolipsis D Conhecer, reconhecer ou 
entender 

5 Paneroo E Uma renovação da mente 

6 Parousia F Poder, virtude, força 

7 Ginosko G Malaquias 3:16 

8 Parrehesia H Três 

9 Dunamis I Estar certo, ou ser sábio 

10 Escritura: onde Jesus vem para ser glorificado em 
seus santos. 

J Avaliação, opinião, 
julgamento 

11 Deixar para trás e seguir adiante (entrar) K A condição mental na qual o 
mundo inteiro está. 

12 Escritura: Onde Paulo repreende as pessoas por 
receberem homens que pervertem o Evangelho 

L O Pai da Glória 

13 Escritura: onde Paulo avisa o povo sobre outro 
Jesus, Evangelho e Espírito 

M O Filho de Deus 

14 Escritura: Onde Deus fala daqueles que sempre 
falam sobre Ele, e Ele escreverá um livro de 
lembranças 

N Um brilho, entrando em 
visão 

15 Em que ofício Deus está aqui hoje? O O Alarido: Um comando 
Militar 

16 Quem desceu nessa hora? P  

17 Quem é o Logos que saiu de Deus? Q Moisés, Paulo e William 
Branham 

18 Escritura: Onde Jesus disse “O Filho não pode 
fazer nada por Si só, mas o que vê o Pai fazer, 
assim faz também”. 

R Gálatas 1:6 
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19 Houve quantos Êxodos sob o Pilar de Fogo? S Certeza, confiança, falta de 
medo 

20 Keleuma T A Voz da Ressurreição 

21 O que vem antes de recebermos uma mudança de 
corpo? 

U Um Julgamento 

22 A Palavra Justiça significa V Divindade, ou Deidade 

23 Qual é a próxima coisa que devemos procurar? W Presença 

24 Neurosis X Revelar desvelando 

25 A qualidade ou estado de ser Deus Y Um Êxodo 

  Z João 5:19; João 5:30 

 
P.S.,  Neste “TESTE DE APTIDÃO DA MENSAGEM DA HORA” você deve lembrar do  que já 

aprendeu sobre a doutrina e encontrar as respostas no lado direito das perguntas feitas no lado 
esquerdo. NT. 

 

O Sermão: Siga-Me -  Parte 14 
Sua atitude para com a Palavra 

Foi pregado em Inglês em um Domingo de manha, 10 de Maio de 1998 
pelo Rev. Brian Kocourek 

 

Esta tradução ao Português foi feita em junho de 2009 por : Jhonatas Rosendo 
Revisão: D. Rosendo 
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