
Doutrina da Mensagem 

 
 

 

A Imagem do Deus Invisível 7 
 

26 de agosto de 2012 
 
 
 
 

Brian Kocourek 



Doutrina da Mensagem 

2 
 

Cristo é o Mistério de Deus Revelado Nº. 23 
 

A Imagem do Deus Invisível – Parte 7 
 

O Deus de Misericórdia 
 

26 de agosto de 2012 
 

Pr. Brian Kocourek 
 

 

1 Na noite passada nós falamos da primeira parte de 2 Coríntios 3:15-18, onde o apóstolo 
Paulo disse: Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. No 
entanto, quando ele (o coração) voltar-se para o Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é 
Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto desvendado, 
contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de 
glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. 
 

2 Estamos focados no Espírito Santo e na condição do nosso coração e de como Deus nem 
sequer olha para o que você faz, a menos que isso seja feito do fundo do seu coração. Portanto, não 
importa o que a sua mente seja capaz de conhecer, mas o que importa é em que condição o seu 
coração está completamente. E sabe, eu realmente amei o que Martinho Lutero tinha a dizer sobre 
os nossos motivos para o que fazemos. Ele disse que se o que fazemos é por medo ou para obter 
alguma recompensa, então Deus não está interessado no que fazemos, e nós nem poderíamos 
também fazê-lo, para começar, porque os nossos motivos estão errados. 

 

3 E eu gostei desse artigo daquela revista Science que estava mostrando a recente ciência por 
trás de como nós realmente pensamos com o nosso coração, e de que nós discernimos com o nosso 
coração e que a nossa intuição é do coração, e que em nosso coração nós realmente temos um 
cérebro que torna o nosso pensamento intuitivo real e que depois envia o sinal para o nosso 
cérebro. Porque esse artigo científico realmente se alinha com o que as Escrituras ensinam e com o 
que o irmão Branham disse sobre “como um homem pensa em seu coração assim ele é”. 

 

4 Agora, esta manhã, eu gostaria de dar mais um passo à frente em 2 Coríntios 4 e ler a partir 
disso, uma vez que isso é uma continuação da mesma carta que lemos em 3 Pelo que, tendo este 
ministério, (Que ministério? O ministério que leva a Palavra e o Espírito de Deus como tinta e 
escreve sobre as tábuas do coração do homem e grava a imagem do Deus invisível que é a 
semelhança do Filho de Deus, só que agora está em vasos de barro, nos corações dos filhos de 
Deus. E depois Paulo continua...) como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos; (Em outras 
palavras, há algo sobre o recebimento de misericórdia que nos dá energia e propósito. Observe essas 
palavras...)  como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. 

 

5 Agora, você desfalece quando você está demasiado cansado para continuar de pé, ou você 
desfalece quando você está tonto por muita ação. Mas aqui ele diz que nós não desfalecemos, temos 
uma pílula chamada misericórdia e quando recebemos esta misericórdia, ela nos leva a não ficarmos 
muito tontos, e ela não nos faz ficarmos tão cansados ao ponto de cairmos. Agora, eu gosto disso, 
porque quando você tem sido abatido sob condenação, e você está constantemente a esgotar-se do 
campo de batalha, e um dia você entra em um lugar de descanso e paz, que vem porque não há 
qualquer condenação, e há só misericórdia e paz, então isso lhe dá energia para fazer. Você está 
energizado pela misericórdia. Agora, isso não é estranho. Você pensaria na paz e no descanso que 
tornaria você preguiçoso e de não querer fazer, mas esta Escritura nos diz que quando recebemos 
misericórdia não desfalecemos. 

 

6 Agora, eu me lembro que quando eu era criança, eu desfalecia muito na igreja, 
especialmente se eu tivesse que sentar ao lado de uma mulher gorda que cheirasse esquisito para 
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mim. Mas assim que eu desfalecia, meu pai me levava para fora e abria uma garrafa de sais 
aromáticos que me endireitava para já. Opa!! 

 

7 E esta passagem da Escritura nos diz aqui que quando recebermos misericórdia nós ficamos 
energizados. Há algo sobre o recebimento de misericórdia que energiza você. Há algo sobre a 
misericórdia que revitaliza você. Há algo sobre a misericórdia que faz você querer chegar perto da 
misericórdia e entrar nessa atmosfera de novo e de novo. 

 

8 Então, vamos olhar para este atributo do Deus invisível, porque Jesus era a imagem do Deus 
invisível e não era a barba ou o cabelo ou o tamanho do corpo, que era a imagem do invisível, pois 
o invisível não tem barba ou cabelo, ou o tamanho do corpo. Mas o invisível pode ser visto através 
da expressão de atributos e características. 

 

9 E o irmão Branham nos disse que Jesus era o caráter de Deus. Ele era o caráter de Deus 
manifestado ao mundo. 

 

10 Do seu sermão Identificação (16/02/1964) § 23 o irmão Branham disse: O caráter de Deus 
era Cristo. Ele foi o Reflexo. Ele era Deus tornado visível; observe, Deus tornado visível. No 
princípio era Deus. Ele não era nem mesmo Deus então. Não, “Deus” é um objeto de adoração. A 
única coisa que Ele era, era o eterno, e Nele estavam atributos. E esses atributos eram 
pensamentos. E esses pensamentos foram expressos em palavras, e a Palavra se manifestou. O que 
é isso? É tudo Deus tornando-Se tangível. E você é parte de Deus. E Jesus veio para redimir os que 
foram colocados no Livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Estava nos 
pensamentos de Deus. E é isso que Ele veio redimir. E eles, assim que isso atinge a eles, eles o 
vêem, porque a vida está lá dentro. Mas se a vida não está lá dentro, então o que eles podem 
fazer? Vê? Eles não vêem isso. Eles nunca verão isso. Vê? E a coisa toda é, Jesus disse: “Naquele 
dia sabereis que Eu estou no Pai, o Pai está em Mim, Eu em vós, e vós em Mim”. A coisa toda é 
Deus tornando-se material, como o marido e mulher tornando-se um juntos: Deus e Sua igreja 
tornando-se um. 
 

11 Um desses atributos que manifestou o caráter de Deus foi a misericórdia, e Jesus foi a 
expressão da misericórdia de Deus, e quando você entrar naquela atmosfera isso lhe dá um impulso 
e você não desmaia. 

 

12 Escolhendo Uma Noiva (29/04/1965) § 69 Veja, nós escolhemos pela visão. Deus escolhe 
pelo caráter. Caráter, nunca houve um caráter como o de Jesus Cristo. Isto vive Nele, manifesta. 
Vemos que isto é verdade. Não é a beleza do mundo Nele que atrai a Sua Noiva; é o Seu caráter, o 
caráter da igreja a qual Jesus está procurando; não se são grandes edifícios; se são grandes 
denominações; se têm um enorme número de membros. Ele prometeu estar onde estivesse dois ou 
três reunidos. Verdadeiramente. É aí onde o verdadeiro crente descansa suas esperanças, é sobre 
aquela Palavra de Deus sendo vindicada na verdade, é o que é. Escolhido através de Sua Palavra. 
Não um grupo amante do mundo, eles odeiam isso. Não é de se admirar que ela esteja divorciada 
Dele, porque ela perdeu a Sua revelação e ela não a tem. Ele não se importa por ela, da maneira 
que ela age e faz e com a quantidade desta coisa mundana que ela possui; Ele está olhando para o 
seu caráter, o caráter de Cristo. 

 

13 Agora, aqui está o que eu estou tentando dizer. Jesus é o próprio caráter de Deus 
expresso. Na verdade, quando o irmão Branham explica a oração de Jesus em João 17, ele nos diz 
que Deus é a Palavra e que Jesus e Deus eram um porque Jesus expressou a Palavra de Deus. 

 

14 Do sermão Tempo de Colheita (12/12/1964) § 87, William Branham disse: Jesus disse: 
“Que eles possam ser um, Pai, como Tu e Eu somos um”. Não para um homem ser algo mais; isso 
nunca irá funcionar; uma denominação quer assumir a outra, e um homem sobre o outro. Mas que 
você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus eram um; isso é o que a oração é. Isso... Ele era 
a Palavra, e Jesus orou para que possamos ser a Palavra, refletindo-O. Essa é a Sua oração a ser 
respondida. Vê como Satanás coloca dúvidas na mente carnal? Mas essa não foi a oração de Jesus, 
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de modo algum, para que todos pudéssemos congregar juntos e todos termos um certo credo e 
assim por diante. Toda vez que eles fazem isso, eles vão para mais e mais longe de Deus. Ele quer 
que sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser assim um 
com Deus. 

15 Então vemos aqui nas próprias palavras do irmão Branham que a unidade que Jesus tinha 
com o Pai e que Ele orou para que nós tivéssemos é que possamos ser um com a Palavra como 
Jesus era um com a Palavra de Deus, porque Deus é a Palavra. E é assim que Deus virá em nós 
quando dizemos a mesma coisa. Quando a nossa confissão é a mesma que a Sua confissão. Quando 
nossos pensamentos são Seus pensamentos, “ De sorte que haja em vós a mesma mente que estava 
em Cristo Jesus”. 

16 O que mais um homem pode pedir à sua mulher do que ter a mesma mentalidade sobre a 
família e a criação dos filhos? Qual é a maior unidade do que compartilhar os mesmos valores, 
opiniões e julgamentos? E o que mais poderia pedir um Pai de seus filhos senão que eles 
compartilhassem de seus valores, opiniões e julgamentos? Foi por isso que Jesus orou.  

17 Dons (07/12/1956) § 30 Agora, observe com atenção. Agora, Deus habitando em Cristo 
usou Sua voz para falar. Jesus disse de Seus milagres: “Em verdade, em verdade, Eu vos digo, que 
o Filho de Si mesmo nada pode fazer, mas o que Ele vê o Pai fazendo, isso o Filho faz igualmente”. 
Isso está certo? São João 5:19. Então Ele não fez nada de dentro de Si mesmo. Nenhum profeta 
alguma vez fez algo de dentro de si mesmo, até primeiro Deus mostrar o que fazer. Como o erro 
que Moisés cometeu quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio, pensando que ele os 
libertaria com suas mãos, porque ele pensou que tinha uma porção de fé e que poderia fazer isto, 
porque ele foi chamado para a obra. Não importa o quanto você seja chamado para a obra, Deus 
tem que fazer a liderança. Vê? Ele falhou com toda sua escolaridade e sua mente militar e seu 
treinamento como grande líder egípcio. Mas ainda assim ele falhou, porque Deus tinha um 
programa e temos que trabalhar de acordo com o programa de Deus. Não importa o que fazemos, 
o quão sábios somos, temos que nos humilhar a nós mesmos e trabalhar de acordo com o 
programa de Deus. Amém. Então ele falhou e Deus teve que mantê-lo por outros quarenta anos 
para educá-lo. Então o que era, isso ele deve se esquecer, e isto não é ele, mas isto era Deus.  

18 E por que você acha que nós tivemos de esperar quase 50 anos desde que Deus levou para 
casa o Seu profeta? Ele está esperando por nós para sairmos do caminho, para que Deus possa ter a 
preeminência, e para que possamos pensar os pensamentos de Deus, e fazer as Suas ações, e falar 
apenas as Suas palavras. Isso é o que Ele está esperando. E a adoção não pode vir até que o filho 
tenha a mente do pai. 

19 Do sermão Mostra-nos o Pai e Isso Será Suficiente (31/07/1960) § 15, o irmão Branham 
disse: “ As obras que Eu faço, vós também”. E vendo os mesmos resultados por seres humanos tão 
submissos a Deus, até que o Espírito Santo possa operar com esses seres humanos, assim como o 
Espírito Santo operou através de Jesus, que só confessou que “Eu e o Pai somos um. Meu Pai 
habita em Mim. Ele faz as obras. Não são as Minhas Palavras; são as Suas Palavras”... Vê? Ele 
estava tão submisso a Deus. 

20 E do sermão O Desvelar de Deus (14/06/1964) § 257, o irmão Branham disse: Jesus disse 
certa vez: “Quando você vê a Mim, vê o Pai”. Vê? Deus e a Sua Palavra são um. Agora você 
entende? Quando a Palavra é manifesta, o que é isso? Certo. Vê? ...Jesus disse: “Examinai as 
Escrituras, pensais ter... Crede em Deus, crede também em Mim. Se Eu não faço as obras de Meu 
Pai, então não creiam em Mim. Mas se Eu fizer as obras, Eu e o Pai somos um. Quando você vê a 
Mim, você vê o Pai”. E quando você vê a Palavra manifesta, você vê o Deus Pai, porque a Palavra 
é o Pai; a Palavra é Deus. E a Palavra manifesta é o próprio Deus tomando Sua própria Palavra e 
manifestando-A entre os crentes. Nada pode fazê-La viver, exceto os crentes, somente os crentes.  

21 Agora, voltando a São João 17:23, Jesus continua orando: Eu neles, e Tu em Mim, para que 
eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu Me enviaste a Mim, e que os 
tens amado a eles como me tens amado a Mim. Pai, aqueles que Me deste quero que, onde Eu 
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estiver, também eles estejam Comigo, (Veja, esse é um desejo por presença) para que vejam a 
Minha glória que Me deste; porque Tu Me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo 
não Te conheceu; mas Eu Te conheci, e estes conheceram que Tu Me enviaste a Mim. E Eu lhes fiz 
conhecer o Teu nome, e lho farei conhecer mais, para que o amor com que Me tens amado esteja 
neles, e Eu neles esteja. 
 

22 Agora, nós estamos falando sobre como Deus e Jesus são um, e da mesma forma como nos 
tornamos um com Deus. E se Deus é o Deus de misericórdia, então devemos nos tornar filhos de 
Deus expressando esse atributo de nosso Pai que é cheio de Misericórdia. 

 

23 Note que Paulo nos diz que Deus é o Pai de misericórdia, em 2 Coríntios 1:3 Bendito seja o 
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 

 

24 E em Efésios 2:4 ele nos diz que Deus é rico em misericórdia... Mas Deus, que é rico em 
misericórdia, pelo Seu muito amor com que nos amou. 

 

25 E Romanos 9:16 Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de 
Deus, que se compadece. 

 

26 Então, se isso é o caráter de Deus em exposição para você e para mim, então o que deveria o 
nosso caráter estar exibindo a não ser o Seu caráter? 

 

27 É por isso que Jesus nos diz em Lucas 6:36 Sede misericordiosos, como também vosso Pai é 
misericordioso. 

 

28 Por quê? Porque cada semente deve produzir segundo a sua espécie ou natureza. E se Deus é 
misericordioso, ele diz que nós também devemos ser cheios de misericórdia. 

 

29 E observe a nossa promessa em Mateus 5:7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
eles alcançarão misericórdia. 

 

30 E assim Paulo nos diz em Colossenses 3:12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos 
e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. 

 

31 E novamente ele diz em Filipenses 2:1 Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma 
consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. 

 

32 Ouça o que Paulo nos diz em Romanos 11:31 Assim também estes agora foram 
desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. 

 

33 Por que você acha que o irmão Branham chamou-nos de “pequenos messias”? Olhe, nós 
somos as pessoas que não estavam em misericórdia, mas que agora estamos em misericórdia. Que 
diferença a vida faz quando você vive em uma atmosfera de misericórdia. 

 

34 1 Pedro 2:10 Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que 
não tínheis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 

 

35 Tiago 3:17 Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, 
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. 

 

36 Romanos 9:23 Para que também desse a conhecer as riquezas da Sua glória nos vasos de 
misericórdia, que para glória já dantes preparou. 

 

37 Assim, vemos que aqueles que têm obtido a misericórdia não desanimam, porque quando 
você mostra misericórdia isso dá as pessoas que você está mostrando misericórdia para com uma 
certa elevação, uma certa energia. Como as pessoas que disseram: “Eu tinha chegado ao ponto onde 
eu nem sequer gostava de ir à igreja, mas agora eu estou animado sobre a vinda para a igreja 
novamente”. Isso é por causa da atmosfera, que é a projeção da misericórdia e do amor. Quando 
recebemos misericórdia, não desanimamos. 

 

38 Escolhendo Uma Noiva (29/04/1965) § 33 A verdadeira igreja nascida de novo deve ter o 
caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fez somente o que 
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agradava a Deus, guardou a Sua Palavra e manifestou a Sua Palavra, a Sua Noiva terá que ser do 
mesmo tipo de caráter. Ela não poderia de modo algum ser uma denominação, porque depois não 
importa o quanto você queira dizer “Não”, ela é controlada por uma junta em algum lugar que lhe 
diz o que fazer e o que não pode fazer, e muitas vezes um milhão de milhas fora da verdadeira 
Palavra. 

 

39 Quando recebemos misericórdia, nós não desanimamos. 
 

40 Deus Identificado Por Suas Características (11/03/1964) § 21 Os profetas eram Deus com 
eles. Assim disse Jesus. Ele disse: “Se chamam aqueles para quem vem a Palavra de Deus, de 
‘deuses’, como podem Me condenar quando digo que Sou o Filho de Deus?” Vê? Então onde a 
Palavra tem sido falada por Deus é vindicada, então aquilo é Deus Se fazendo conhecido através 
de Sua característica, cumprindo a Sua Palavra. Ela não precisa de nenhuma interpretação. Ela já 
está interpretada, Ela mesma, prova o que Ela é. Da mesma forma que Ele disse: “Haja luz” e aí 
houve luz, você não tem que dizer: “Bem, o que aquilo significava?”. Significa apenas... Aí está, 
aquilo prova isto. Isto já aconteceu. Agora Jesus disse que: “Se Eu não fizer as obras de Meu Pai”, 
ou em outras palavras, “se Eu não tiver a característica de Meu Pai, não creia nisto. Elas 
identificam o Meu caráter, Quem Eu sou. Se não podem crer em Mim, então creiam na 
identificação que Deus tem dado. Se eu não... se o Meu caráter não identificar Minha posição, 
então não creiam nas Minhas reivindicações”. Vê? Você compreendeu isto nesta noite? Quantos 
compreenderam isto, levante sua mão. Vê? “Se o Meu caráter não identifica Quem Eu alego ser”, 
disse Jesus, “então se você não pode crer em Mim, ora, apenas creia na identificação do caráter 
que Eu sou”. 
 

41 E qual é uma de Suas características identificáveis? Ele é o Deus da misericórdia, e Jesus 
disse: Lucas 6:36 Portanto, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. 

 

42 Identificação (16/02/1964) § 41 A Palavra molda o caráter de Deus para nós. Seu caráter 
não se misturará com o mundo, se você está sendo moldado na forma de Deus, deixando que a 
mente que estava em Cristo esteja em você. Essa é a torre de controle, a direção. 

 

43 O Sinal (01/091963) §§ 328-332 E Ele expõe Seu poder. João 14:12, diz: “Aquele que crê 
em Mim, as obras que Eu faço ele também as fará.” 329 Novo Testamento é “concerto novo,” nova 
Vida, mostra que Jesus cumpriu todo requisito exigido por Deus para nos tornar, verdadeiramente, 
filhos e filhas de Deus, sob o Sangue onde não há mais condenação. Romanos 8:1: “Agora pois, 
nenhuma condenação há para os que estão em,” não para os que estão crendo Nisto, “os que estão 
em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. E Minha Palavra é 
Espírito e Vida.” Vêem? Oh, como eu poderia tomar um texto disso e ficar mais umas duas horas. 
Mas nos apressaremos com isso, vejam vocês. Não mais condenação: livres de pecado, livres dos 
cuidados do mundo, sem condenação. Por quê? “Aqueles que por um Espírito foram batizados num 
Corpo.” Aí o Sangue do Cordeiro foi aplicado. O Deus do Céu aceitou vocês, e o seu... a Vida Dele 
está em você, e vocês são filhos e filhas de Deus. O seu caráter é o caráter de Deus. 

 

44 E agora ouça... e nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. O que 
então está o seu caráter refletindo? Nenhuma condenação. Você não sai por aí julgando, você ora 
por aqueles que precisam de ajuda, você não os critica e os derruba, você chega e os ajuda. 

 

45 Lembra-se do que nós lemos na noite passada? O irmão Branham disse que assim que se 
eles estão errados, ajude-os, ame-os. Esse é o caráter do Messias, e esse é o seu caráter. Nós nos 
tornamos um com Deus, tornando-se refletores da Sua Palavra. 

 

46 Deus Identificando-Se a Si Mesmo (20/03/1964) § 31 A Bíblia não dá um sonido 
incerto. Ela identifica a característica de Deus em Sua sonoridade. Jesus disse em São João 10:37: 
“Se Eu não faço as obras de Meu Pai, e Eu não tenho esse caráter de Meu Pai, então não creiam 
em Mim. Eles são os que... Eles identificam o Seu caráter em Mim, Suas características, porque o 
Pai é a Palavra”. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era 
Deus. E a característica de Deus é exibida por Sua promessa para aquela era. 
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47 Agora, esse não é um belo pensamento? Se eu não reflito o caráter de Deus, então você não 
tem que acreditar em mim. Por que amamos tanto o irmão Branham? Foi porque ele nos ensinou 
doutrina? Agora, por favor, milhões de pessoas que seguem o ministério deste homem não possui 
nenhum indício quanto a doutrina. Eles gostam dele porque ele refletiu o caráter de Deus em sua 
vida. 

 
48 A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos esse 
caráter, mesmo que não o tenhamos em nós mesmos, mas quando vimos um homem que tinha o 
caráter de Cristo, queremos ser como aquele homem, porque no fundo nós queremos ter esse caráter 
em nós mesmos. 

 
49 E quando você entrar em um ambiente onde você mostra misericórdia isso faz com que 
aqueles que estão cansados não desanimem. 

 
50 Portanto, vemos que a Escritura aponta-nos a estarmos centrados na misericórdia de Deus 
como vemos em Tiago 5:11 Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim do Senhor; que o Senhor é 
muito misericordioso e piedoso. 

 
51 Além disso, vemos os mesmos atributos expressos no livro de Judas 1:20-25 Mas vós, 
amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, (Revelação) orando no Espírito 
Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor 
Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento; e salvai alguns 
com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, àquele que é 
poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a 
sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e 
para todo o sempre. Amém. 

 
52 Deixe-me ler isso na tradução de A Mensagem: Mas vós, amados, edificando-vos 
cuidadosamente nesta santíssima fé, orando no Espírito Santo, mantendo-se bem no centro do amor 
de Deus, mantendo os braços abertos e estendidos, prontos para a misericórdia de nosso Senhor, 
Jesus Cristo. Esta é a vida eterna, a vida real! Vá até aqueles que hesitam na fé. Vá atrás daqueles 
que tomam o caminho errado. Seja terno com os pecadores, mas não flexível com o pecado. O 
pecado em si cheira mal. 

 
53 Para encerrar, o irmão Branham disse em seu sermão Testemunho Sobre o Mar 
(20/07/1962) § 28 Que Deus tenha misericórdia de nós. Se somos filhos e filhas de Deus, ainda 
somos um estrangeiro nesta vida... Deus está à procura de homens e mulheres com caráter que 
possam conduzir a si mesmos como filhos e filhas do Rei. Que Deus tenha misericórdia de nós, 
para que façamos isto. É disso que eu estou atrás amigos: caráter. É por isso que Deus está 
buscando, por caráter para que a Noiva seja levada. E, como filhos e filhas de Deus, vamos agir 
como tais; ser filhos e filhas. Que Deus nos ajude. 

 
54 E se somos filhos e filhas de Deus, então como disse Jesus, o Filho primogênito de 
Deus: Lucas 6:36 Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. 

 
55 E ter sempre presente as palavras do apóstolo Paulo que disse em Romanos 11:31 para 
também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. 

 
56 E novamente, como Jesus disse em Mateus 5:7 Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque eles alcançarão misericórdia. 
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57 Deus em Seu Povo (27/02/1950) § 3 E então, quando eu levar Cristo a você, Ele vai estar 
na sua mão. E você terá que responder por qual atitude você tomou em relação a isso: se você 
rejeitou isso, ou se você aceitou. Deus levará você a responder por sua atitude desta reunião, então 
você deve perceber que isso é uma coisa muito sagrada. 

 

58 E não somente você recebe o que você espera, mas você também vai ser julgado por sua 
atitude. É a atitude que expressa o que somos, e é por ela que você vai ser julgado. E você levará a 
sua atitude com você, porque a sua atitude é uma expressão do seu caráter. É uma expressão em seu 
corpo da natureza do seu homem interior. E é por isso que você vai ser julgado... 

 

59 Sua atitude irá produzir um resultado, dependendo da atitude que você mostrar. Sua atitude 
não cria uma atmosfera, mas exprime a atmosfera em que você vive. É a expressão da natureza de 
sua alma e, portanto, ela cria uma atmosfera em torno de você de quem você é. Você está 
identificado com a atitude que você expressar. E assim você é julgado, e será julgado pela atitude 
que você mostrar aos outros, e a atitude que você mostrar para com Deus. Assim, sua atitude não só 
irá afetar o seu próprio eu, mas tem um efeito sobre os outros. 

 

60 Sua atitude, então, mostra exteriormente o que você está pensando interiormente. Você não 
pode esconder uma atitude, ela se mostra, se manifesta. Você pode ser capaz de esconder os seus 
pensamentos, mas uma atitude vai além dos pensamentos. A atitude fala da expressão da sua 
disposição, do jeito que você a demonstra em sua linguagem corporal; em seus olhos, em sua 
expressão facial, em seu tom de voz, e em sua postura. Portanto a atitude é a expressão da sua 
opinião e da sua disposição. 

 

61 Agora, a palavra “disposição” vem de duas palavras, “ dis” e “ posição”. Juntas, elas falam 
de colocar em ordem e se refere aos aspectos normais da natureza de alguém. Portanto, o que vemos 
na atitude é a disposição ou a configuração em ordem ou o reflexo exterior da verdadeira natureza 
de alguém. Agora, isso nos leva ao nosso ponto final, que é isso... 

 

62 Qual é a atitude mental correta? Bem, ter a atitude certa significa que você primeiro tem que 
ter os pensamentos certos sobre qualquer que seja o objeto do seu pensamento. E isso significa que 
você deve ter a opinião certa, e há somente uma opinião certa e que é a opinião de Deus. O que 
Deus pensa sobre isso, porque os Seus pensamentos não são os nossos pensamentos, pois os Seus 
pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e se devemos ter um pensar correto sobre 
alguma coisa, devemos ser o que Deus pensa sobre isso. E a fim de saber quais são os pensamentos 
de Deus sobre qualquer coisa, isso deve vir através do instrumento da Sua Palavra, pois é da 
abundância do coração que a boca fala. 

 

Vamos orar... 

 

Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto original 
em inglês. 

 

 
Tradução: Diógenes Dornelles  
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