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1
Algumas semanas atrás falamos sobre a imagem do Invisível e olhamos para o coração, e
como todo o foco do ministério do Elias de Malaquias 4 foi para converter o coração dos filhos aos
pais. Não os seus cérebros, mas os seus corações. Agora, isso também está longe quando se refere à
doutrina, não senhor, de modo algum. O que significa que a doutrina deve residir no coração e
vivida.
2
Isso é o que a doutrina é deve produzir em você. Cristo! O irmão Branham disse que Cristo é
a doutrina, e se Ele é de fato a doutrina, então Ele deve ser reproduzido no coração dos crentes. Isso
é o que significa ser conformes à imagem do Filho primogênito como o apóstolo Paulo disse em
Romanos 8. E é disso que se trata essa mensagem.
3
O irmão Branham disse em “Cristo é o Mistério de Deus Revelado” que Cristo é o tema de
toda a Bíblia, e o tema da nossa própria vida.
4
Cristo é o Mistério (28/07/1963) § 66 Ele é o Tema principal da Bíblia inteira. Se você ler
a Bíblia e não ver a Cristo em cada versículo Dela, volte e leia-A novamente. Vê? Se você não
consegue ver a Cristo em cada versículo da Bíblia, então leia-A novamente, porque você falhou em
ver algo. A Bíblia é Cristo. Ele é a Palavra. Quando você lê: “No princípio criou Deus,” ali está
Cristo. Vê? Cada... A partir daí até o “Amém” em Apocalipse, é cada Palavra testificando de Jesus
Cristo. Essa é a razão desses livros acrescentados que eles chamam “O Segundo Livro de Daniel, e
o Livro dos Macabeus, e o Purgatório de Agges,” e tolices como essas... Veja, das quais não se fala
na Escritura. Vê? Não têm relação com os demais Dela. Não há lugar para colocar um purgatório
ali. Não há lugar para colocar intercessão de santos, e coisas; não há lugar ali para isso. Não há
lugar para denominação. Não há lugar para credos fora da Bíblia. Vê? Deste modo quando vocês
virem essas coisas, elas simplesmente não entram no quadro.
5
Cristo é o Mistério (28/07/1963) § 71 Ele é o mesmo. Ele era os profetas. Ele estava neles;
Ele estava nos Salmos; Ele estava na história; e Ele é as coisas que hão de vir, o mesmo ontem,
hoje, e eternamente. (Hebreus 13:8, se vocês o estiverem anotando). Ele deveria ser então... Ele
deveria ser o principal... Se isso é o que Ele é, e nós o cremos, não cremos? Então se Ele é isso, Ele
deveria ser o Tema principal do nosso falar, do nosso pensar, do nosso cantar, do nosso caminhar.
Ele deveria ser o Tema principal de nossa vida. Se Ele é o Tema principal da Bíblia, e a Bíblia está
em nós, então Ele deveria ser o Tema principal de tudo que nós fazemos, dizemos, ou pensamos;
Cristo deveria ser. Está correto? Está bem.
6
Agora ouça irmãos e irmãs, se vocês realmente entenderem o que ele está dizendo aqui, e
vocês tiverem absorvido isso em seus corações, então eu somente posso me sentar e nunca mais ter
que pregar um sermão de novo. Oh, eu amo isso. Ele é o nosso tudo em todos, Ele é a nossa vida e o
nosso respirar. Isso é o que Paulo disse:
7
Atos 17:28-29 Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como também alguns dos
vossos poetas disseram: Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não
havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por
artifício e imaginação dos homens.
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8
E é por isso que temos tido este mini estudo sobre a imagem do Deus invisível, porque a
imagem de Deus não é uma caricatura visível. Não é uma estátua. Ela não é a semelhança física. A
barba e o desenvolvimento do corpo e os cabelos e as cicatrizes dos pregos; aquele era o corpo do
Filho de Deus, mas Nele estava a vida. Nele residia Deus em Sua plenitude e Deus é Amor, Deus é
o consolo, Deus é o Rei da Paz, e Jesus foi o reflexo e o Príncipe da Paz, e Deus é a misericórdia, e
Deus é a graça, e Deus é a compaixão, e Deus é a Paciência. E os frutos da vida de Deus são as
características da Vida de Deus refletida para todos verem.
9
Paulo disse em Gálatas 5:22-26 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de
Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito,
andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros,
invejando-nos uns aos outros.
10
E se devemos ser conformes à imagem do Filho primogênito, que era a própria imagem do
Deus invisível, então vamos manifestar essas características do nosso Pai também. Veja, são as
características que fazem o caráter, e a única coisa que vamos levar conosco é o nosso
caráter. Como o irmão Don disse na semana passada para mim: “Poderia você imaginar um homem
rebocar um trailer U-Haul1 até o seu carro funerário para levar as suas coisas com ele?”. Assim, nós
estamos olhando para o tema desta mensagem que é converter o seu coração ou resgatar o seu
coração, trazer de volta o coração para a condição na qual Deus possa lidar com você como filhos.
11
Mateus 15:10-20 E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi, e entendei: 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. Então, acercando-se Dele os Seus discípulos, disseram-Lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo
essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que Meu Pai
celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os; são condutores cegos. Ora, se um cego guiar
outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa
parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estais ainda sem entender? Ainda não compreendeis
que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? Mas, o que sai da boca,
procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus
pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas
coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem.
12

Vamos também olhar para esta mesma parábola de Marcos Capítulo 7.
Marcos 7:14-23 E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós, todos, e
compreendei. Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar; mas o que sai dele
isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a
multidão, e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disselhes: Assim também vós estais sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra
no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado
fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem isso contamina o homem.
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as
prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a
blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem.
13

Há cinco coisas que eu gostaria de extrair desta parábola que Jesus está nos contando:

Nº 1. Jesus nos diz que a contaminação vem de dentro do coração. A contaminação, diz Ele,
não é uma condição de ser infectado de fora, ou afetado por aquilo que está lá fora, mas a corrupção
é uma condição do coração que se expressa exteriormente.
14
Portanto, se a corrupção não vem do que é de fora, então não há nada que possa contaminar
você, a menos que a corrupção já esteja em você, para começar. Nós fazemos a pergunta: é um
1

U-Haul é uma marca de trailers e caminhões americanos produzidos em Phoenix, Arizona, desde 1945 – N.T.
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homem um ladrão porque ele rouba? Ou será que ele rouba porque ele é um ladrão? Nesta parábola
Jesus nos dá a nossa resposta para essa pergunta. Nesta parábola está muito claro que o homem é
um ladrão, para começar, e, portanto, ele rouba. O roubo não faz dele um ladrão, pois ele deve
pensar primeiro em seu coração, e, em seguida, uma vez que ele pensa nisso, esse pensamento se
torna uma semente que é plantada. Uma vez que a semente é plantada, então a qualquer momento
em que essa pessoa regar aquela semente, trará essa semente à manifestação. Anos atrás, eu preguei
uma mensagem relacionada a este chamado “O Jardim da Sua Mente”, e descobrimos que cada
pensamento que temos é uma semente, assim como os pensamentos que estavam em Deus, para
começar eram sementes.
15
O irmão Branham disse que o pecado não é beber e fumar e etc. Esses são apenas atributos
da incredulidade. O homem não crê e, portanto, manifesta essa descrença, fazendo aquelas coisas
que são contrárias à Palavra de Deus. E sabemos que todos nós nascemos em pecado, para começar,
que nascemos em pecado, formados em iniqüidade e que viemos ao mundo falando mentiras, como
a Escritura ensina.
16
Portanto, como nos diz a Escritura, não há ninguém que seja justo, nem um sequer, e toda a
nossa justiça é como trapo da imundícia. Isso é Isaías 64:6-8 Mas todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as
nossas iniqüidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o Teu nome, que se
desperte, e Te detenhas; porque escondes de nós o Teu rosto, e nos fazes derreter, por causa das
nossas iniqüidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai; nós o barro e Tu o nosso oleiro; e todos
nós a obra das Tuas mãos.
17
Agora, Jesus liga o coração do homem com os lábios ou a língua. Ele diz: “Da abundância
do coração fala a boca”.
18
Romanos 3:10-14 Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém
que entenda; não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram
inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto; com as
suas línguas tratam enganosamente; peçonha de áspides está debaixo de seus lábios; cuja boca
está cheia de maldição e amargura.
19
Nº 2. Agora, no ponto número 2, encontramos em Mateus 7, onde Jesus nos diz: “A árvore
não pode produzir bons e maus frutos”, e Tiago nos diz: “Nem pode uma fonte dar água amarga e
doce”.
20
Mateus 7:15-20 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como
ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura
colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons
frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a
árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
21
Encontramos também Tiago nos falando sobre a água doce e água amarga que nenhuma
fonte pode produzir os dois tipos de água.
22
Tiago 3:9 Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à
semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém
que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água
amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim
tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce.
23
O que Jesus e Tiago querem dizer com estas parábolas? Eles estão dizendo que as coisas do
lado de fora não são o que contamina o homem, mas as coisas que saem do coração são as coisas
que contaminam o homem. Em seguida, Ele lista um monte de coisas que mostram a contaminação
dentro do homem. Ele diz:
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24
Marcos 7:20-22 O que sai do homem isso contamina o homem. Porque do interior do
coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os
furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem.
25
E em Mateus 12:33-37 lemos: Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom; ou fazei a árvore
má, e o seu fruto mau, pois a árvore é conhecida por seu fruto (e sabemos que nos “Ungidos dos
Últimos Dias” o irmão Branham disse que o fruto é o ensino da estação, o que eles ensinam.
Portanto você julga a árvore ou o homem com o que sai de sua boca, em termos de ensino, o que
eles ensinam.) Ó raça de víboras, (note que ele está chamando a semente da serpente aqui. Ele diz
“Que geração de serpentes venenosas”) como podeis, sendo mal falar coisas boas? Pois do que há
em abundância do coração fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas
boas, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. (Agora, nós cobrimos este pensamento aqui
já várias semanas sobre “onde está o teu tesouro aí estará o teu coração também”. Então vamos
ler) Mas Eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia
do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
26
E por que isso? Por se tratar das tuas palavras, as coisas que você diz que declaram onde está
o teu coração e as coisas que lhe são caras dentro do teu coração. Então nós estamos olhando para o
que está lá, no fundo do coração. Por que é o verdadeiro você e se você não nasceu de novo, você
está em sérios problemas.
27
Nº 3. Então o seu coração é o que você é, é o seu entendimento, é o que você pensa e, assim,
o que você expressa. É o que você entende, e, portanto, um reflexo do estado da sua alma. E da
abundância ou do transbordamento do coração a boca irá falar e o corpo atuará essas coisas.
28
Explicando a Cura e Jairo (16/02/1954) § 37 O que você é aqui é um reflexo do que você é
em algum outro lugar. “Aqueles que Ele chamou, Ele justifica”. É isso correto? “Aqueles que Ele
justificou, Ele glorificou”. Já na Presença do Pai, temos um corpo glorificado. Ah! Isso não foi
profundo? Tudo bem. Nós descobriremos se está certo ou não. “Se este tabernáculo terreno se
desfizer, temos um já esperando. É isso correto? Isso mesmo. Então agora mesmo, e o que somos
lá, é um reflexo. Aqui, o que somos aqui, é um reflexo do que somos em algum outro lugar. Então
se suas ações são más, você sabe de onde isso vem. Você sabe onde seu outro corpo está
aguardando.
29
Agora, na parábola Jesus está nos dizendo que a boca é o meio pelo qual nós sabemos o que
está no coração. E se a nossa boca não é verdadeira com o que está em nossos corações, então
somos hipócritas, que é o pior tipo de pecador.
30
Condenação Por Representação (13/11/1960) § 4-1 Quando uma pessoa está pregando
uma doutrina, então você tem que ficar com a sua própria crença. Se você não fizer isso, então
você é um hipócrita. Se você disser algo porque alguém mais o diz, e em seu coração você não
acredita nisso, então você é um hipócrita, porque você está dizendo algo que você não crê. Eu
preferiria ser criticado um pouco pelas coisas que eu creio do que ser um hipócrita diante dos
olhos de Deus tentando me comprometer com outra pessoa.
31
Eu creio que é por essa razão que eu tive tanto sucesso em todo o mundo ensinando a
doutrina. É porque eu realmente creio que o que eu ensino é a inteira verdade e nada mais que a
verdade, e eu não tenho somente as Escrituras para provar que o que eu ensino é a verdade, mas eu
também tenho as próprias palavras de um profeta vindicado para fazer tudo.
32
Agora, há um grande número de pessoas que afirmam crer nesta mensagem, mas a sua boca
declara que eles são hipócritas, porque, por um lado, eles dizem: “Nós dizemos apenas o que o
profeta diz”, e então quando você diz, eles te criticam por isso. Existem pessoas que dizem uma
coisa, mas que creem em outra, e Jesus os chamou de hipócritas. E é isso que o irmão Branham está
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nos dizendo aqui. Agora, vamos ver algumas outras coisas que o irmão Branham nos fala sobre este
tipo de pessoas.
33
O Sonido Incerto (31/07/1955) §§ 64-72 Como eu estava dizendo há poucos dias, seja aqui
ou em algum lugar, falando sobre o detector de mentiras. Agora, observe atentamente agora. Eu
quero que você preste muita atenção. Coloque um detector de mentiras em você, e tente imitar essa
verdade, e tente dizer que isso é verdade, mas bem lá dentro de você, no subconsciente, situa-se um
lugar chamado a alma. E essa mente intelectual não governa aquela vibração do sistema. A mente
é apenas um diretor. Ela irá direcioná-lo, e é muito incapaz de levar-nos a Deus: sua mente. Você
não pode conhecer a Deus por sua mente, pelo intelectual. É um dos recursos ou canais que levam
a isso, mas a sua alma é o que governa você. Você é o que você é pela sua alma. Jesus disse ao
fariseu, disse: “Ora, vós, hipócritas. Como podem vocês falar coisas boas?”. Quando eles estavam
chamando-Lhe de “bom Mestre”, e assim por diante. Ele disse: “É da abundância do coração que
a boca fala. E em seu coração vocês Me odeiam. E em seus lábios Me chamais: ‘Bom’.” Ele disse:
“Vós hipócritas”. Veja, sua alma está pensando uma coisa, e você está falando com os seus lábios
outra coisa. Que situação. Que coisa horrível. Que coisa enganosa é um hipócrita. Pois com a sua
mente eles dizem uma coisa, quando sua alma diz outra coisa.
34
Agora, o detector de mentira não irá funcionar em sua mente. Ele vai funcionar em sua
alma. Não vai funcionar em seus intelectos. Aí! Algumas pessoas podem imitar a verdade. Eles
imitam. No entanto, por ser uma mentira, podem imitar isso até que eles possam enganar como
qualquer coisa. E Satanás é o melhor que existe, pois ele enganou Eva dessa forma, dizendo-lhes as
mesmas coisas. E a maior mentira que já foi contada, tinha um monte de verdade nela. Agora, esta
pessoa, o que aconteceria se você pudesse alguma vez adentrar nessa alma por dentro, assim, em
harmonia com Deus, para que a sua alma e Deus sejam um juntos? Então você poderia pedir o que
quisesse, e isso seria dado a você. Muitas pessoas vêm para mim, muitas vezes, na fila de oração, e
ficam ali e dizem: “Oh, irmão Branham, eu tenho bastante fé. Tenho fé igual para mover
montanhas”. E, no entanto, eles não têm nenhuma fé. Eles quase não têm fé suficiente para chegar
à plataforma. Mas eles estão conscientes de uma coisa: de que eles crêem.
35
Eles estão crendo intelectualmente com a sua mente. E a sua mente nunca irá levá-los a
Deus. Sua mente é o raciocínio. E Deus não tem raciocínio. Se você raciocinar, sua mente poderá
lhe dizer: “Agora, olhe aqui, o médico diz que eu não consigo superar isso. Isso é
impossível”. Agora, o médico, com os seus intelectos, com a sua inteligência, com o seu
conhecimento da ciência médica, ele disse a você o melhor da sua mente em funcionamento. E você
aceita a tua mente, e usa a mesma coisa que o médico lhe disse, você... Deus nunca pode tocar
nessa linha, contanto que você arrazoe. Mas vamos sacrificar o raciocínio. Deus nunca nos fez
viver por nosso intelecto. Nós vivemos pelo Espírito Santo que está em nossa alma, que diz “não” a
qualquer raciocínio que seja contrário à Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus diz que isso
é assim, não há nada no mundo que fique em Seu caminho. Então quando você faz isso, você está
descendo à destra de Deus. Você está descendo, até que você possa pedir o que você quiser, e isso
será dado a você, porque não há nada no meio aí. Não há nenhuma razão. Vamos jogar fora esses
raciocínios. Eles estão no seu caminho. Tire a sua opinião do caminho. E não diga o que você
raciocina, o que você vê, o que você pensa; diga o que Deus diz ser a Verdade. E isso só pode vir
de dentro do coração, não dos intelectos.
36
A Personificação do Cristianismo (20/01/1957) §§ 29-30 E ao ser este o tipo intelectual
das igrejas que temos hoje na América, e em todo o mundo, quando chegamos a esse tipo de escola,
então o cristão, o crente, o membro de igreja, lendo a Bíblia vê que ele deve tentar agir com
humildade. Ele deve tentar ser dessa maneira. Mas ao fazer isso ele só faz uma personificação
carnal. Deixe que isso mergulhe profundamente. Uma comparação carnal, ele está tentando atuar
algo que realmente não está em seu coração. Em seu coração ele está pensando uma coisa, e tenta
agir de outra, o que em uma linguagem bem genuína, isso faz dele um hipócrita. Jesus disse:
“Vocês, hipócritas, como vocês podem falar coisas boas, pois do que está cheio o coração fala a
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boca”. Se você não fala de acordo com o que está em seu coração, o seu coração pensa uma coisa
e você fala outra, isso faz de você um hipócrita. A própria palavra “fariseu” significa “ator”. Eles
atuavam da sua religião pois eles tinham um coração de pedra. Eles vieram e disseram: “Bom
Mestre, queremos ver um sinal de Ti para provar que Tu és o que Tu disseste”. Disse: “Como
vocês Me chamam de bom, quando não há nenhum bom a não ser Deus?”.
37
O Sonido Incerto (31/07/1955) §§ 75-78 Aí é onde muitas pessoas hoje estarão tão
terrivelmente decepcionadas com o dia do juízo: saber que eles viveram na igreja, saber que eles
têm feito boas ações, saber que eles têm tratado o seu vizinho direito, que eles têm sido leais ao
povo, leais à igreja, e em sua mente ter acreditado que Jesus Cristo é o Filho de Deus e serem
condenados no dia do juízo. Jesus disse: “Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Estreita
é a porta e apertado o caminho que leva à Vida, e poucos haverá que o encontrarão”. Agora, para
vocês aqui nesta manhã, eu quero que você estabeleça e tome nota disso. Você tem idade suficiente
agora. Você já ouviu o suficiente da pregação do Evangelho, até que você ser capaz de sair do leite
e de chegar a uma dieta sólida e verdadeira do Evangelho: chegar a um lugar onde os homens e as
mulheres devem ficar em pé. Paulo disse: “Quando vocês deveriam ser mestres, ora, vocês têm que
ser ensinados, ainda”. Agora, na alma, onde o homem vive, você é o que você é em sua alma, não
em sua mente, não no seu raciocínio. Não é porque você diz: “Eu vou ter uma melhor posição. Eu
posso me associar com a melhor empresa se eu me tornar um cristão”. Esse é o
raciocínio. Vê? Você não deve fazer isso. Não faça isso. Deixe que isso se torne uma nova
experiência, um novo nascimento, algo que aconteceu, não na mente, mas na alma, que é onde todo
o raciocínio é tirado fora, e você se torna uma nova criatura. E você está em Cristo Jesus.
38
Deus Cumprindo a Sua Promessa (09/12/1956) § 17 Agora, se você está tentando apenas
imitar isso, então você está fazendo de si mesmo apenas um hipócrita. Vê? Porque você... você não
pode fazer isso. O cristianismo é algo que tem que vir do coração. Jesus ao falar com os fariseus,
disse: “Hipócritas, como vocês podem dizer coisas boas quando da abundância do coração fala a
boca?”. Então, se o coração pensasse uma coisa e a boca falasse outra coisa, torna-se
hipocrisia. Vê? Precisamos que o nosso coração expresse exatamente como nos sentimos. Devemos
expressá-lo do nosso coração. E se não podemos expressar a coisa corretamente, então que
fiquemos quietos. Não diga nada sobre isso. E agora, se a igreja alguma vez conseguir praticar
isso, eles podem ter menos membros por um tempo, mas eles terão melhores membros enquanto
eles estiverem tendo isso. Que Deus conceda o dia quando cada homem ou mulher serão e
expressarão exatamente o que eles são.
39
Exortação na Cura (01/05/1951) § 45 Nós aprendemos isso, amigos, que Deus sabe o que
o seu coração é. Vê? E se você não fala de seu coração, então você é um hipócrita. É isso
mesmo? E eu realmente quero dizer isso.
40
A Palavra se Fez Carne e Relatório da Viagem à Índia (03/10/1954) §§ 223-255 Jesus
disse aos fariseus: “Vocês, hipócritas. Como vocês podem dizer coisas boas?”. Isso é o que os
tornaram um hipócrita; eles pensavam uma coisa em seu coração, e expressavam em seus lábios
outra coisa. Um hipócrita é assim. É isso que um hipócrita faz. Ele disse: “Como vocês podem,
sendo hipócritas? Pois da abundância do coração fala a boca. Vocês não falam o que realmente
pensam”. E vê o que isso significa? Você deve dizer o que pensa. Se você não pensa isso, não diga
isso. Vê? Fale as suas palavras; deixe que elas venham do fundo do seu coração, como Jesus disse
sobre aquela árvore: “Ninguém coma de ti”. Ora, não havia uma sombra de dúvida em todo o
coração, que essa árvore iria murchar. Por quê? Seu coração estava vindo do puro do... Foi o
Espírito de Deus nele, que estava fazendo-O daquela maneira, ensinando àqueles discípulos uma
lição. Vê o que eu quero dizer? Tudo bem. Então, deixe que seja puro. Deixe os seus pensamentos
saírem puros, e suas expressões puras. Viva puro e seja puro. Agora, do seu coração procede o
pensar mal, o adultério, e todas estas outras coisas; se isso sai do seu coração, isso é o que está em
seu coração. Mas se do seu coração vem justiça, paz, amor, alegria, oh, que coisa, então isso está
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vindo de uma fonte aqui que é feita disso. Vê o que eu quero dizer? Ela é feita do Espírito de Deus
aqui que Se expressou através das palavras, e o que você diz então virá a acontecer.
41
Então veja, se não somos nascidos do coração não somos tão bons para começar. E se é
assim, então nós dependemos de Deus para nos dar um coração certo. Deus deve nos dar um novo
coração, pois o coração com que nós nascemos é corrupto, para começar. Então Ele nos dá um outro
Espírito e depois o Seu próprio Espírito.
42
Ezequiel 11:19-21 E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles; e
tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne; para que andem nos
Meus estatutos, e guardem os Meus juízos, e os cumpram; e eles Me serão por povo, e Eu lhes serei
por Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas
detestáveis, e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor
Deus.
43
Ezequiel 36:26-28 E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e
tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós
o Meu Espírito, e farei que andeis nos Meus estatutos, e guardeis os Meus juízos, e os observeis. E
habitareis na terra que Eu dei a vossos pais e vós sereis o Meu povo, e Eu serei o vosso Deus.
44
Véu Adentro (21/01/1956) Observe. Existe uma fé intelectual. E existe uma fé que vem do
coração. O velho incrédulo disse anos atrás: “Quando a Bíblia diz: ‘Como um homem pensa em
seu coração...’.” Disse: “Isso é loucura. Não há faculdades mentais no coração”, disse, “Você
pensa com a sua mente. Não há faculdades mentais no coração”. Mas no ano passado, eles
descobriram que isso está errado. Deus estava certo. Abaixo no coração, bem no centro do
coração, há um pequeno compartimento onde não há nem mesmo uma célula de sangue nele. Não é
no coração dos animais, somente no coração humano. E eles dizem que isso é a ocupação, ou o
ocupante da alma. A alma vive no coração. Então, apesar de tudo, Deus estava certo quando disse:
“Como um homem pensa em seu coração”.
45
E eu gostaria de acrescentar: assim ele é! E assim isso nos leva à última parte desta questão:
o que acontece com o coração? Agora, é muito importante que você entenda sobre o coração, como
eu acabei de ler esta citação maravilhosa. Porque “como um homem pensa em seu coração, assim
ele é”. E, claro, se a alma reside no coração, então o que aconteceria se o coração de um homem
fosse removido dele e ele recebe o coração de outra pessoa? Eles são uma alma viva ou apenas um
animal vivo? Que tal isso? Eu creio que eles já morreram e sua alma foi para o seu destino eterno e
tudo o que resta é um animal vivo. Mas e quanto a essas pessoas que são puramente semente
serpente? E depois? Será que eles têm uma alma? Boa pergunta.
46
A Ele Ouvi (12/07/1960) O homem não é medido pelos músculos; isso é animal. O homem é
medido pelo caráter. Vi homens que pesavam 90 quilos e todo músculo e não tinha um pingo de
homem nele. Tirar um bebê dos braços da mãe e violentá-la, isso não é um homem; isso é um
animal. Isso é bruto. O homem é caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia
diz que não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Provavelmente um Companheiro pequeno,
muito pequeno, de ombros curvados ou algo assim... Todos nós estávamos como que com os rostos
escondidos Dele. Mas Ele... Nunca houve um caráter assim. Isso é o que o verdadeiro homem
é. Você não mede um homem pelos músculos, mas pelas marcas dos joelhos em suas calças onde
ele esteve orando. É dessa maneira que você mede um homem, pelo caráter. É verdade.
47
O Que é Preciso Para Tornar Uma Vida Cristã? (13/01/1957) Agora, eu quero que você
ouça por alguns momentos antes de encerrar. Eu quero que você note uma coisa e observe
atentamente agora. Observe a ordem da Escritura: “Tirarei o coração de pedra e vos darei um
coração novo”. Agora, o coração é a morada do Espírito Santo “E lhes darei um espírito
novo”. Eu quero que você observe a ordem. Agora, muitas pessoas se confundem aí. Eles acham
que tem o Espírito Santo, mas conseguiram apenas um novo espírito. Observe. “Eu te darei um
novo coração e um novo espírito. E então porei o Meu Espírito...”. Agora, o novo espírito, Deus
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tinha que dar a você um novo espírito, mas esse novo espírito a Deus dá a você de modo que você
possa se dar bem com o Espírito Santo. Com aquele velho espírito que você tinha, você não
conseguia se dar bem com o seu próximo; você não conseguia se dar bem com você mesmo; então
você sabia que você não podia se dar bem com Deus; por isso Deus te dá um novo espírito. E
muitas vezes sob o entusiasmo; e se você observar a vida que ele tem... Eu espero que eu não esteja
ferindo, mas eu espero que eu esteja descobrindo. Vê? Muitas vezes você pensa que você tem o
Espírito Santo. “Oh”, você disse, “eu cantei, falei em línguas”. Certamente. Sendo que tudo isso é
o mais próximo que você pode fazer, mas isso ainda não é o Espírito Santo. Vê?O Espírito Santo dá
testemunho de Jesus Cristo. Agora, Ele tirou, e o que Ele fez? Dá-lhe um novo coração, dá-lhe um
novo espírito, e então Ele coloca o Seu Espírito, o Seu Espírito em você. É exatamente como... Você
não tem que sair por aí e fingir que você é um homem cristão. Esse novo espírito traz vida nova. O
Espírito Santo em seu novo espírito, em seu novo coração... Seu novo coração, seu novo espírito e o
Espírito Santo vai direto ao centro do seu novo espírito, e o seu novo espírito vai direto ao centro
do seu novo coração.
48
A Personificação do Cristianismo (20/01/1957) Agora, quando você faz isto, e não
carrega o fruto do Espírito, então... Você está no espírito novo. Você não costumava fazer aquilo,
correto, mas Deus teve que te dar um espírito novo. Ora, o espírito que você tinha, você não
conseguia nem mesmo se dar bem consigo mesmo, então como você progredirá com Deus? Então,
Deus teve que te dar um coração novo, não um remendado. Um coração novo; este é o seu intelecto
com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Então, quando ele te dá um novo modo de
pensar, “Sim, correto... (observe que o novo coração é uma nova mentalidade, uma nova maneira
de pensar) Então Ele disse depois isso: “Eu te darei um novo espírito”. Então Ele disse, depois
disso: “Então te darei um novo espírito.” O que é isto? Um novo desejo. “Eu quero fazer o
correto”. “Agora, eu sei que sou um cristão. Eu tenho que... Eu vou fumar mais um, e então vou
jogá-lo fora.” Vê? E eu – eu – eu apenas verei. Eu – eu – eu simplesmente ficarei em casa nesta
noite, sabe. Eu simplesmente...” Todos estes pequenos “só, apenas,” isso é exatamente.... Eva
parou só por um momento. Isto foi tudo que ela teve que fazer. Mas agora, este é o novo espírito.
Então observe a ordem da Escritura. Depois de Ele te dar um coração novo, um espírito novo, Ele
disse: “Então derramarei o Meu Espírito.” E então? Isto é o que a Escritura diz aqui. Esta é a
ordem, a ordem pneumática e numérica da Escritura: “Um coração novo; um novo espírito; e
então Meu Espírito.” Então, o Espírito Santo de Deus... O coração novo de Deus que Ele coloca
em você, está bem no centro. Este é o seu – o seu impulso, de onde você – você... seu – suas
emoções saem. E o novo espírito se posiciona bem no centro do novo coração. E o Espírito de
Deus, o Espírito Santo, se centraliza bem no meio do seu novo espírito. E, dali, Ele controla suas
emoções... Mas ao aceitá-lo, e ter um novo coração, um novo espírito, e Seu Espírito, que faz parte
do Logos em você controlando suas emoções... E quando Ele murmura através da Sua Palavra,
você ecoa de volta e responde a Ele. “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre...”.
49
A Personificação do Cristianismo (27/01/1957) Sim, observe a ordem da Escritura. “Vou
tirar o velho coração de pedra, e vou dar-lhe um novo coração”. Essa é a primeira ordem. Alguns
deles param nessa primeira ordem. Agora, isso é... Você está – você está apenas
começando. Então, Ele disse: “Vou te dar um novo espírito”. Aí é onde um monte de vocês
pentecostais falham. Você tinha que ter um espírito novo. Oh, você se sentiu bem e você se sentiu
assim: “Ah, eu estou tão bem, me sinto bem. Eu – eu – eu não poderia ter isso”. Bem, você apenas
começou. Você está apenas se firmando agora para... Você está apenas entrando na linha. Ele
tinha que dar a você um novo espírito. Por que você não poderia se dar bem com você mesmo com
o velho espírito? Então como você pode se dar bem com o Espírito de Deus? Então Ele teve que
dar a você um novo espírito.
50
Mateus 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com
seus ouvidos, e fecharam seus olhos; para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e
compreendam com o coração, e se convertam, e Eu os cure.
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51
Então estamos lidando com o coração como o receptáculo da alma. Então o coração e sua
condição é muito importante por causa da influência que ele desempenha na condição da
alma. Educa uma criança no caminho em que ela deve ir e quando ficar velha não se desviará
dele. Portanto se você educar essa criança em uma condição ou atmosfera de incredulidade, ela vai
ter uma influência muito forte sobre o que ela crerá a respeito da Palavra de Deus. Uma criança
criada em um lar muito irreverente terá muito mais dificuldade em se confrontar com sua
necessidade de salvação do que aquela que é criada em um lar onde o amor e o respeito por Deus
são ensinados.
52
E o ministério quíntuplo não pode dar a você uma revelação, mas pode preparar a sua mente
para receber a revelação de Deus. E vocês, os pais, podem preparar as mentes de seus filhos para
receber a Palavra de Deus também. Esse é o seu dever diante de Deus como um mordomo de sua
casa.
53
Deuteronômio 6:4-8 Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas
palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos (E como você faz
isso? Deus diz:) e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e
levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos.
54
Nomes de Blasfêmia pg. 23 Chegando à sua fé mental, bem aqui, vem o Espírito
Santo; descendo em sua fé mental, tornando-se uma fé espiritual. Então a fé espiritual só reconhece
a Palavra.
55
E assim, ao olhar para esta condição da mente, vemos que Deus desceu nesta hora para
provocar uma mudança em nossa mente para que possamos receber a Sua mente. “De sorte que
haja em vós a mesma mente que estava em Cristo Jesus”. E sabemos também que em Colossenses
3:4 nos é dito que “quando Cristo, que é a nossa vida se manifestar, então iremos aparecer com Ele
na mesma Glória ou mentalidade”. Então, se é uma condição da mente, então isso deve vir primeiro
à nossa mente, antes que isso possa se mover para baixo em nosso coração e alma e assumir as
próprias ambições e desejos de nosso coração. É por isso que a Escritura nos diz: “Onde está o teu
tesouro, aí estará também o teu coração”.
56
Em Lucas 6:45 O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau,
do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E
aqui encontramos a Escritura que nos diz que os nossos corações só irão refletir o verdadeiro
tesouro que se encontra dentro dele, e isso mostrará o que realmente são os nossos tesouros nas
coisas que falamos.
57
Na mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho? § 51, o irmão Branham disse: As coisas
que você pensa, as coisas que você faz, (Ações), as coisas que você fala cria uma atmosfera!
58
Do que a sua mente está se alimentando é apenas um reflexo de sua condição espiritual, que
é apenas um reflexo do seu destino eterno. Os eleitos de Deus se agarrarão em Sua Palavra como
seu tesouro, e isso irá refletir em seus pensamentos e ações também.
59
Em Espíritos Sedutores, o irmão Branham disse: Deixe-me ver o que um homem lê; deixeme ver o que ele vê, ouvir a música que ele ouve, e eu posso dizer em que condição espiritual que
ele está. Ele disse: “porque esse é o seu apetite!”.
60
De O Que é o Espírito Santo? § 31, o irmão Branham disse: Deixe-me falar com um
homem por dois minutos; eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim
você também pode. Isto lhes separa; é uma marca; é um sinal. E o Espírito Santo é um Sinal. E é...
qualquer menino que recusava ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do
Espírito Santo, era cortado do meio do povo. Se recusava ser circuncidado, ele não podia ter
companheirismo com o resto da congregação. Agora, ilustremos isto com o dia de hoje. Uma
pessoa que recusa receber o batismo no Espírito Santo hoje, não pode ter companheirismo com
aqueles que têm recebido o Espírito Santo. Você simplesmente não pode fazê-lo. Você tem que ser
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da mesma natureza. Como, é... minha mãe costumava dizer: “Aves da mesma plumagem sempre se
juntam.” Bem, é um antigo provérbio, mas é uma verdade. Você não vê pombas e corvos tendo
companheirismo. Suas dietas são diferentes; seus hábitos são diferentes; seus desejos são
diferentes. E essa é a maneira que sucede com o mundo e com um cristão quando você tem sido
circuncidado pelo Espírito Santo, o que significa cortar fora uma carne.
61
E assim vemos que há uma certa dieta que tomamos. Um corvo pode comer qualquer coisa,
nada de mal irá incomodá-lo, mas uma pomba só pode comer certos tipos de alimentos. Essa é a sua
natureza. Pois comer como um corvo iria matá-lo. E eu vou lhe dizer que eu creio nisso com todo o
meu coração. Eu ouvi uma fita outra noite de um certo pregador nesta mensagem, e tudo o que ele
fez foi gritar e gritar e ainda assim nada foi dito. Eu não poderia suportar isso.
62
Sede (19/09/1965) Há uma torre de controle em sua alma que lhe diz quais as coisas
espirituais que você necessita, algo em seu espírito, e, e você através disto pode dizer que tipo de
vida está te controlando. Quando você – quando você pode ver quais são os seus desejos, então
você pode dizer, através daquilo, que tipo de coisa está em você, que está criando este desejo que
você tem. Veja, há uma certa coisa pela qual você esta sedento, e isto... e isto pode lhe dizer em sua
alma o que é este desejo, através da natureza da sede que você tem. Eu espero que você possa
compreender isto.
63
Então, o que estamos vendo aqui é o fato de que Deus nos fez para receber a Sua Palavra
com nossas mentes e depois Ele ungirá o entendimento que Ele nos deu e, em seguida, isso vai para
nossa alma e se torna uma revelação espiritual. Então, estamos lidando com a mente aqui e é por
isso que vejo o irmão Branham apontando para a condição da deterioração das mentes do
povo. Agora, isso traz à tona uma questão que foi entregue a mim.
64
Agora, como eu já disse, a alma é a parte do homem que identifica o homem. É a Sua
própria Vida, e a natureza do Espírito. Quando lemos I Tessalonicenses 5:23 E o mesmo Deus de
paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
65
Vemos que a palavra “alma” aqui é a palavra grega psuche que também é traduzida como a
palavra “vida”. Quando Jesus disse: “aquele que perder a sua vida por Minha causa, salva-lo-á”, Ele
estava usando a palavra psuche que também é usado como a mesma palavra para a sua alma como
vemos em I Tessalonicenses 5: 23 e tantas outras escrituras.
66
Agora, muitos homens têm tentado colocar a alma como sendo inferior ao espírito e homens
como Doctor Larken antes que o irmão Branham viesse, até mesmo ensinou que há uma diferença
entre a alma e o espírito. Mas eles não podiam colocá-lo corretamente dentro do próprio corpo. Eles
ensinavam que o exterior é o corpo o que é correto. Mas, então, eles ensinaram que depois do corpo
estava a alma e dentro da alma estava o espírito, o que é um erro. O irmão Branham nos ensinou
depois que os selos foram abertos que o primeiro círculo é o corpo, depois o espírito e então a
alma. Isto significa que o espírito estava entre a alma e o corpo. No meio ou entre.
67
Agora, a pergunta que foi feita: onde está a mente? E nós temos que responder de acordo
com a Escritura e com o que o irmão Branham nos disse, a mente está no espírito. No entanto, nossa
alma ainda tem a última palavra sobre a nossa escolha. Mas o carinho, e o raciocínio, e a emoção e
a memória e a consciência, todos existem no reino do espírito. Mas a alma é a natureza desse
espírito. E a próxima parte desta questão é: onde e o que é a alma? Eu acho que respondi a essa
parte dizendo que a alma é. É da natureza do seu espírito. A própria vida do seu ser. Agora você
pergunta: onde ela está? Ela se encontra dentro do recôndito do seu coração.
68
Nº 5. Quando nascemos de Deus, não podemos mais pecar, porque é a semente de Deus que
permanece em nós. Então o que vem adiante do coração só é bom, e vai refletir os frutos do
Espírito.
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69
A Era da Igreja de Pérgamo Capítulo 5 Conheço as tuas obras. “Eu sei as tuas obras.”
Estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos sete mensageiros, relativamente ao povo
de Deus em cada era. Visto que são faladas às duas vinhas (a verdadeira e a falsa) elas trarão
gozo e alegria aos corações de um grupo, porém devem infundir terror nos corações do outro.
Porque embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação
produzirá obras, ou feitos que agradarão a Deus. I João 3:7: “Filhinhos, ninguém vos engane.
Quem PRATICA (obra) justiça é justo, assim como Ele é justo.” Se de algum modo este versículo
significa alguma coisa, significa que o homem É o que ele PRATICA. Tiago 3:11: “Porventura
deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa?” Rom. 6:2: “Nós, que
estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?” Mat. 12:33-35: “Ou fazei a árvore
boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau; porque pelo fruto se conhece a
árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em
abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o
homem mau do mau tesouro tira coisas más.” Ora se um homem é nascido da Palavra (Sendo de
novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela Palavra de Deus, viva, e que
permanece para sempre. I Pedro 1:23) ele produzirá a Palavra. O fruto ou obras de sua vida serão
um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão
escriturísticas. Oh, que acusação esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo. Lá está aquele
Incomparável, e em Sua mão a espada aguda de dois fios, a Palavra de Deus. E essa Palavra nos
julgará no último dia. Na realidade a Palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para
discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz
epístolas vivas lidas e conhecidas por todos os homens para a glória de Deus. “Eu sei as tuas
obras.” Se um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a Palavra. Se um
homem tem dúvida se ouvirá essas palavras: “Bem está, servo bom e fiel,” que ele cumpra a
Palavra de Deus em sua vida, e seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A Palavra da
verdade era o critério naquele tempo; ela é o critério agora. Não há outro padrão; não há outra
linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai
ser julgado pela Palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como Tiago
sugeriu: “Olhe no espelho da Palavra de Deus.”
70
Portanto devemos treinar o coração e a alma pela Palavra de Deus. Quando uma pessoa
nasce de novo, ela não foi preenchida. O preenchimento vem quando você substituir a incredulidade
pela fé na Palavra de Deus. E então como é que sabemos no que estamos crendo em nosso coração?
Pelas coisas que falamos. A menos que você seja um hipócrita, e propositadamente esteja fazendo
uma coisa enquanto você está crendo em outra, você falará com a sua boca o que está em seu
coração.
71
2 Coríntios 4:13 Temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso
falei; também nós cremos, por isso também falamos.
72
Romanos 10:10 Porque com o coração se crê para a justiça; e com a boca se faz confissão
para a salvação.
73
Provérbios 18:20 Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre; dos renovos dos
seus lábios ficará satisfeito.
74
Provérbios 13:2-3 Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos
prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre
muito os seus lábios se destrói.
75
Provérbios 12:17-22 O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz
engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O
lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade, dura por um só momento. No
coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum
agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de problemas. Os lábios mentirosos são
abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.
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76

Provérbios 10:11 A boca do justo é manancial de vida.

77
Tiago 3:11 Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água
amargosa?
78

Provérbios 12:19 O lábio da verdade permanece para sempre.

79
Observe isso! O lábio da verdade... e o que é a Verdade? João 17: Tua Palavra é a Verdade.
O que será estabelecido? A Palavra de Deus, e não a sua ou a minha.
80

Provérbios 12:19 ...mas a língua da falsidade, dura por um só momento.

81
O que é uma “língua da falsidade”? Uma língua que diz qualquer coisa, menos o que a
Palavra de Deus diz.
82

Romanos 3:4 Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem.

83
Tudo o que dizem sobre uma coisa quando Deus não disse isso, é uma mentira. Ele só tem a
Verdade.
84

Provérbios 12:18 A língua dos sábios é saúde.

85
O Ano do Jubileu (03/10/1954) § 127 Quando você está plenamente convencido de que
Jesus Cristo é o Filho de Deus, e em seu coração, agora, não na sua imaginação, mas em seu
coração, algo ecoa lá dentro, e diz: “Agora, eu sou salvo”, isso é tudo que você precisa, bem aí,
irmão. Confesse-o para fora e deixe suas palavras saírem. E então observe, veja a sua vida a partir
de então. Não mais do que um milho pudesse produzir carrapichos, nem que o homem pudesse dar
frutos maus. Ele terá que dar bons frutos. Jesus disse: “Aquele que ouve as Minhas Palavras, e crê
Naquele que Me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a Vida”. Isso é porque você crê, não imagina, mas você crê. Torna-se um pensamento em seu
coração. A próxima coisa, você expressa como uma confissão. “Aquele que Me confessar diante
dos homens, Eu vou confessarei diante de Meu Pai e dos santos anjos”. Então algo ancora. Isso é a
realidade.
86
I João 3:7-10 Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele
é justo. Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o
Filho de Deus Se manifestou: para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus
não comete pecado; porque a Sua semente permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de
Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a
justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus.
Vamos inclinar nossas cabeças em uma palavra de oração.
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto original
em inglês.

Tradução: Diógenes Dornelles

Este sermão Intitulado “Cristo é o Mistério de Deus Revelado Nº. 26 – A Imagem do Deus Invisível – Parte
9” (Christ is the Mystery of God Revealed #26 – The Image of the Invisible God Part 9) foi pregado pelo
irmão Brian Kocourek no dia 16 de setembro de 2012, domingo de manhã, no Tabernáculo do
Companheirismo da Graça, em Lebanon, Ohio, EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o
português em junho de 2014.
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