
A UNIDADE –Parte 1 
Sem Comunhão Não Tem Unidade 

2 de Agosto de 1992 
Rev. Brian Kocourek 

 
Esta Serie chamada Unidade é tirada do sermão do mesmo titulo pregado por William Branham. O assunto não é a respeito 
da Deidade, uma vez que o irmão Branham enfaticamente disse que ele não era uma Unidade, mas fala da Unidade entre 
Deus e o crente. Esta série começou no dia 02 de Agosto de 1992 e terminou em 21 de Agosto de 1993, com 75 sermões ao 
todo. 

The subject is not concerning the Godhead since brother Branham emphatically said he was not a  Oneness. But the subject concerns the Oneness between 

God and the Believer. This series began August 2, 1992 and ended August 21, 1993. There are 75 sermons in this series. 

1 - Esta manha, eu gostaria de começar uma mensagem que Irmão Branham 
pregou em 1962. faz 30 anos que ele trouxe esta mensagem e eu penso que é 
mui apropriado para que estudemos como uma continuação da mensagem 
OLHE, porque nós temos passado 30 semanas enfocando nossos 
pensamentos Nele e Sua grande Doxa ou opinião quando nós estudamos 
“Olhe”. 
 

2 - Durante nosso estudo da mensagem OLHE nós aprendemos a enfocar 
nossos pensamentos a Seu pensamento, aprendemos a importância de deixar 
que nosso próprio pensamento saia, e receber a mente de Deus. Nós vimos 
que é fácil perder o que Deus nos trouxe por não receber Sua própria mente, e 
nós vimos isso que para ser parte desse grande processo de Rapto e receber 
nossos corpos glorificados, temos que ter Sua própria Mente. Assim com isto 
em mente, a havendo passado por mais de ½ ano estudando a mensagem 
OLHE, agora voltamos nosso foco para a mensagem “Unidade”. 
 

3 - Como muitas vezes antes, quando nós começamos o estudo de um dos 
sermões do Irmão Branham, nunca saberemos quantas semanas nós 
estudaremos esta mensagem.  Mas contanto que nosso Pai continue abrindo 
nossos olhos para a Revelação Dele através destes estudos, eu realmente 
penso que não importa. Nós estamos entrando de todas as maneiras na 
Eternidade, e quando você é uma nova criatura eterna, o tempo não tem 
importância. 
 

4 - Eu gostaria de começar no PP. #3 do sermão UNIDADE. 
 

UNIDADE - 11.02.1962 – pp 3  Eu estava aqui no último domingo à noite e 
falei sobre o assunto de Comunhão do... antes do culto da comunhão. 
Comunhão não é tomar o pão, comungar significa “falar, conversar, falar com 
alguém”. 
 

5 - Agora recorde que nós estamos estudando a Mensagem a UNIDADE, e a 
unidade com Deus é o tema deste sermão. Assim todos  nossos pensamentos 



devem se focalizar então na “UNIDADE”. Embora aqui ele começa a falar 
acerca de seu último sermão sobre a comunhão. Ele nos diz que a comunhão 
não é só alguma forma de culto, de tomar o pão, mas quer dizer comunicar. 
 

6 - Agora, eu creio que ele não estava dizendo isso em vão. Então nós vemos 
a verdade do principio, que a UNIDADE tem algo a ver com a comunicação. 
Note, ele diz, comunhão quer dizer, <falar com alguém, ter comunhão, falar 
com alguém>. Assim isto é, não é um fazendo o esforço, mas ele disse; “ter 
comunhão” ou “falar com alguém” isso significa que tem que haver uma relação 
de dois aqui, mas os dois estão focados sobre um pensamento. 
 

7 - Como se pode estar de acordo em uma conversa com alguém que está 
pensando pensamentos diferentes? Quando você comunga ou tem comunhão 
real com alguém, os dois devem está na mesma sintonia, ou deveríamos dizer 
o mesmo pensamento, para que vocês tenham comunhão. 
 

8 - Esta é a razão porque muitos pais não podem falar com seus filhos. Eles 
dizem algo e se perguntam por que o garoto não escuta, parece que não 
houve, ou simplesmente sinceramente desobedece. Agora, a psicologia 
moderna entende isto, então eles dizem aos pais que desçam ao nível da 
criança e assim se comunique. Mas quando você desce a seu nível de 
pensamento não só está afogando o crescimento da criança, mas você está 
pondo seu carimbo de aprovação onde eles estão mentalmente. 
 

9 - Agora, o que necessita ser feito primeiro quando fala com seus filhos é que 
você deve chamar primeiro ali a sua atenção, que poderia ser uma tarefa difícil, 
mas você tem que fazer isto. Levem-nos a um lado onde ficam calados e onde 
não se distraiam. Então você crie uma atmosfera onde você lhe faca saber que 
você deseja falar com eles sobre algo que é muito importante e você quer que 
eles escutem. Você tem que conseguir colocar-los no pensamento e na mesma 
mente ou você não terá comunicação, você terá unicamente gritos. 
 

10 - Então uma vez que você tem podido ganhar sua atenção, você pode 
começar a lhes dizer que coisas você sentia de comunicar-lhes. 
1 CORINTIOS 1:9 9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de 
seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. 10 Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não 
haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um mesmo pensamento e 
em um mesmo parecer.  
 

11 - Note aqui que somos chamados ara uma comunhão, mas ele nos disse 
que Para ter este companheirismo nós devemos ter o mesmo pensamento, e 
falar as mesmas coisas. 
 

12 - Agora eu creio firmemente que nós estamos perdendo esta unidade com 
Deus e a comunhão divina com Ele e com os outros e inclusive com nossos 
próprios filhos é porque nós estamos tão ocupados em pormos em dia nossas 
próprias rotinas diárias que nós não usamos tempo para criar a atmosfera 
correta para a unidade em nossas casas ou inclusive no serviço da igreja. 
 

13 - Assim simplesmente olhemos esta atmosfera um momento. Primeiro 
olhemos a casa com nossos filhos. Quando nós tomamos umas férias juntos, 
nos preparamos de antemão para nossa viagem fazendo atividades que nos 



preparam para nossa viaje. Nós decidimos o que nós queremos levar até a 
vestimenta, planejamos o que nós queremos ver, onde queremos ir e nós 
chegamos a alguma classe de acordo ou pensamento acerca do que nós 
queremos fazer de nossas férias. Talvez você quer pescar, outro quer 
simplesmente relaxar, outro quer ir de bote, e outro só deseja se sentar ao 
redor e ler. Assim que nós determinamos um lugar onde podemos ir, e cada 
um de nós possa cumprir com nosso desejo. Correto? 
 

14 - Há uma preparação. Então decidimos o que nós necessitamos levar como 
a roupa. Quanto tempo nós haveremos de ir. Quanto podemos gastar, etc. o 
que estamos fazendo é criando uma atmosfera de expectativa que produz na 
verdade uma emoção de viagem. 
 

15 - Não deve ser nossa jornada ao milênio da mesma maneira? Falamos nós 
sobre nossa jornada e sendo vestido na Palavra de Deus? 
 

16 - Quando empacotamos nossa roupa para uma viagem, nós dizemos, “traz 
uma jaqueta, pode ser frio aonde vamos”. Mas quando nós falamos sobre o 
Reino de Deus em que estamos entrando, nós dizemos; temos que ser 
vestidos em justiça? Ou nós fazemos as desculpas para nossos filhos e 
dizemos; bem eles simplesmente são jovens e não lhes importa realmente. Se 
eu levar minha filha para alguma parte onde faz muito frio, eu me asseguraria 
no natural que ela se vista apropriadamente para que ela não se enferme. 
Então, e sobre nossa morada Eterna? Se minha filha não se veste de uma 
forma apropriada para se encontrar com as condições do tempo será falta 
minha se ela ficar doente. E se minha filha não se veste apropriadamente para 
o encontro com as condições de Deus e ela adoecer espiritualmente, eu 
também sou culpado.  
 

17 - Irmão Branham disse, não é a delinqüência juvenil, mas é a delinqüência 
dos pais. Nós pedimos que nossos filhos lidem com isso, mas quando 
verdadeiramente cheguem a isso, não podem estar preocupados porque nós 
não estamos aplicando o Sinal. Para aplicar a pintura você tem que tirar da lata 
e por na parede. Para aplicar a Palavra de Deus você tem que tirá-la do Livro e 
por em seus filhos. 
 

18 - Você pode pensar que será uma luta grande, mas se você tivesse uma 
visão e pudesse ver que seu filho necessitasse de ajuda lá adiante, você usaria 
todo o seu poder antes que o filho pudesse cometer esse erro fatal. 
 

19 - Se vocês querem enfrentar a realidade ou não, Deus não é um velho avô 
chocheando. Ele não tem netos Ele tem filhos. E se seus filhos não estão no 
mesmo pensamento de Deus em que você tem que entrar, eles não receberão 
uma mudança de corpo. Aplicar o Sinal não é lançar o dado para ver o que vai 
suceder. E somente aqueles com a mente de Deus que se irão no Rapto. 
Muitas pessoas na mensagem apenas crêem como aqueles que estão 
jogando, mas ainda continuam submerso quanto a realidade do dia e da hora.  
 

20 - Assim, estamos vendo a Unidade com Deus hoje, mas notem que deve vir 
por meio de um companheirismo ou um comungar. 
 

Agora a Palavra UNIDADE significa: 
 

1) A qualidade ou estado de ser um; singular ou unidade. 



2) A unidade de mente, sentimento, ou propósito. 
 

21 - Então podemos ver que a mensagem do irmão Branham terá que tratar 
com a mente ou pensamento neste sermão, e eu creio que é por isso que ele 
começa a falar sobre a comunhão. 
 

22 - Si nós vamos a alguma parte muito importante como visitar a casa branca, 
diríamos, levem nosso melhor vestido e asseguremos-nos que nosso cabelo 
esteja bem penteado, e nós nos alvorotaríamos até que nós fizéssemos tudo 
correto porque, queremos causar uma impressão correta. Mas quando nós 
vimos a igreja para encontrar ao Rei dos Reis, antes nós devemos parar diante 
de um espelho com o pensamento que diga: “Hoje eu vou a me encontrar com 
O Maior Rei em todo o Universo”.  
 

23 - Qual é nosso pensamento, quando nós viemos a igreja? Agora, nós 
viemos unicamente quando a musica começa a soar, ou estamos parados fora 
falando até que o serviço começa? Então estamos preparando nossas mentes 
e nossos corações para ter noticias do céu ou simplesmente nós viemos para 
cumprir uma obrigação religiosa? 
 

24 - Nós devemos de estar em nossos assentos por pelo menos 10 a 15 
minutos antes que o serviço de cânticos comece. O piano e a guitarra devem 
tocar a musica suave isso ajudará para a atmosfera correta do culto. Nós 
queremos criar um pensamento onde todos nós estejamos em um acordo e 
isso não pode ser feito se nós estamos fora falando. 
 

31- Deus Escondido e Revelado em Simplicidade 17.03 .1963 – Quando um 
ministro sai ante uma congregação de gente que está orando, e está presente 
a unção do Espírito, é certo que se ouvirá do céu, não tem como evitá-lo. Mas 
se você sai e se encontra em confusão, então você está tão confundido e o 
Espírito de Deus está contristado.  
 

58- Apocalipses, Livro De Símbolos 17.06.1956 Seu pastor, quando ele sai 
para a plataforma ministrando a palavra de Deus, ele é o anjo de Deus á igreja, 
mensageiro á igreja. Por tanto um Pastor nunca deveria deixar essa Palavra, 
mas permanecer com a Palavra, porque Ele está alimentando ao rebanho, 
porque a palavra Pastor (Pastor) quer dizer “pastor”. Busque e encontrará se 
isso é correto ou não. Um pastor é cuidador de ovelhas, e o Espírito Santo o 
tem colocado a ele um supervisor sobre Sua igreja e o rebanho para alimentar-
los; com o que? Com a Palavra de Deus. Amem. 
 

25 - Agora continuemos com nosso tema da UNIDADE e ler o pp #4. 
 

UNIDADE 11.02.1962 – pp 4 E agora nesta manhã, se eu demorar muito no 
tempo, ora, alguém reveze de lugar com aqueles que estão em pé, e isto será 
apreciado, deixe-os assentar um pouquinho. Eu... estou preocupado com esta 
época em que estamos vivendo. Estou muito, muito preocupado. Quando vejo 
as coisas acontecendo que eu vejo tomando lugar, há algo dentro de mim que 
mexe. [que muito me emociona. Trad.] E estou querendo simplesmente tomar 
meu tempo e tentar a ... 
5 Na mensagem desta manhã falarei sobre o assunto de Unidade. E eu... eu 
quero tomar meu tempo e tentar fazê-lo tão... deixar isto tão perfeito quanto eu 
saiba. E eu desejo vossas orações enquanto vocês estão assim unidos. 



[congregados. Trad.] 
6 E agora eu desejo ler, se vocês tem a Bíblia e desejam ler comigo, o 
primeiro capitulo de Hebreus, e então Gênesis 1:26 e 7, para ajuntar isto. E 
ninguém pode dizer nada que é digno de dizer a não ser que Deus o ajude a 
dizê-lo. E... e isto é com a Mensagem nesta manhã, também, da unidade do 
povo de Deus. Agora em Hebreus no primeiro capítulo, nós leremos isto. 
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 
 A quem constituiu herdeiro de tudo, pro quem fez também o mundo.  
 O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua 
pessoa, e sustentando toda as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito 
por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da 
majestade nas alturas; 
7 E agora em Gênesis, o ... o primeiro capitulo e os versículos 26 e 27, eu 
lerei. 
 E disse Deus: Façamos o homem à sua imagem, conforme à sua nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a 
terra. 
 E criou Deus o homem à sua imagem, conforme à nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e 
sobre toda a terá, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 
 E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e 
fêmea os criou. 
 

2 de Agosto de 1992 
Rev. Brian Kocourek –  
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