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1 - Efésios 2 -1 E VOS vivificou, (deu vida a vós) estando vós mortos em ofensas e pecados, 2
Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das
potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3 Entre os quais
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 4 Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, 5 Estando nós ainda
mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo ( pela graça sois salvos ), 6 E
nos (nós) ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo
Jesus; 7 Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua
benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e
isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie; 10
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas. 11 Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na
carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos
homens; 12 Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e
estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. 13 Mas
agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
14 Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de
separação que estava no meio, 15 Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos
mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo
homem, fazendo a paz, 16 E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com
ela as inimizades. 17 E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que
estavam perto; 18 Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família
de Deus; 20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é
a principal pedra da esquina; 21 No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo
no Senhor. 22 No qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em
Espírito.
OREMOS.
2 - A semana passada nós falamos principalmente do Parágrafo 3 ao 13 e o irmão Branham
amarrou junto os pensamentos que ele havia colocado, e sua declaração de abertura da
mensagem Unidade, onde ele fez referencia a sua mensagem Comunhão da semana anterior e
então ele leu imediatamente em Hebreus 1:1-3 e Gênesis 1:26-27. Mostrando para o que ele
havia dito.
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo 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.

3 - Agora note aqui que ele disse que ele queria atar Hebreus 1:1-3 e Gênesis 1:26-27 juntos.
Por quê? Porque estas duas escrituras tratam principalmente com a semente. Elas duas, tratam
com a Imagem do Pai. Hebreus 1 diz; Cristo é a Imagem exata do Pai e em Gênesis diz que
nós somos também criados na imagem do Pai.
4 - Assim como nós vimos na semana passada e entendemos pelo que o irmão Branham está
dizendo também que esta Mensagem UNIDADE, que esta mensagem sobre Unidade, mostraria
a vontade e então deverá tratar de nossa relação com Nosso Pai. Para nos comunicarmos com
Ele e assim entrar em UNIDADE com Ele, nós devemos ter primeiro a mesma mente que Ele
tem.
5 - Agora eu quero que você escute mui atentamente ao que eu vou dizer a você logo. E é isto:
É impossível para você ter a mesma mente como Deus, a menos que você seja Sua
Semente. É impossível que tenha a mente de Deus a menos que você entre em Sua imagem. É
impossível para ter a mente de Deus a menos que você tenha a mesma Vida de Deus. E se
você está recebendo Sua mente, que são Seus pensamentos, isso se tem manifestado por esta
hora para que você possa ver então você, é, e só pode ser... Sua Semente. Sua semente Real.
E quando eu disse a semana passada; Este é seu Sinal. Você possivelmente não poderia ter o
mesmo pensamento se não fosse os mesmos atributos e Características como Aqueles
destacados por Ele. E depois de tudo, que é a mente ou a mesma direção de mente exceto seja
a comunicação dos mesmos pensamentos, recolhidos da mesma maneira expressada.
6 - Agora esse é um bocado muito bom. Mas eu quero que nós examinemos isto mais
estreitamente esta manhã, porque embora nós tenhamos lido só os primeiros 17 parágrafos
desta Mensagem, já me convencem completamente que isto é o que irmão Branham estava
tentando conseguir, que nós vejamos através desta Mensagem a UNIDADE.
7 - Eu não tenho lido mais além esta mensagem todavia, ou pelo menos nos últimos anos, mas
eu não estou dizendo isto porque eu tenha lido adiante. Mas eu, simplesmente creio, pela
maneira que o irmão Branham está aproximando-se a este assunto e o está fundamentando,
por meio da escritura que ele utiliza, como seu texto, deixando-nos ver isso como único
resultado e isso é o que eu já tenho dito. Assim vamos ler agora adiante de onde temos saído
fora
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 13 “Agora, o Espírito de Deus na Palavra faz com que a
Palavra viva Ela Mesma, Ela mesmo age. Isto traz a Palavra a vida, como uma semente.”
8 - Agora, o que é a Palavra? Exceto seus pensamentos expressados. Assim se o Espírito de
Deus fará a Palavra fazer-se realidade, e A Palavra é: os pensamentos Expressados, então o
que Ele está nos dizendo é isto. Que O Espírito de Deus descobre os pensamentos
Expressados de Deus e os traz a Vida. Note ele disse, Como uma Semente. Isto é você e eu,
veja! Nós estávamos nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Mas
precisou Seu Sinal de Sua própria Vida para vivificar Seus pensamentos que nós éramos
e para fazê-los vivo.
EFESIOS 1:3 – 4 Bendito [seja] o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; 4 Como também
nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis
diante (Sua Presença) dele em amor;
9 – Então vemos que estávamos em Seus pensamentos antes da fundação do mundo e ainda
antes de que o idealizasse, e aquilo que Ele viu em Sua mente era a Sua própria semente de
pé diante de Sua própria Presença, em uma condição que é Santa e sem culpa, o que significa

que nós seriamos limpos e postos de lado, separados para Ele, em Sua presença, Sua própria
Semente expressa ou manifesta.
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 15 - Agora, Qualquer homem e sua família, uma família
correta, boa, nobre e obediente é assim uma com a outra, qualquer família. E se há algo na
família que os separa, então não é correto, a família está rompida em algum lugar.
10 – Vamos simplesmente parar aqui. Ele viu-nos Nele como os atributos expressados Dele que
estão de pé diante de Sua própria Presença. Não a parte, mas em Sua presença, santa e
irrepreensível. Mas em algum lugar deste pensamento de Deus se havia quebrado. Ficamos
separados de Sua Presença. Mas ele ainda nos via de pé em Sua Presença santa e
irrepreensível e, por isso, deve Haver uma forma com que Ele também planejou para que isso
acontecesse.
11 - Ele continua no PP. 15: Todos eles deveriam ser um, pai com a mãe, mãe com o pai, filhos
com os pais, pais com os filhos, todos em acordo. E, quando você vê aquilo, você verá um
quadro amável.
12 - E, como vimos em Efésios 1, esse é um quadro muito encantador que Deus tinha em Sua
Mente antes que o mundo se dera a vida. Por isto deve acontecer. Mas o que aconteceu? O
que foi a causa para não vir a acontecer no início.
13 - Bem, a fim de descobrir vamos voltar e ver por nós mesmos.
GENESIS. 3:1-4 1 ORA, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o
SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de
toda a árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim
comeremos, 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis
dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4 Então a serpente disse à mulher: Certamente
não morrereis.
14 – Note o que aconteceu aqui. Deus havia dito; “VOCES MORRERAO” CERTAMENTE”.
E a Serpente disse; “VOCES CERTAMENTE [NÃO] MORRERAO”.
Basta uma palavra fora. Uma pequena palavra fora do lugar e por meio dela o mundo saiu da
ordem e os Filhos de Deus entraram em Caos, toda a perversão no mundo, toda a loucura
neste mundo. Toda a doença e doentes neste mundo. De UMA PALAVRA fora. Simplesmente
um pequeno pontinho, uma pequena palavra minúscula. Ele acrescentou apenas três letras na
carta. “N.Ã.O”. “Não”.
15 – Você vê como é importante a dizer apenas aquilo que o Profeta e esta Palavra diz? Uma
pequena palavra fora estragou toda a imagem. Mas nós sabemos que, se Deus tinha-nos Nele,
de certo modo, antes dos alicerces do mundo e se Ele nos viu nessa condição, então Eu não
me importo quantos demônios no inferno avancem com uma palavra fora do lugar, a Semente
de Deus que Ele viu nestas condições vão ser Santos e sem culpa em Sua Presença. E
nenhum Diabo do inferno ou fora do inferno vai parar você de vir a ser a expressão Pensada
que Ele já manifestou e tem posto em marcha por Sua Palavra revelada.
I JOÃO 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos
de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim
como é o veremos.
16 – Então vemos em I João 3:2 que tínhamos chegado a uma condição de insegurança, mas
Deus prometeu que a Seu Aparecer, quando ele Aparece e se Manifesta Ele mesmo, que Sua
presença está Aqui entre nós, então nós o veremos a Ele na Plenitude de Sua Revelação, e
quando nós O vemos desta forma, vamos pular fora de nossas incertezas, vamos pular fora do

feitiço que satanás manteve ligado a nós, e assim ficamos em liberdade para refletir a imagem
de nosso Pai.
17 - A igreja, a Semente de Deus, tinha-se tornado enfeitiçada. Eles haviam chegado a está sob
um feitiço que Satanás tinha lançado sobre eles, e eles tinham perdido a sua visão de quem
eles eram.
Gálatas 3 : 1 Ó INSENSATOS gálatas! quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a
vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado, entre vós?
O que significa esta palavra enfeitiçar? O que significa ser enfeitiçado? O BAS KAH NEE OH:
para fascinar por falsa representação.
Eles tinham-se tornado fascinado por algo que foi representada a ser verdade, mas era
realmente falso. E eles caíram sob a sua mágica.
Isso é exatamente o que aconteceu com Eva... Voltemos ao Gênesis e ver por nós mesmos.
GENESIS.2:17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no
dia em que dela comeres, certamente morrerás.
18 - Note que Deus disse; não comam ou inclusive não toquem, nesta coisa, porque fazer isto
os Matará. Agora permita ver se sua mente pode conseguir isso através de Eva.
GENESIS 3: 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, 3 Mas
do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele
tocareis para que não morrais.
19 - Nós vemos que ela entendeu perfeitamente. Verdade? Ela seguramente tinha o
pensamento de Deus; ali em sua mente, mas o que aconteceu? A serpente acrescentou uma
palavra pequena de seu próprio pensamento e através disso, mudou todo o sentido. Ele
arrazoou com a Palavra de Deus e ela escutou e caiu sob seu feitiço. Ela estava enfeitiçada.
Repare agora o que sua mente refletia:
GENESIS. 3:6 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu
marido, e ele comeu com ela.
20 - Agora como é que poderia ser bom para a alimentação, se Deus disse que os mataria se
comece? Pode ser agradável aos olhos, o sexo é muito apelativo,(atrativo.nt) mas está
matando-os aos milhões, não é assim? Então vemos que por receber uma palavra
acrescentada, que abriu a sua descolagem até ao engano e ela caiu sob o feitiço da serpente.
Ela estava enfeitiçada por uma representação falsa.
21 – Então agora, vamos voltar ao PP. 15 e ler através do PP. 16 para obter a continuidade do
que irmão Branham está tentando nos dizer.
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 15 – Qualquer homem e sua família, uma família correta,
boa, nobre e obediente é assim uma com a outra, qualquer família. E se há algo na família que
os separa, então não é correto, a família está rompida em algum lugar. Todos eles deveriam ser
um, pai com a mãe, mãe com o pai, filhos com os pais, pais com os filhos, todos em acordo. E,
quando você vê aquilo, você verá um quadro amável.
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 16 - Este é o propósito de Deus. E Seu propósito como
Pai, supremo, era para estar com a Sua família, família terrena, Adão e Eva. E a única maneira
pela qual poderiam estar com a família, ou com Deus, era porque a natureza de Deus estava
neles. Então aquilo os fez com a natureza de Deus neles, então com cada um e Deus, todos

eles se tornam um. Não é este um bonito quadro, Deus em Sua família, Pai sobre tudo,
supremo! Nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhuma dor de coração, nada; simplesmente
gozo inexprimível, nunca estar enfermo, nunca ter uma dor de coração, simplesmente um com
Deus! Que quadro! Porque, a própria natureza de Deus estava nestas pessoas. E portanto, o
que elas fizeram, elas seguiram no caminho de Deus, e Deus com eles se tornou um.
22 – Agora você pode ver a importância do que o Irmão Branham está ensinando sobre as
sementes aqui. Você não pode chegar à primeira base, a menos que você veja este princípio.
Então se você o vê, e se convence completamente que não somente a opinião do irmão
Branham, mas que é “ASSIM DIZ O SENHOR”, Então isso o trará a um descanso. Então, se
você vê-lo, e estão profundamente convencidos de que não é apenas a opinião do irmão
Branham, mas que “é assim Diz o Senhor: “Então, ele vai trazer um descanso e
relaxamento, pois você sabe que Deus está no controle total. Se estiver a sua semente,
você deve entrar em sua imagem. Você não pode fugir dele. Ele disse, “A própria
natureza de DEUS ESTÁ EM estas pessoas.” A UNIDADE
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 17 – Agora, Jesus oro, em João, capítulo 17 e versículo
11, para vocês que anotam estes temas de escola dominical. Eu tenho muitos deles nesta
manhã. João 17:11, Jesus orou para que a igreja e Ele fossem um como Ele e o Pai são um.
Que a igreja, como nós membros do corpo de Cristo, fôssemos um, exatamente como Ele o Pai
são um. E naquele dia nós saberíamos que Ele estava no Pai... O Pai Nele, Ele em nós, que
juntos seríamos um. Que união, que unidade aquilo seria, ver Deus em Sua Igreja ate que cada
membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um e Deus. Esta é a Igreja para a qual
Jesus está vindo. É aí quando Sua oração será respondida, que seremos um.
23 – Agora como pode eles ter harmonia com uma palavra fora do lugar? Uma palavra fora é o
reino de satanás.
Irmão Branham continua:
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 18 – E são os únicos terrenos de companheirismo que
Deus alguma vez colocou para Si Mesmo e Sua Igreja, é a unidade Dele Mesmo no povo. Este
é o único terreno de companheirismo. E a única forma pela qual você pode obter estes terrenos,
é através de uma união, se unir com Ele para sempre. Exatamente quando você se une com
seu esposo, a mulher se une com seu esposo, é um voto até a morte. Agora, então quando
você se une com Deus, é a mesma coisa que a igreja unida com Cristo, é ate que a morte nos
separe. E então se você nunca pecou ou fez qualquer coisa errada, você está eternamente
unido com Deus. E somente a morte pode te afastar de Deus, e não a morte física, mas o
pecado da morte. Pecado é morte, e aquilo te separa de Deus.
24 - Assim, para ser unido com Ele, no Espírito do seu poder, é Eterno é Vida, você está
eternamente unido com Deus. Oh, eu quero chegar a essa após um bocado. Unidos
eternamente com o Deus Eterno, em perfeita harmonia com Ele, perfeitamente unido em
conjunto, uma Igreja unida, Deus e à Sua Igreja, sejam um, unidos entre si.
Eu espero que você esteja entendendo o que ele está dizendo.
25 - Se você não pode crer que você se une com Ele, por meio da união com Deus, é porque
você está arrazoando algo. Uma palavra fora. Isso é tudo que levou para romper a primeira
união. Uma palavra fora. Se você anela ser um com Ele, então como você se torna um com
Deus? Como faz você para se tornar um com Ele?
26 - Lembre-se de nossa ilustração, há algumas semanas, cerca de duas pecas em conjunto
para se tornar um. Como você se torna um com Deus?

Bem, primeiro você tem de saber Quem Ele é. Quem é Deus? JOÃO 1: 1
Então como é que um homem se torna um com uma mulher, sua esposa? Ele lhe dá Sua
Semente? E então o que fazer para se tornar Um com Deus? Por sua semente. E se um
homem passa a Sua semente á sua esposa, ele passa Sua Vida nessa semente. Então Se
Deus coloca Sua Semente, que é sua vida em nós, Ele deve Sua Palavra em nós.
EFESIOS.5:31 Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; e serão
dois numa carne. 32 Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
27 – Agora, se você decidir espalhar sua semente ao redor ou receber a semente de outro,
você não está tendo cuidado, porque você pode está se juntando com alguém que não é sua
esposa, tal como a serpente se tornou um com Eva e, em seguida, ela recebeu a sua
mentalidade. Ela veio sob o seu feitiço.
I CORINTIOS 6:15 5 Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei,
pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. 16 Ou não
sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois
numa só carne. 17 Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito.
28 – Agora, vemos que é a semente que os une. E o que é a semente?
MARCO.4:3 Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear. 4 E aconteceu que semeando ele, uma
parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram; 5 E outra caiu
sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda; 6
Mas, saindo o sol, queimou-se; e, porque não tinha raiz, secou-se. 7 E outra caiu entre espinhos
e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto.
MARCO 4:13-14 E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as
parábolas? 14 O que semeia, semeia a palavra;
29 - Então a Semente é a Palavra
I PEDRO 1:22 Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor
fraternal, não fingido; [vejamos então que] amai-vos ardentemente uns aos outros com um
coração puro; 23 Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível,
pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre.
30 - Como você pode ver, dependendo da semente que você recebe, será a fonte a qual você
está unido, e se você está conectado a Deus, você receberá Sua Palavra e, então, se um
homem recebe a semente de um humano, irá reproduzir humano certo? Então, como ele
cresce, será célula humana sobre células humanas nas células humanas, uma vez que cresce
na imagem daquele que a vida lhe foi intensificada.
31 - Então Se é nascer de novo de semente incorruptível, que é a Palavra de Deus, então ele
crescerá na estatura da Imagem do Pai, que é Deus, que é a Palavra. Então deve ser Palavra
sobre Palavra sobre Palavra até que cheguemos na plenitude da imagem, que é Cristo e é a
Palavra Revelada.
I CORINTIOS 12:13 Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer
judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.
EFESIOS 4:4 Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só
esperança da vossa vocação; 5 Um só SENHOR, uma só fé, um só batismo;
6 Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós.

UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 19 - E se você observar como Eva estava unida com
Adão, ela se tornou parte dele. Deus, você observou em Gênesis 1:27, Ele criou o homem
masculino e feminino, Ele os criou, Agora, o homem era um... ambos masculino e feminino
quando isto veio a ser no espírito masculino e feminino, Então Deus tomou do seu lado um...
uma costela. Você observou a parte do corpo a qual era um sub-produto, mas não o espírito? A
parte do corpo da mulher era um sub produto, depois que a criação terminou, Deus tirou do lado
de Adão uma costela e fez a mulher. Mas não o espírito, o espírito era parte de Adão, pois ele
era ambos, homem e mulher. Mas não o espírito, o Espírito era parte de Adão., pois ele era
ambos, homem e mulher, espiritualmente falando, ambos masculino e feminino.
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo – 20 - Agora, não vê você o grande quadro? Nós, em carne,
somos diferentes. Nós somos como um sub-produto, um ser criado, através de um santo
matrimônio. Mas no Espírito somos filhos e filhas, não algum outro espírito, mas o Espírito do
Deus vivo. Somos Sua semelhança, Sua unidade, e imagem perfeita do Deus vivo, porque nos
tornamos filhos e filhas. Não separados, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma
Pessoa, unidos em um matrimonio para a Eternidade. Vêem como Deus planejou isto que não
deveríamos ser diferentes, mas Ele! Não algum outro ser ou alguma outra tribo, mas uma
verdadeira união e fruto do Todo Poderoso, feita por uma santa união. Agora, o corpo vem do
pai e da mãe, mas o Espírito vem de Deus, Deus Se separando como Adão foi separado.
UNIDADE 11.02.1962 – Parágrafo 21 No Dia de Pentecostes, nós encontramos o Espírito
Santo, a Coluna de Fogo, se repartindo e vindo sobre cada membro daquela igreja, Deus se
ajuntando! Então com aquele grupo de pessoas juntas, o que aquilo faz? Traz de volta o
unificado Corpo do Senhor Jesus. Se ajuntando!
I CORINTIOS 1:9 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.
I JOAO 1:1-7 O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida 2 ( Porque a vida foi
manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava
com o Pai, e nos foi manifestada ); 3 O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que
também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus
Cristo. 4 Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. 5 E esta é a
mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas
nenhumas. 6 Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e
não praticamos a verdade. 7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Pastor Brian Kocourek
9 de Agosto de 1992
Traduzido para o Português em Janeiro de 2009 por D. Rosendo
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