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A Obra-Prima Nº 63  

A Manifestação dos Filhos de Deus 
A Segunda Obra-Prima de Deus, Filhos Obedientes 

7 de maio de 2006 

Brian Kocourek 
 

1 Esta manhã, enquanto lemos do parágrafo 108 de A Obra-Prima, o irmão 
Branham faz uma declaração interessante sobre a Noiva de Cristo cumprindo tudo no 
Novo Testamento. Vamos lê-lo primeiro e depois vamos falar sobre isso por alguns 
minutos. 
 
2 A Obra-Prima  (5/07/1964) § 108 
 Agora, por aproximadamente dois mil anos Deus tem feito outra vez Dele uma Obra-
Prima, (Agora lembre-se, ele tem falado sobre Jesus Cristo até este ponto como sendo a 
Obra-Prima de Deus. Mas agora ele faz esta afirmação de que Deus está fazendo outra 
Obra-Prima, e tem sido assim por dois mil anos.), porque Ele golpeou Adão para tirar um 
pedaço dele (parte dele), uma costela para fazer para ele uma esposa. E agora dessa perfeita 
Obra-Prima que Ele feriu no Calvário, Ele tirou um pedaço Dele. Isso é simplesmente o Novo 
Testamento; isso é tudo. Ele cumpriu o Antigo Testamento. (Então, o que o irmão Branham 
está nos dizendo é que Jesus Cristo foi o cumprimento do Antigo Testamento.) Agora, o 
Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. (Observe as suas palavras, aqui. Ele diz: 
“Agora é o Novo Testamento, outra parte a ser cumprida”) Vejam, o Antigo e o Novo 
Testamento são marido e mulher (vêem?); e foi necessário o Antigo para apontar para o Novo. 
(Note que ele disse que o Antigo era o marido e o Novo é a esposa que é a Noiva. Então 
ele diz que Jesus cumpriu o Antigo e a Noiva vai cumprir o Novo, e em seguida 
acrescenta que foi necessário o Antigo para apontar para o Novo. O que estamos 
olhando neste sermão sobre a obra-prima é a forma como a Noiva de Cristo há de vir à 
imagem de Cristo. E como Jesus foi a Obra-Prima de Deus, assim também a Noiva de 
Cristo será a Obra-Prima de Cristo. Depois ele diz) Vem Cristo, a Obra-Prima para cumprir 
isso. Agora, Sua Noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Outra Obra-Prima está em 
processo. 
 
3 Na minha rotina diária no escritório eu respondo muitos e-mails de todo o 
mundo. Muitos irmãos escrevem para mim e tiram dúvidas sobre a Mensagem, e uma 
pergunta que surge regularmente é “O que acontece com a manifestação dos filhos de 
Deus?”. Eles perguntam: “O que isso significa e como você acha que isso virá?”. 
 
4 Eu sempre respondo todas as perguntas biblicamente, indo primeiro a essa 
Escritura para examinar a Escritura e quebrar esse pensamento em particular em 
pedaços fáceis o suficiente para mastigar. Então, primeiro temos de olhar para o que a 
Escritura fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. 

 
5 Então vamos abrir nossas bíblias em Romanos 8:19. 
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Porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. 
 

6 Agora, este versículo em si, não pode ser compreendido sem antes ler o versículo 
antes dele. Romanos 8:18 

Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para 
comparar com a glória que em nós há de ser revelada.  
 
7 Então Paulo continua a dizer no versículo seguinte: 

Porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. 
Então esta “manifestação dos filhos de Deus” tem a ver com a glória de Deus, que 

é a doxa de Deus sendo revelada em nós. E nós sabemos que esta palavra doxa 
significa a “avaliação”, “opinião” ou “juízo” de Deus. 

 
8 Assim, “a manifestação dos filhos de Deus” tem a ver com esta “Glória”, que 
estava em Cristo, vindo ou sendo revelada nos filhos de Deus. Em outras palavras, a 
própria mente de Deus vindo aos Filhos de Deus. 
 
9 Agora, aqui está como eu sempre respondo a esta pergunta sobre a manifestação 
dos filhos de Deus. Quer saber o que é esta manifestação? Porque muitas pessoas têm 
suas próprias ideias sobre o que é isso e alguns crêem que isso serão os filhos de Deus 
fazendo super proezas no sobrenatural e tudo mais. Mas eu sempre lhes faço esta 
pergunta. 

 
10 A fim de entender esses “filhos de Deus”, devemos compreender o Filho de 
Deus. Em seguida, a fim de entender o que há de ser a manifestação dos filhos de 
Deus, devemos fazer a pergunta: “Qual foi a manifestação do Filho de Deus? Será que 
Ele manifesta a Sua Filiação fazendo milagres e façanhas sobrenaturais? Ou Ele Se 
manifestou ser o Filho Unigênito de Deus de outra maneira? O que Ele fez para 
manifestar que Ele era o Filho de Deus?”. 

 
11 Foram os sinais e maravilhas? Não, não pode ser isso, porque o próprio Jesus 
nos disse em Mateus 7:22-23: 

Muitos Me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em 
Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então 
lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniqüidade.  

 
12 Portanto, não é a capacidade de profetizar, e não é a capacidade de fazer obras 
maravilhosas que são milagres e tal, e não é a capacidade de expulsar demônios. Então 
o que o Filho de Deus fez para manifestar ser Ele o Filho de Deus? 
 
13 Hebreus 5: 8 

Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu.  
Deus exigia de Seu Filho obediência antes que Ele adotasse esse Filho como o 

Seu próprio Filho. 
 

14 Do sermão “O Patriarca Abraão ” (7/02/1964) § 2, o irmão Branham disse: 
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 Que promessa, por causa da obediência! Obediência é o que Deus quer. Certa vez foi dito 
que: “Obediência é melhor do que o sacrificar”. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer 
sacrifício que você poderia fazer. 

 
15 E o que Deus requer mais do que qualquer outra coisa em um filho? Obediência. 
Jesus manifestou total obediência ao Pai. 
 
16 João 5:19 

Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por Si 
mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto Ele faz, o Filho 
o faz igualmente.  
 
17 João 5:30 

Eu não posso de Mim mesmo fazer nada: conforme ouço, assim julgo, e o Meu juízo é 
justo, porque não busco a Minha vontade, mas a vontade do Pai que Me enviou. 

 
18 De fato, Jesus disse em João 4: 34 

Jesus disse-lhes: A Minha comida é fazer a vontade Daquele que Me enviou, e realizar a 
Sua obra. 

“A minha comida é fazer a vontade Dele, Meu Pai que Me enviou. Minha 
carne. Meu próprio alimento, minha fonte de energia consiste em fazer a vontade de 
Meu Pai”. Aqui está um homem que viveu para ser obediente a Seu Pai. Esse é o 
mandamento de todos os filhos, obedecer a seu pai e sua mãe. 

 
19 Colossenses 3:20 

Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. 
 

20 Efésios 6:1-2 
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, 

(que é o primeiro mandamento com promessa). 
 
21 E o que isso significa “honra a teu pai e tua mãe”? A palavra “honra” significa fixar 
um valor alto. Portanto, o que eles dizem para você fazer deve ser considerado como 
uma informação muito valiosa. A maioria dos pais não diz aos seus filhos a fazer ou não 
fazer as coisas só porque eles gostam de dar àquela criança um momento difícil. Esse 
tipo de pessoa seria doente mental. Mas a maioria dos pais quer o melhor para os seus 
filhos, mesmo que os filhos pensem que sabem melhor. Mas esses pais tem as 
melhores intenções para com os seus filhos e dar-lhes conselhos com base em seus 
anos de experiência e conhecimento acumulados. E aos filhos é prometido que se 
ouvirem os conselhos dos seus pais eles viverão por muito tempo. 
 
22 Deuteronômio 5:16 

Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem 
os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. 

 
23 Êxodo 20:12 
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Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor 
teu Deus te dá.  
 
24 Portanto, posso dizer com certeza bíblica de que a obediência é a única 
manifestação certa de que o filho é realmente um filho de Deus. Basta olhar para a 
evidência no Filho de Deus. Olhe que o que ele disse é uma evidência de que Ele 
amava o Pai. 
 
25 João 14:31 

Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai Me mandou.  
 

26 João 12:49-50 
Porque Eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que Me enviou, Ele Me deu 

mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o Seu mandamento é a 
vida eterna. Portanto, o que Eu falo, falo-o como o Pai Mo tem dito.  
 
27 A Ele Ouvi  (19/05/1957) § 40 

Agora, observe. Deus nunca fez nada que pedisse ao homem para fazer, senão o que Ele 
mesmo fez. Seu Filho, quando Ele nasceu aqui na terra, Ele era um Filho obediente. Cada passo 
era para o Pai. Tudo o que Ele fez foi para glorificar a Deus. E nós vimos Deus em Cristo. É isso 
mesmo? “Ninguém jamais tem visto o Pai, em momento algum, mas o Filho unigênito O 
declarou”. Cada movimento, cada ação, tudo o que Cristo fez foi Deus operando Nele. Você 
entende isso agora? Agora, observe o que acontece. Então, Deus leva o Filho depois de uma vida 
longa, pouco antes do Calvário, e levou-O a um alto monte em um lugar público. Ele trouxe as 
testemunhas celestiais para baixo. Ele trouxe as testemunhas terrenas para cima. E lá Deus 
tomou Seu filho, e quando eles olharam para cima, eles viram uma nuvem que os cobriu. E as 
vestes de Jesus brilhavam como o sol no meio dia. O que foi isso?Deus colocou um manto sobre 
Ele, assim como é dito na idade da adoção. Ele vestiu-O numa condição glorificada. Não admira 
que Ele disse: “Todos os poderes nos céus e na terra são dados às Minhas mãos”. Ele O vestiu e 
O colocou. E então Ele disse: “Este é o Meu Filho amado, a Ele ouvi”. Então Ele teve os poderes 
do céu e da terra que foram entregues em Suas mãos. 
 
28 Portanto o atributo mais importante que um filho pode manifestar é a sua 
obediência ao pai. 
 
29 Super Sinal  (27/12/1959) §§ 92-94 
 Alguém, como eu já disse antes, deseja fazer Dele um Deus pequenino. Ele era homem; 
Deus estava usando um homem. Deus estava usando uma carne que Ele mesmo criou, para criar 
através Dele, e para “Trazer através Dele muitos filhos”, diz a Escritura, “Através daquele Filho 
obediente. Através de um filho, tudo caiu; através de um Filho obediente, todo aquele que crê 
viverá”. Deus conosco, um sinal, disse que seria um sinal. Jesus gostava tanto de referir a Si 
mesmo como “Filho do homem”, homem Ele mesmo, somente um homem. “Eu não sou nada; o 
Filho não pode fazer nada de Si mesmo”. Mas era o Pai que estava Nele, o Emanuel, o Deus. O - 
o bebê, Deus, Deus Jeová! Aquele neném chorava, aquele era Jeová. Pode você ver isto? Deus 
vivendo em um bebê.  Deus vivendo em um adolescente. Que tipo de adolescente era Ele? Ele deu 
o exemplo. Quando Ele Se perdeu do Seu pai e Sua mãe, eles procuravam encontrá-Lo, e eles O 
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encontraram no templo. O que Ele disse, como um adolescente? “Não sabeis vós? Não sabeis que 
Me convém tratar dos negócios de Meu Pai?”. Um exemplo para os adolescentes. 

30 Portanto, no Antigo Testamento, a fim de aprovar ou colocar o seu filho como um 
verdadeiro filho e, portanto, seu herdeiro, a única prova necessária para o pai, a fim de 
adotar o seu filho e colocá-lo como um filho era de que o filho fosse obediente e 
estivesse sobre os negócios de seu pai. Na mensagem “A Ele Ouvi”, o irmão Branham 
fala sobre a tradição do Antigo Testamento de adoção e disse: 
 
31 A Ele Ouvi  (7/08/1957) § 25 

Agora, se o garoto não é bom, ainda que ele seja um filho, ele nunca é nada além de um 
filho, porque ele nasceu um filho. Mas se ele não é obediente e do tipo certo de filho, ele continua 
apenas um filho, sem qualquer recompensa. Mas se esse é um filho obediente, segundo as 
Escrituras, então há uma adoção desse filho, ou a colocação desse filho. E depois que ele adquire 
uma certa idade, ele é levado para um lugar público. E lá há a grande cerimônia que é feita, 
perante o público. E este filho é colocado em um lugar alto e há uma cerimônia de adoção. Pense 
nisso agora. O pai adota seu próprio filho à sua família. E depois disso, o nome desse filho é tão 
bom em um cheque quanto do seu pai. É uma cerimônia pública, e eles estão todos lá fora, e eles 
vêem esse pai posicionar esse filho. 

 

32 A Ele Ouvi  (24/04/1959) § 40 
Mas então o que aconteceria se o filho ainda não obedecesse? Esse filho, embora ele seja 

um filho... Não podemos dizer que ele não seja um filho, mas ele nunca terá qualquer 
herança. Esse pai diz que ele não vai ouvir: “Ele não vai obedecer, não posso por confiança nele; 
simplesmente vou ter que deixá-lo ir. Ele é sempre um filho”. Agora, se você é nascido do Espírito 
de Deus... Eu tenho que ficar com isso, porque você é um filho de Deus. Mas se você... Você perde 
toda a glória. Então, o que aconteceria se esse filho é um bom filho, um filho obediente? Oh, 
como ele ama o pai. Como o tutor gostaria de dizer: “Ah, pai, eu lhe direi uma coisa. Você sabe 
que esse seu garoto é ‘tal pai, tal filho’. Estou dizendo a você. Ele está sobre os seus negócios 
tanto quanto... Ora, ele cuida deles tão bem quanto você pode agora”. Como o pai se 
orgulha. “Oh, com certeza, esse é o meu garoto”. É dessa maneira que eu quero que Ele pense 
sobre nós. É dessa maneira que nós queremos seguir as instruções desta Palavra, viver por Ela, 
pregar por Ela, morrer por Ela. Isso é o que Deus quer que façamos. 
 
33 Então você vê que a obediência é a chave para manifestar-se como um 
verdadeiro filho e herdeiro do pai. Vamos deixar isso bem claro, que bem faz para você 
ser um filho, se você não é adotado e reconhecido pelo Pai, de que você é um filho e 
dada a herança do Pai? Portanto, o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 1:14 

Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em 
vossa ignorância;  
 
34 E em 2 Coríntios 10:5 o apóstolo Paulo disse: 

Destruindo os conselhos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de 
Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 
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35 E novamente o apóstolo Paulo disse em Romanos 6:16 
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos 

daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?  
 
36 Romanos 5:19 

Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim 
pela obediência de um muitos serão feitos justos. 

 
37 Agora, isso nos leva de volta para a Obra-Prima e pegar o próximo parágrafo 
onde o irmão Branham diz em A Obra-Prima  (5/07/1964) § 109 

 Assim como Ele gastou quatro mil anos para fazer esta Obra-Prima, (Ele está falando 
de Jesus aqui) agora Ele tem estado por cerca de dois mil anos fazendo outra Obra-Prima, a 
Noiva de Cristo, outra Obra-Prima. 

 
38 Então nós ouvimos ele falar de Deus levando quatro mil anos para trazer a Sua 
primeira Obra-Prima, e que era Jesus Seu Filho Unigênito obediente, e agora Deus está 
levando apenas dois mil anos para produzir uma outra Obra-Prima que está sendo 
formada à própria imagem do Filho mais velho. 
 
39 Isso é o que Paulo nos ensinou em Hebreus em primeiro lugar e, em seguida, em 
Romanos, capítulo 8. Observe em Hebreus 1 que Paulo nos diz que Cristo veio na 
imagem de Deus, Hebreus 1:3: 

O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da Sua pessoa, e 
sustentando todas as coisas pela Palavra do Seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação 
dos nossos pecados, assentou-Se à direita da Majestade, nas alturas. 

 
40 Agora, observe que Jesus veio na imagem de Deus, mas Deus levou quatro mil 
anos para apresentá-lo à Sua imagem. Mas agora vemos em Romanos 8:29 

Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem 
de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.  

 
41 Jesus foi trazido à imagem de Deus e nós somos conformes à imagem do Filho 
de Deus, o irmão mais velho de uma grande família de irmãos. 
 
42 E então irmão Branham continua em A Obra-Prima  (5/07/1964) § 109 

Assim como Ele gastou quatro mil anos para fazer esta Obra-Prima, agora Ele tem estado 
por cerca de dois mil anos fazendo outra Obra-Prima, a Noiva de Cristo, outra Obra-Prima. 
Fazendo isto, Ele faz isto através de seu método imutável, da mesma maneira que Ele fez a Obra-
Prima: Sua Palavra. É desta maneira que Ele faz Suas Obras-Primas. Porque somente pode ser 
uma obra-prima perfeita quando é a perfeita Palavra. 

Oremos. 
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