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1 João 17:1 

Jesus falou assim e, levantando Seus olhos ao céu, disse: Pai, é 
chegada a hora; glorifica a Teu Filho, para que também o Teu Filho Te 
glorifique a Ti. 

 

Oremos... 
 

2 Observe estas palavras: “Pai, é chegada a hora; glorifica (“doxazo”) Teu 
Filho, para que o Teu Filho Te glorifique a Ti”. Agora, todos nós devemos saber 
agora que a palavra doxa fala da Opinião, Valores e Juízos de Deus. Mas 
ainda mais, vemos um sufixo “zo” que é a abreviação 
de “Zoe” ou “vida”, acrescentado sobre a palavra doxa que Jesus usa aqui, e 
isso significa “na Vida”.  

 

3 Jesus está dizendo aqui em sua oração ao Pai: “Pai, é chegada a 
hora; “doxazo” o Teu Filho, para que Teu Filho possa doxazo a Ti. Em outras 
palavras, no Pai engrandecendo os Seus valores, opiniões e juízos e por meio 
de Seu Filho, Seus próprios valores, opiniões, e juízos serão declarados e 
exaltados diante de todos. 

 

4 Jesus está dizendo: “Pai, é chegada a hora para Tu exaltar as Tuas 
opiniões, Teus valores e Tuas decisões na vida de Teu Filho, para que o Teu 
Filho possa exaltar o Teu Doxa. 

 

5 Então o Filho de Deus diz: Assim como Lhe deste (ao Seu Filho) poder 
sobre toda a carne, para que dê a vida eterna (a Vida de Deus) a todos 
quantos Lhe deste. 

 

6 E esta é a vida eterna, (Agora ouça... Jesus está explicando para nós o 
que é a vida eterna) que Te conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, a Quem enviaste. 

 

7 Não Vida eterna por saber intelectualmente uma teologia de Deus. Mas 
Ele disse: esta é a vida eterna... que eles Te conheçam a Ti... Que eles 
possam ginosko a Ti. Que eles possam ter um conhecimento experimental 
contigo, Pai. Agora lembre-se, esta é a mesma palavra grega ginosko que 
Maria usou em Lucas capítulo 1 quando ela disse: 1:34  E disse Maria ao 
anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? “...Vendo que 
eu não tenho ginosko a nenhum homem”. 

 

8 Agora, Maria não estava perguntando a ele: “Como isso pode estar 
acontecendo visto que eu não conheci intelectualmente a ninguém?” Esta 
palavra ginosko que ela usou não tem nada a ver com um conhecimento 
intelectual. Ela está dizendo: “como pode ser esta coisa, de eu ter um bebê... 
desde que eu nunca conheci qualquer homem de uma forma intimamente 
experimental?”. 
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9 Portanto o que Jesus está dizendo, ao usar esta palavra ginosko em 
sua oração ao Pai em João 17:3, é que ele está nos dizendo o que é a vida 
eterna.  “E esta é a vida eterna, que eles possam ginosko a Ti o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a Quem enviaste”. 

 

10 Agora, vamos encaixar nossa definição e lê-la de novo. “E a vida eterna 
é esta, que eles possam conhecer-Te de uma maneira íntima e 
experimental de que Tu és o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a 
Quem enviaste”. 

 

11 Portanto, o nosso conhecer do Pai de uma maneira íntima e 
experimental Jesus nos diz que é a vida eterna. 

 

12 Agora vamos continuar a nossa leitura de Sua oração ao Pai. Ele diz no 
versículo 4: “Eu glorifiquei-Te na terra, tendo consumado a obra que Me deste 
a fazer”. (Observe que isso soa como Ele estar dizendo duas coisas aqui, mas 
Ele não está. Ele está dizendo uma coisa aqui.) “Eu tenho Te 
glorificado (doxazo) na terra, tendo exaltado as Tuas Opiniões, Valores e 
Juízos em Minha Zoe enquanto aqui na terra, e ao fazer isso acabei a obra que 
Me deste a fazer. 

 

13 Portanto, se como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 
8:29 somos “para seremos conformes à imagem do Filho  Primogênito”, então 
não será o nosso trabalho concluído sobre a terra quando tivermos feito isso 
também? E não será o nosso trabalho na terra, então o mesmo que o Dele? E 
não será a nossa obra de refletir e exaltar as opiniões, valores e juízos de Deus 
as mesmas obras que Jesus falou em João 14:12? “As obras que Eu faço vós 
também as fareis?”. 

 

14 Agora, vamos continuar a ler: E agora glorifica-Me Tu, ó Pai, junto de 
Ti mesmo, com aquela glória que tinha Contigo antes que o mundo existisse. 

 

15 Aqui vamos nós, é isso. E agora glorifica-Me Tu, ó Pai, junto de Ti 
mesmo... E já que são as opiniões do Pai, e os valores do Pai, e os juízos do 
Pai, então não será o Deus Pai que está operando em nós tanto o querer 
como realizar? 

 

16 Agora ouçam, irmãos e irmãs, não percam isto. Então, se é o Pai que 
é “Deus operando em nós tanto o querer e o realizar” então não estamos 
no mesmo lugar esta noite como esteve Jesus no Getsêmani, quando Ele fez 
esta oração ao Pai? Não estamos então chegando ao clímax da nossa filiação 
como Jesus chegou à Sua? 

 

17 Observe que Ele diz no versículo 6 Manifestei o Teu nome aos homens 
que do mundo Me deste; eram Teus, e Tu mos deste, e guardaram a Tua 
Palavra. 

 

18 Observe, Manifestei o Teu nome, e “Eu Manifestei o Teu nome aos 
homens” que Deus Lhe tinha dado do mundo. 

 

19 Então como é que Ele manifestou o nome de Seu Pai aos irmãos? Essa 
palavra é phaneroo, e isso significa  declarar ou revelar o Seu 
verdadeiro caráter. 

 

20 E mais tarde nesta mesma oração, Jesus diz no versículo... João 
17:26 E Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lho farei conhecer mais, para 
que o amor com que Me tens amado esteja neles, e Eu neles esteja. 
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21 Então o que estamos vendo aqui é a explicação de Isaías 9:6. Porque 
um menino nos nasceu, um Filho se nos deu, e o principado está sobre os 
Seus ombros, e se chamará o Seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus 
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.   

 

22 Lembro-me de há muitos anos atrás, quando fui para Lima, Peru, um 
irmão que era unicista em sua mentalidade me pediu para explicar Isaías 9:6 à 
luz da Revelação do Pai e do Filho que eu estava ensinando. Eu não tinha uma 
resposta para ele, então eu perguntei ao Meu Pai para me ajudar, e Ele falou 
dentro de mim e disse para eu ler este versículo outra vez, mas apenas um 
pensamento de cada vez. 

 

23 Isaías 9:6 (A) “Porque um menino nos nasceu”, observe, se Ele 
nasceu,  então Ele tem um começo. Portanto este que é nascido não é o Deus 
eterno... e se Ele nasceu então alguém tinha que ser antes Dele, a fim de dar à 
luz a Ele. E se Ele nasceu, então isso sugere um pedigree e uma linhagem, e 
isso também sugere trazer à luz, e também sugere que Quem deu à luz a Ele é 
antes Dele, e o conduziu dentro de Si. 

 

24 E depois, o próximo pensamento diz assim: um Filho se nos deu. Então 
é Ele é dado, Ele é um dom, e, portanto, o Doador seria  maior do que o 
dom. E vemos isto em  João 3:16  Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o Seu Filho exclusivamente nascido... 

 

25 E então, à medida em que continuamos a ler, o próximo pensamento 
diz: “e o principado está sobre os Seus ombros” e lemos também em  Lucas 
1:32 Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus 
Lhe dará o trono de Davi, Seu pai. 

 

26 E depois o próximo pensamento que lemos é: “E se chamará o 
Seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 
da Paz”. 

 

27 Agora, vamos examinar a última parte aqui que lida com o nome desta 
criança, esse Filho que vai nascer: “E se chamará o Seu 
nome Maravilhoso, (“Maravilhoso” é um nome? Não) 
Conselheiro, (“Conselheiro” é um nome? Não. É um 
título.) Deus Forte, (“Deus forte” é um nome? Não.)  Pai da eternidade, (Pai é 
um nome? Não!) Príncipe da Paz (“Príncipe da Paz” é um nome? Não.) 

 

28 Agora, só há um nome do Pai da eternidade, só há apenas um nome 
do Deus Forte; há somente um nome do Conselheiro, etc. E esse nome é 
Jesus. Então o que isto significa quando se diz que este que nasce e a este 
que é dado quando aqui diz Seu nome se “chamará”? 

 

29 A palavra em inglês “chamado” que foi usada aqui foi traduzida da 
palavra  hebraica “qara” que significa “Proclamar”. Portanto Seu nome deve 
proclamar o Deus Forte, Seu nome deve proclamar o Pai Eterno. Então, qual é 
o nome do Pai Eterno? 

 

30 Jesus disse em João 5:43 e João 10:25 “Eu vim em nome de Meu Pai”. 
Então este deve anunciar o nome do Pai, como Jesus disse, e proclamar, que 
quer dizer declarar. 

 

31 João 17:26 E Eu lhes fiz conhecer o T eu nome, e lho farei conhecer 
mais, para que o amor com que Me tens amado esteja neles, e Eu neles 
esteja. 
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32 Agora, isso nos leva ao próximo ponto que iremos ler de “O Sinal”. 
O Sinal (1/09/1963) §§ 362-364 Creia, para segurança. Então aplique. 

Vê? Creia para... Aqui está a razão pela qual você vai querer crer. Veja, 
você deseja sua própria segurança. Você crê para a sua própria 
segurança, e então aplique o Sinal para a família inteira. Vê? Você diz: 
“Como posso fazer isso?” Requeira-O! Se Ele operou em você, então você 
e a Palavra tornam-se um. Amém! Amém! Vê? Veja, isso serve para ambos. 
Você e a Palavra são um, logo, aplique-O aos seus filhos, aplique-O aos 
seus entes queridos. Como fez Raabe, ela aplicou o sinal ao seu pai, ela o 
aplicou à sua mãe, ela o aplicou aos seus irmãos e irmãs, e os colocou 
todos para dentro. Aplique-O, diga: “Senhor, vou em busca de meu filho. Vou 
em busca de minha filha. Eu a requeiro! „Satanás, solte-a!‟ Eu venho em busca 
dela. Eu aplico meu Sinal, o Espírito Santo. Ó Espírito Santo que vive em 
mim, toma a minha filha lá. Vou a ela agora, com Tua unção sobre mim.” Ele o 
fará. Amém. 

 

33 Você não só tem que aplicar o Sinal, mas você tem que reivindicá-lo, 
que é a aceitá-lo como seu próprio e depois anunciá-lo como seu 
próprio. Aplique-o e proclame que você o aplicou. Isso é o que Jesus fez. Ele 
aplicou o nome e depois proclamou o nome. 

 

34 Agora, a palavra “reivindicação” significa: exigir ou como em virtude de 
um direito; demanda como um direito ou como uma dívida; em outras palavras, 
“reivindicar uma propriedade por herança”; de reivindicar e exigir o 
reconhecimento do (direito, título, posse, etc.);  afirmar o próprio direito a; 
declarar ou manter como um fato: Ela alegou que ele estava dizendo a 
verdade. 

 

35 Então o que estamos olhando é a hora para que isso aconteça. Jesus 
disse ao Pai: “Pai, é chegada a hora; glorifica a Teu Filho, para que Teu Filho 
Te glorifique a Ti. 

 

36 Portanto a hora é um ponto muito crítico a esta reivindicação e depois a 
proclamação que Jesus estava fazendo aqui em João 17. 

 

37 E, portanto, se sabemos que estamos predestinados e ordenados para 
sermos conformes à imagem do Filho Primogênito em uma grande família de 
irmãos, e se sabemos que somos ordenados a se manifestar como filhos de 
Deus, e se sabemos que somos predestinados para a adoção de filhos, então 
temos que saber a hora em que isto é para acontecer.  E nós temos esse 
conhecimento porque sabemos que o Espírito de Elias já veio para restaurar os 
corações dos filhos. E é disso que se trata a adoção de filhos, o coração do 
filho sendo um com o coração do pai, e pronto a qualquer momento para 
afirmar e proclamar o nome do pai. 

 

38 Agora, vamos voltar para a nossa leitura da oração de Jesus e vamos ir 
para os versículos 7-8: Agora já têm conhecido que tudo quanto Me deste 
provém de Ti; porque lhes dei as Palavras que Tu Me deste; e eles as 
receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de Ti, e creram que Me 
enviaste. 

 

39 Agora, olhe para o que Ele está dizendo a Seu Pai. Ele não só nos deu a 
mesma Palavra que o Pai deu a Ele de modo que Ele fosse Um com o Pai, 
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mas Ele também estabeleceu em seus corações o Seu relacionamento que 
tinha com o Pai, como Seu Filho mais velho. E assim Ele continua... 

 

40 Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Me 
deste, porque são Teus. E todas as Minhas coisas são Tuas, e as Tuas 
coisas são Minhas; e nisso sou glorificado. 

 

41 Em outras palavras, Jesus está dizendo que o Pai, (e aqueles de nós 
que leem e reconhecem o que Ele está dizendo), que tudo o que pertence a 
Deus, pertence também a Ele, como herdeiro do Pai. 

 

42 E nos é dito em Deuteronômio 29:29 As coisas encobertas pertencem 
ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a 
nossos filhos para sempre, para que cumpramos (as que podemos 
aplicar) todas as palavras desta lei.  
 

43 Assim, vemos que a hora é uma parte crucial para nos tornarmos um 
com o que fomos ordenados para sermos conformes. Agora, nós poderíamos 
passar horas falando apenas sobre as características da hora que apontam 
para nós que esta é a própria hora para tudo isso ser aplicado e, assim, 
proclamado, mas nós não temos tempo esta noite. Então apenas aceite a 
minha palavra, os sinais estão todos dentro, o Espírito de Elias já veio para nos 
unir com a união que Jesus falou em sua oração em João 17. A União 
Espiritual começou. O Espírito de adoção já tem entrado na Noiva, Ela tem 
repousado no Filho para amadurecer, e está se conformando com a própria 
imagem do Filho mais velho em uma grande família de irmãos. E nós vemos 
que Deus está operando em nós o querer e o realizar agora. 
 

44 E agora os filhos de Deus, estão chegando ao ponto como Jesus diz no 
versículo 11 E Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e 
Eu vou para Ti. Pai santo, guarda em Teu nome aqueles que Me deste, para 
que sejam um, assim como Nós. 

 

45 Agora observe que Jesus nesta hora tinha chegado até onde Ele podia 
dizer: “Eu já não estou no mundo”,  e vocês como filhos e filhas mais jovens de 
Deus também estão chegando ao ponto onde os seus desejos que ficam neste 
mundo já não são um fator em sua vida. Vocês estão começando a se afastar, 
vocês estão começando o processo de subida, vocês já entraram no Alarido, e 
só estão aguardando a Voz da Ressurreição e vocês estão fora daqui. Isso é o 
quão próximo está. “É chegada a hora Pai”, ...e nós cremos nisso, e aplicamos 
isso em nossas vidas e agora vamos reivindicá-lo e proclamá-lo. 

 

46 E então Jesus diz: 12   Estando Eu com eles no mundo, guardava-os em 
Teu nome. Tenho guardado aqueles que Tu Me deste, e nenhum deles se 
perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. 

 

47 “Pai, Eu apliquei o Sinal, Eu guardei aqueles que são Teus, e Eu Me 
santifiquei para fazer isso. Eu morri para Jesus, de modo que Tu Pai pudesse 
viver através de Mim. E Eu morri para o que Eu teria gostado de fazer neste 
mundo, a fim de guardar aqueles que Tu deste para Mim como um mordomo”. 

 

48 O Cordeiro e a Pomba (05/08/1960) Enquanto você está ouvindo, as 
Escrituras mais marcantes, uma delas, que eu possa pensar, quando Jesus 
disse: "Pai (pense nisso), Pai, por amor a eles Me santifico a Mim mesmo”. 
Pense nisso. “Pai, por amor a eles Me santifico a Mim mesmo.” O que Ele 
estava fazendo? Dando o exemplo, Ele era o Cordeiro. O que Ele fez? Ele 
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tinha direito a uma casa; Ele era um Homem. Ele tinha o direito de se 
casar; Ele era um Homem. Ele tinha o direito de boas roupas, Ele era um 
Homem. Mas Ele Se santificou; Ele renunciou. Ele poderia ter vindo pelos 
corredores da glória, um Homem cheio em estatura, com uma banda Angelical. 
Com certeza. Mas Ele santificou a Si mesmo. Ele poderia ter, pelo menos, ter 
nascido em uma cama agradável e limpa em algum lugar, mas Ele nasceu em 
uma manjedoura em um monte de esterco, em uma manjedoura emprestada. 
Mas Ele santificou a Si mesmo. Por quê? Ele era o Cordeiro. Vejam amigos, 
voltamos a organizar-nos através de religiões e assim por diante, e estamos 
nos afastando de todas estas coisas, das coisas reais. Humilhar-se. Manter-
se humilde: “Senhor, santificai-me”. 
 

49 Mas agora vou para Ti, e digo isto no mundo, para que tenham a Minha 
alegria completa em si mesmos. 

 

50 Observe que o que Ele fez não foi por causa Dele, mas por causa de 
Seus irmãos. Ele morreu para Si mesmo, muito antes de morrer na cruz, para 
que você e eu possamos receber as coisas que o Pai tinha dado livremente a 
Ele, e Ele passou livremente a nós. E Ele nos diz a seguir que coisas são. 

 

51 E dei-lhes a Tua Palavra, e o mundo os odiou, porque não são do 
mundo, assim como Eu não sou do mundo. 

 

52 Note que Ele diz ao Pai que Ele não é deste mundo, e nem nós somos, 
ainda que estamos aqui por um curto período de tempo para aprendermos o 
que é necessário a fim de morrermos para nós mesmos e santificar-nos pelos 
outros. 

 

53 Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. (Então a 
oração de Jesus não é para nós evitarmos o mundo, mas para superá-lo como 
Ele fez). Eles não são do mundo, assim como Eu não sou do mundo. 
 

54 E agora chegamos a esse belo versículo onde o irmão Branham há 
pouco mencionou para nós, onde ele diz sobre como Ele morreu para Si 
mesmo, para o bem dos irmãos. Oh, se todos nós chegássemos a esse ponto, 
onde nós já não olhamos mais para si mesmos, para nos auto-satisfazermos, 
mas ao invés disso, chegarmos ao ponto onde nós também nos santificamos, 
da mesma forma como Jesus, o Irmão mais velho, Se santificou por causa dos 
outros irmãos. 

 

55 Santifica-os na verdade; a Tua Palavra é a verdade. 
E a nossa santificação não vem através de um programa de obras como 

alguns que fazem voto de pobreza, mas ela vem através de morrer a vontade 
para tudo exceto para a Palavra de Deus. 

 

56 Santifica-os na verdade; a Tua Palavra é a verdade. Assim como Tu Me 
enviaste ao mundo, assim também Eu os enviei ao mundo. 

Observe, como o Pai preparou Jesus para refletir a Sua glória ao mundo, 
Ele disse que nos enviaria da mesma maneira. E como foi isso? 

 

57 Por Que Tinha Que Pastores (21/12/1964) § 125 
Observe, Ele disse: “Como o Pai Me enviou, assim Eu vos envio”. O Pai 

que O enviou, entrou Nele para confirmar a Palavra. E o mesmo Jesus que 
envia o Seu povo, vai no povo que Ele envia; que está dizendo: “As obras 
que Eu faço, vós também as fareis”. Claro, Ele orou para que sejamos um: 
um com Ele, não um com uma organização, não um com um sistema, mas um 
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com Deus porque Deus e a Sua Palavra são Um, e Jesus e Deus eram 
Um, e você e eu e a Palavra devemos ser um. Isso mesmo. Devemos ser um 
de acordo com a Palavra. Não o que alguém diz, Isto não é de particular 
interpretação.  Aceite-A, o que Ela diz, e creia Nisso; e Deus A vindicará, e 
provará que Ela está certa. Você pensa que isso é apenas para os 
discípulos somente, tome Sua Palavra para isso; experimente isso só 
uma vez e veja. Você descobrirá que isso irá funcionar para você da 
mesma forma como Ele prometeu. Sim senhor. 
 

58 Abandonando Tudo (23/01/1962) 
“Ide por todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que 

crerem: em Meu nome, expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão 
em serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão”. Isto é o que Ele 
disse. “Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós”. O Pai que 
enviou o Filho foi com o Filho e estava no Filho. O Jesus que envia um 
homem, vai com ele, e está nele para realizar e fazer as mesmas obras. 
“Eis que Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E as 
obras que Eu faço, vós também as fareis”. 
 

59 Para Quê Foi Dado o Espírito Santo (17/12/1959) § 70 
Agora observe, aqui está outra coisa que eu gostaria de dizer aqui. 

“Como” Jesus disse: como o Pai Me enviou... Como (Agora observe) - Como 
o Pai Me enviou, assim Eu vos envio.” “Como o Pai...” Como o Pai O 
enviou? O Pai que O enviou desceu do céu e habitou Nele. Ele saiu; Ele 
disse: “Eu sempre faço o que agrada o Meu Pai”. Vê? Ele andou fazendo as 
coisas que o Pai estava mostrando a Ele para fazer. “Eu não faço nada a 
não ser que o Pai Me mostre primeiro”. O Deus que enviou, foi no 
interior Dele.  “E como o Pai Me enviou (da mesma forma que o Pai 
Me enviou), também Eu vos envio”. O que é isso? Deus em você. Realizando 
o que? As mesmas obras, as mesmas... Jesus disse:  “Aquele que crê 
(Aquele que Me tem dentro dele, o Espírito Santo) aquele que crê (que 
já testemunhou da Minha ressurreição), e sabe que Eu estou nele... Aquele 
que está em Mim, se vós permanecerdes em Mim, e as Minhas Palavras 
permanecerem em vós...” 

 

60 Almas Em Prisão Agora (10/11/1963) E observe, quando a Terceira 
Puxada de Seu ministério veio, a Primeira foi curando os doentes, a 
Segunda foi repreender as suas organizações e profetizando o que eles 
tinham feito, o que eram, e que estava por vir: o que é, o que virá, o que era - o 
que é e virá. Isso é o que Ele fez. Isso está certo? Mas a Sua Terceira Puxada 
foi quando Ele pregou aos perdidos que não puderam ser mais 
salvos. Eles estavam lá embaixo onde aqueles grandes olhos pintados 
estavam. Pregou para as almas no inferno que não aceitaram 
a misericórdia, mas que foram eternamente separados da Presença de 
Deus; mesmo assim eles tiveram que reconhecer o que Ele era, porque Deus 
O fez lá. Eu me pergunto se o Seu ministério sai da mesma forma nos últimos 
dias. Como foi: “Como o Pai Me enviou, assim Eu vos envio. As obras que 
Eu faço vós também as fareis”. 
 

61 Oh, meus irmãos e irmãs, quão perto é essa hora. E observe no 
versículo seguinte. Ele disse: 
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E por eles Me santifico a Mim mesmo, para que também eles sejam 
santificados na verdade.  

 

62 O Presente Embrulhado de Deus (25/12/1960) § 98 
Há outra coisa patética. Eu acho uma das palavras mais patéticas que 

Jesus já disse, foi quando Ele disse: “Pai, Eu Me santifico para que eles sejam 
santificados”. Em outras palavras, Ele tinha o direito; Ele era um homem. Ele 
tinha o direito a uma casa; Ele tinha o direito a uma família. Ele 
era homem, tanto homem quanto você é ou eu sou, tão humano em Sua 
humanidade como nós. Ele tinha o direito a isso. Mas Ele estava treinando 
doze homens que levariam o Evangelho a todo o mundo, de modo que Ele 
Se santificou por causa deles. “Eu Me santifico por causa deles”: um 
presente de Deus, mantendo a Si mesmo santificado. Oh, dons 
de Deus, vocês, pessoas que afirmam que vocês receberam o Seu 
Espírito, mantenham-se santificados (Sim, senhor); fiquem longe das coisas 
do mundo; sejam santificados. Oh. 

 

63 Minha oração é que nós mesmos reconheçamos que estamos nesta 
hora, quando devemos nos santificar pelo bem dos nossos filhos, dos nossos 
pais, dos nossos irmãos e irmãs nesta Mensagem. Até que nos coloquemos 
nessa presença e nos tornemos maduros em nosso espírito. 

 

64 Antes que o irmão Branham saísse de cena, ele disse em O Único 
Lugar Provido Por Deus Para Adoração (28/11/1965) § 40 E eu creio que a 
igreja está começando a ouvir a Mensagem, e começa a entender. Mas, 
amigos, ouçam, temos de ficar na Presença do Filho, nós temos de 
amadurecer. Nossa - nossa fé não está madura. Intelectualmente nós 
estamos ouvindo a Mensagem que Deus nos deu, e vendo os sinais que 
Ele nos mostrou, e provando isto pela Bíblia, está ali, porém, oh, como a 
igreja precisa ficar em Sua Presença até que amoleça, você sabe, e fique 
doce no Espírito de modo que isto possa envolver. Às vezes ao falar a 
Mensagem, você fica ríspido, tem de partir isto dessa maneira, porque é 
preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a 
Igreja receber Isto, o Eleito for chamado a sair e separado, então na 
Presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que 
estava ali, quando se der o seu Arrebatamento. 

 

65 E ele está falando sobre aquelas pessoas que ele viu do outro lado 
quando ele foi tomado, onde só o amor pode ser perfeito. 

 

66 Então, ele diz no versículo 20   E não rogo somente por estes, mas 
também por aqueles que pela Sua Palavra hão de crer em Mim. 

 

67 Então nós estamos olhando para o efeito dessa Palavra que foi crida em 
Seu dia, e que está sendo passada para este dia, porque Ele cria no mesmo 
relato, na mesma Palavra, e aceitou o mesmo doxa como eles aceitaram. 
 

68 E ele nos diz no versículo 21 Para que todos sejam um, como Tu, ó 
Pai, o és em Mim, e Eu em Ti; que também eles sejam um em Nós, para que o 
mundo creia que Tu Me enviaste. 

 

69 Observe que toda a santificação, todo o morrer para si mesmo é para 
que possamos ser um, e não só nós, mas que outros que vêem Cristo em nós 
possam chegar a este mesmo Doxa, a esta mesma unidade e unicidade que só 
o morrer para si mesmo e receber a relação entre Pai e Filho pode produzir. 
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70 E aqui está a chave: E a glória (a doxa, as opiniões, os valores e os 
juízos) que Tu Me deste lhes dei; que eles sejam um, assim como (ou da 
mesma maneira como) Nós somos um: 

 

71 “Assim como”, e o irmão Branham já definiu a palavra “COMO” no 
sentido de “como o Pai Me enviou (da mesma forma que o Pai 
Me enviou). Portanto, na oração de Jesus, Ele nos diz que devemos ser um, 
da mesma forma que Ele e Deus, Seu Pai, eram um. 

 

72 Eu neles, e Tu em Mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, 
(do grego teleioo. “Que o caráter deles possa ser consumado ou finalizado em 
um”. Em outras palavras, que todos nós possamos ter o mesmo caráter do 
nosso Pai e do nosso irmão mais velho) e para que o mundo conheça que Tu 
Me enviaste a Mim, e que os tens amado a eles como Me tens amado a Mim. 

 

73 Pai, aqueles que Me deste quero que, onde Eu estiver, (não é esse um 
belo pensamento?) também eles estejam Comigo, para que vejam 
(experiência) a Minha glória que Me deste; porque Tu Me amaste antes da 
fundação do mundo.  

 

74 Observe que Ele deseja para nós que experimentemos a mesma glória 
que Ele tem experimentado, que veio do Pai. 

 

75 Pai justo, o mundo não Te conheceu; (ginosko, ou intimamente 
experimentado) mas Eu Te conheci, e estes conheceram que Tu Me enviaste a 
Mim. E Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lho farei conhecer mais, 
(observe: “Eu farei”, tempo futuro, “mais uma vez declararei o Teu nome”) para 
que o amor com que Me tens amado esteja neles, e Eu neles esteja. 

 

76 E aqueles que experimentam mais uma vez Sua declaração, ou 
phaneroo, na aparição e na revelação de Jesus Cristo, também experimentarão 
ser um Nele, como Ele foi um em Seu Pai. 
  

Oremos… 
 
Tradução: Diógenes Dornelles 
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