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A Doutrina de Cristo Nº. 9 
 

Jesus Era Um Filho Obediente 
 

21 de agosto de 2011 
 

Pr. Brian Kocourek 
 

1 Esta manhã falaremos sobre o oitavo atributo relativo à diferença entre o Pai e o Filho e esse é que 
“Jesus foi obediente ao Seu Pai em todas as coisas.” 
 

2 Veja, Deus não pode ser obediente a qualquer pessoa além de Si mesmo e de Sua própria Palavra, 
porque Ele é o único Rei imortal, e só Ele é onipotente e onisciente. 
 

3 Para a nossa primeira Escritura desta manhã vamos abrir em Hebreus 5:8: 
Ainda que fosse Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu; 

 

4 Observe que a Escritura nos diz que embora Ele fosse Filho, todavia Ele aprendeu a 
obediência. Agora, na maioria das vezes as pessoas falam de obediência com respeito a servos, escravos 
e coisas tais. Mas isto fala do Filho de Deus, e da Sua obediência ao Seu Pai. 
 

5 Agora, o que eu desejo mostrar a você nesta manhã é que pela obediência desse Filho, muitos 
filhos foram trazidos a Deus. E o próprio fato de que Ele era um Filho obediente, mostra que Deus era 
maior que Ele. Contudo, Deus escolheu habitar Nele, porque Deus habita nos louvores de Seu povo. E 
Deus habitou no corpo de Seu Filho, que declarou o Seu Pai para o mundo. Ele manifestou abertamente 
o Seu Pai a este mundo perdido e agonizante. 
 

6 Agora, a importância de compreender este princípio de que Jesus era um Filho obediente é que Ele 
é o modelo para todos os filhos que vier. E através desta obediência a Seu Pai, Ele foi assumido e 
adotado perante testemunhas, e como o irmão Branham deixa tão evidente em seu sermão “A Ele Ouvi” 
é necessário obediência ao Pai para que o Filho receba a herança, e embora você possa ser um filho de 
Deus, se não é um filho obediente não receberá nenhuma herança, a menos que você seja um filho 
obediente. 
 

7 Nas Asas de Uma Pomba (28/11/1965) § 38 
Também usado em Mateus 3:16, novamente quando a ira de Deus estava sobre a terra. E não 

havia nenhuma maneira, o mais escuro da noite, meia-noite, as igrejas haviam deixado as coisas em tal 
deformação até que não houvesse jeito de sair dela. E havia os falsos mestres, todos os tipos de coisas 
chegando, todos os tipos de profissões chegando, mas Deus usou uma pomba novamente. Isto agradou a 
Ele; Seu Filho Jesus Lhe havia agradado tanto, que Ele O identificou. Agora, eles não podiam crer que 
este Bebê que nasceu ali naquele estábulo em uma manjedoura de feno, perante o Seu pai e Sua mãe, 
fossem supostamente casados. Eles não podiam imaginar Deus usando qualquer coisa assim. Então, Ele 
teve que ser identificado com o mundo, e naquele dia lá no rio, quando Ele desceu para provar a Si 
mesmo a Obra-Prima de Deus (como falei esta manhã)... Quando Ele foi obediente para andar na 
água... 
 

8 O Que São Visões (21/04/1956) § 44 
Agora, Ele ficou fraco disto. Mas agora, quando Deus quis usar o Seu dom, Cristo. E Ele tomou 

Cristo e disse: “Agora, espere, deixes esta casa, e vá embora e saia por quatro dias. E eles vão enviar 
por Ti, mas não vá, porque Lázaro irá morrer. E no quarto dia volte; Tu encontrarás uma pedra deitada 
sobre a sepultura. Eu receberei glória para Mim mesmo, e Eu quero que os faça tirar a pedra, e em 
seguida fale. E quando falar o nome de Lázaro, ele sairá”. Jesus em obediência ao Pai, não fez nada, 
Ele disse, até que o Pai Lhe mostrasse primeiro em uma visão. A Bíblia diz isto? Quantos leram esta 
semana, desde que estivemos falando sobre isto? São João 5:19. Sim, senhor. Jesus disse: “Eu não faço 
coisa alguma, até que o Pai Me mostre primeiro, então Eu faço o que Ele Me diz.  Eu não faço nada, a 
menos que Ele Me mostre”. Isso mesmo. Jesus disse isto. Ele disse a verdade? Ele disse. 
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9 João 5:17 
Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e Eu trabalho também. 
 

10 João 5:19 
Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Em verdade, em verdade, vos digo, o Filho por Si mesmo não 

pode fazer coisa alguma, senão o que vir fazer o Pai: porque tudo quanto Ele fez, também o Filho o faz 
igualmente. 
 

11 João 5:30 
Eu não posso de Mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o Meu julgamento é 

justo, porque não busco a Minha vontade, mas a vontade do Pai que Me enviou. 
 

12 Essas não são as palavras de um homem que pensa que é uma ilha para si mesmo. Essas não são as 
palavras de um homem que diz: “Eu sou dono de mim mesmo”. Essas são as palavras de um Filho 
obediente. E ainda mais, veremos que esta obediência à Palavra de Deus traz vida, enquanto que a 
desobediência à Palavra de Deus traz morte. Esta nação e o mundo recusou a Voz de Deus para esta 
geração, e agora eles estão no processo de viver a maldição de Deus sobre aqueles que rejeitam a Sua 
voz. 
 

13 Você que pensa que o mundo está em uma condição triste, espere só um pouco. Você que pensava 
que as coisas estão ficando financeiramente difíceis, espere só um pouco, você ainda não viu nada. A 
destruição total está a caminho, e não há nada que possa pará-la, e isso é para que o mundo se arrependa 
e volte à voz de Deus, mas você acha que alguma vez eles farão isso? É tarde demais, eles não possuem 
coração para fazer isto. Deus está determinado a deixar esta terra muito em breve, e com isso toda a 
esperança se acabará. Venha para a luz e para vida enquanto há tempo. 
 

14 O irmão Branham explica Deuteronômio, as duas leis em seu sermão “O Único Lugar de 
Adoração Provido Por Deus” (28/11/1965) § 37 

Agora, a palavra “Deuteronômio”, a palavra em si significa “duas leis”, a palavra 
“Deuteronômio”. E Deus tem duas leis. As duas leis: uma delas é “desobedeça à Palavra e morra”, e a 
outra é “obedeça à Palavra e viva”. Essas são as duas leis, e “Deuteronômio”, significa “duas 
leis”. Ambas tem sido absolutamente demonstradas para nós na Escritura. Uma delas é a morte, a 
outra é a Vida: A vida e a morte. Deus trata somente em Vida, Satanás somente na morte. E estas foram 
demonstradas para o mundo publicamente, abertamente perante todos os olhos, e não há desculpa para 
isto. Uma delas foi demonstrada no Monte Sinai, quando a lei foi entregue, que condenou toda a raça 
humana à morte. A outra foi entregue no Monte Calvário, que trouxe toda a raça humana para a Vida, 
quando a pena foi paga por Jesus Cristo. As duas leis de Deuteronômio foram cumpridas nestas duas 
grandes coisas. 
 

15 João 12:49 
Porque Eu não falei de Mim mesmo, mas o Pai, que Me enviou, Ele Me deu um mandamento, 

sobre o que Eu diria, e o que Eu falaria. E sei que o Seu mandamento é a vida eterna: portanto, o que 
Eu falo, como o Pai disse a Mim, assim Eu falo. 
 

16 Investimentos (16/11/1965) §105 
Nosso Pai Celestial, enquanto muitos estão em pé, com isso eles querem dizer que eles querem a 

vida. E a Vida só vem através da obediência a Cristo. Ele é a Vida. Ele tem a condição de que devemos 
conhecer. E ao conhecer esta condição... Quando pensamos em Abraão, ele creu em Deus, e isto lhe foi 
imputado por justiça. E depois que lhe foi imputado por justiça, Deus deu-lhe o selo da circuncisão 
como uma confirmação de que Ele havia recebido a Sua fé. Muitas dessas pessoas professam ter fé, mas 
não foram seladas ainda pelo Espírito Santo. E agora, eles estão de pé, Senhor, como uma 
comemoração de que eles creem. Agora, sele-os, Senhor, com o Espírito Santo. Possa isto cair sobre 
eles e selar cada coração aqui agora mesmo. Possa o Espírito Santo cair neste salão neste momento. E, 
Satanás, saia de suas vidas, deixe-os livres. E que o poder do ressurreto Jesus Cristo venha sobre estas 
pessoas agora mesmo, e que possam ser preenchidas com o poder e com a ressurreição de Jesus 
Cristo. Amém. 
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17 Ao Nascer do Sol (18/04/1965) § 127 
E agora (Vê?), agora você já está ressuscitado. Quando Deus O ressuscitou, Ele ressuscitou você, 

o Filho está simplesmente em você agora. E agora você está crescendo em uma florescente Vida como 
Ele foi para ser ressuscitado completamente nesse último dia.  Você possui os seus potenciais agora.  
Você sabe por quê? Sua alma mudou, não é mesmo? Seu corpo veio em obediência a Ele, não é? Em 
obediência ao quê? Uma igreja? A Palavra, que é a Vida. Então você está agora ressuscitado dentre os 
mortos. É a Páscoa com Jesus e comigo. É a Páscoa contigo e Jesus, e é a Páscoa contigo, eu e 
Jesus. Estamos todos – Jesus, você e eu – estamos todos ressuscitados juntos e nos levantaremos nos 
últimos dias embora os nossos espíritos saiam de nossos corpos, mesmo que os corpos se enferrujem, 
que possam ir ao pó, que possam ser queimados, que possam estar no fundo do mar – a Bíblia diz que 
um Anjo derramou a sua sobre o mar e tudo o que morreu virá à tona. Não há nada que pode esconder-
nos ou separar-nos de Deus que amamos tão bem, que ressuscitou-nos juntos. 
 

18 João 8: 29 
E Aquele que Me enviou está Comigo: o Pai não Me tem deixado só, porque Eu faço sempre o que 

Lhe agrada. 
 

19 O Selo da Páscoa (10/04/1965) § 35 
A Palavra de Deus, como Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel, a expressão plena de 

Deus em um Homem... E Ele O encontrou em perfeita obediência lá no rio Jordão, sendo batizado por 
esse profeta. E tão logo Ele obedeceu e saiu da água, os céus se abriram para João, e ele viu o Espírito 
Santo descer do céu, dizendo: “Este é o meu Filho amado”. Veja, a obediência perfeita, o Espírito O 
havia procurado em obediência. Oh, homem ou mulher rebelde, esta manhã, enquanto vocês estão 
sentados aqui e há algo em vocês dizendo que isso está certo, é o Espírito Santo procurando por vocês 
para trazê-los ao conhecimento da verdade desta hora em que estamos vivendo agora: não alguma hora 
que passou, a hora é agora. 

 

20 João 10:18 
Ninguém ma tira de Mim, mas Eu a dou de Mim mesmo. Eu tenho poder para dá-la, e tenho poder 

para tomá-la novamente. Este mandamento recebi de Meu Pai. 
E nunca se esqueça, ele disse “os mandamentos de Meu Pai são vida”. Porque Deus é Vida. 

 

21 O Sinal (8/03/1964) § 53 
Veja, então, quando nos damos conta e apresentamos o Sinal, a Vida que precisou para o Sinal, o 

Sangue fala por nós. Lembre-se, o Sangue da aliança foi reconhecido com o Sinal, e a Palavra nos 
assegura da promessa. O Sinal é a prova de que a compra foi feita por nós. Agora, se você não está 
incluído nisto, bem, é claro, você não irá receber nada; você está somente passando por uma fila de 
oração, caminhando de volta, andando até o altar, e olhando para cima, andando para trás. Mas, oh, 
irmão, logo quando esse Sinal estiver colocado em seu coração, e você souber que é a ressurreição de 
Jesus Cristo em você, algo está acontecendo. Não há nada que mude você. Você sabe aonde pertence. A 
completa obediência à toda Palavra de Deus lhe dá direito ao Sinal, e nada mais. “Bem-aventurado é 
aquele que cumpre todos os Seus mandamentos, para que possa ter direito à Árvore da Vida”. Então, 
quando oramos, devemos ter o Sinal para apresentar com as nossas orações. Agora, não falhe em 
compreender isto. Quando você ora, você deve ter o Sinal para sustentar a sua oração; se você não 
tiver, ore até que o Sinal venha, porque não está prometido para recebê-lo. Veja, você tem que ter este 
Sinal primeiro, que é o preço do pagamento, a sua fé para crer. 

 

22 O Selo da Páscoa (10/04/1965) § 75 
Observe a ação dos discípulos: com medo? Eles sabiam que Jesus era a verdade, mas veja, isso 

era contra a ideia popular, a religião popular do momento. A religião mais rígida – fariseus, saduceus, 
e assim por diante (suas seitas, clãs e denominações) que eram contra a essa heresia, mas Jesus era a 
Palavra identificada, e Jesus é o Espírito Santo em Espírito. “Um pouco e o mundo não Me verá mais, 
vós Me vereis”, não o corpo, a Vida que estava Nele: Deus está sobre a igreja para chamar filhos como 
Ele fez então, obedientes, “Eu sempre faço o que é agradável ao Meu Pai. Qual de vocês pode acusar-
Me de pecado?”. Em outras palavras, o pecado é a incredulidade. “O que a Palavra disse sobre Mim 
que Eu não fiz? (Aí está) Mostre-Me o que a Palavra disse que Eu ia fazer que Eu não fiz? Qual deles 
pode acusar-Me? Qual deles pode por os seus dedos em Mim e dizer que Eu não tenho cumprido a 
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Palavra de Meu Pai?”. Oh, quando a igreja Pentecostal chegar a esse ponto: “Quem pode acusar-me 
de incredulidade?”. 

 

23 João 10:25 
Respondeu-lhes Jesus: Eu lhe disse, e não credes: as obras que Eu faço em nome de Meu Pai, 

essas dão testemunho de Mim. 
 

24 O Mundo Está Caindo aos Pedaços (12 /04/1963) § 57 
Agora, voltemos para a verdade da Palavra. Deus vive só. Deus quer que o Seu povo viva só com 

Ele. Eles querem amarrá-los a qualquer coisa, quaisquer sensações e tradições. Ele quer filhos 
obedientes à Sua Palavra, para que Ele possa colocar a Sua Palavra ali dentro. Jesus disse: “Se vós 
permanecerdes em Mim e as Minhas Palavras em vós, então peça o que quiseres”. Ou isso é a verdade 
ou não é a verdade. Se for a verdade, ela irá funcionar. Agora, você quer saber onde está o segredo do 
poder, das visões e coisas? De volta à Palavra. É a Palavra de Deus. Jesus era a Palavra. Ele era a 
manifestação de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo, e Ele era a 
Palavra. “No princípio era a Palavra, e a Palavra se fez carne”. E a Palavra quer ser a nossa 
carne. Mas quando todos nós estamos envolvidos em todos os tipos de coisas, e tradições, e permitimos 
viver como o mundo, e coisas assim, e depois esperar que Deus faça isto? Ora, certamente que Ele não 
fará. 
 

25 João 10:32 
Jesus lhes respondeu: Muitas obras boas tenho-vos mostrado de Meu Pai; por qual destas obras 

Me apedrejais?  
 

26 João 14:31 
Mas que o mundo saiba que Eu amo o Pai, e como o Pai Me ordenou, assim mesmo 

faço. Levantai-vos, vamo-nos daqui. 
 

27 Romanos 5:19 
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela 

obediência de um, muitos serão feitos justos. 
Aí está as suas duas leis novamente, uma é de morte por desobediência e a outra de vida por meio 

da obediência. “Pela obediência de um, muitos serão feitos justos”. 
 

28 Reprovação Pela Palavra (23/12/1962) § 63 
Um filho, isso é tudo que se precisou. Foi preciso um filho para sacudir as nações e conduzir ao 

Messias. Foi preciso um obediente. Isso mesmo. Deus só precisa de um homem. Isso é tudo que Ele 
precisa, em algum lugar Ele pode ter uma voz. Isso é tudo o que Ele quer, conseguir só um homem em 
Seu controle. Oh, como Ele ama conseguir um homem. 
 

29 Eu Sei (17/04/1960) § 53 
Tudo se tornou possível para nós, porque houve Alguém obediente em julgamento, houve Alguém 

que resistiu ao teste, que foi Jesus. Que foi tão obediente ao Pai, até que o Pai ressuscitou-Lhe na 
manhã da Páscoa, porque não era possível que Ele fosse detido pela morte. 
 

30 O Pacto Confirmado de Abraão (18/04/1961) § 60 
Então ele disse: “Isaque, ponha suas mãos atrás de você”. Ele pegou uma corda e começou a 

amarrar as suas mãos. Isaque sabia, observe a sua obediência como Jesus, o verdadeiro Filho de 
Deus, obediência até a morte; tomou a cruz, amarrado em Suas mãos e Seus pés. 
 

31 O Super Sinal (27/12/1959) § 49 
Alguém, como eu disse antes, quer torná-Lo um Deus pequenino. Ele era Homem, Deus estava 

usando um Homem. Deus estava usando uma carne que Ele mesmo criou a fim de criar por meio Dele e 
“trazer por Ele muitos filhos”, diz a Escritura, “por meio deste Filho obediente. Por meio de um filho, 
todos caíram, por meio de um Filho obediente todos os que creem viverão”. 
 

32 Agora, a próxima coisa que eu quero focar é o que esta obediência traz. Ela traz a herança, se você 
for um filho, e depois um filho obediente, então você recebe a herança que Deus tem para você. O irmão 
Branham começou a focar isso já em 1954 e pregou sobre isso até o fim e inclusive no tempo dos selos 
até ele ser retirado de cena. 
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33 Em seu sermão A Ressurreição da Filha de Jairo (2/03/1954) § 18, o irmão Branham traz 
informações sobre a obediência de Jesus ao Pai, até o ponto de Sua própria morte. Ele estava sempre 
ocupado com os assuntos do Pai. Ele era um Filho muito humilde em obediência até à morte. Depois ele 
prega uma série sobre a “Fé de Abraão” em 1955 e traz o mesmo tema. 
 

34 A Fé de Abraão (18/11/1955) § 45 
Eu tenho um Senhor Jesus que morreu por mim. Eu não sou bom, nunca fui e nunca serei, nem 

você, mas Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito de Deus. E através do Seu Sangue derramado e da 
obediência ao Pai, nós podemos possuir qualquer portão do inimigo e triunfar. 
 

35 E novamente em 1956, vemos o irmão Branham colocar este tema, bem na Aliança de Deus Com 
Abraão (23/02/1956) § 3 

Creio no relato da Bíblia de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele através da Sua justiça 
na Sua vinda à terra em obediência a Deus, sou justificado pela fé e crença em Deus, e tenho o 
privilégio de ser filho de Deus. 
 

36 E, em seguida, alguns meses mais tarde, o irmão Branham começa a afinar o seu entendimento 
sobre tudo o que esta obediência foi e em setembro de 1956 ele pregou um sermão chamado Adoção 
Espiritual  (23/09/1956) § 46, e afia para a mensagem da adoção que ele depois leva para o mundo pelo 
resto de Sua vida. Neste sermão, ele disse: 

Isto foi no monte, e depois de Jesus ter sido um Filho obediente, a carne, o Cordeiro, havia sido 
guiado pelo Espírito Santo, Deus, movendo-Se Nele... “Não vim para fazer a Minha vontade, mas a 
vontade Daquele que Me enviou. E Aquele que Me enviou, o Pai que Me enviou está Comigo. E como o 
Pai Me enviou, e foi Comigo, assim Eu vos envio”. Não só Ele enviou, mas Ele foi com Ele. E Deus não 
somente educa um homem e o envia com uma declaração de alguma experiência no seminário, mas se 
ele estiver equipado, Deus vai com ele. “Eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim dos tempos”. 
Note, lindamente, oh, como a Palavra o faz ir junto. Como o Espírito Santo acimenta isso no coração 
das pessoas por meio da revelação e do amor do Senhor Jesus. 
 

37 Cinco meses mais tarde o irmão Branham prega sobre o mesmo assunto, mas desta vez ele usa um 
nome diferente para o sermão e chama-o “A Ele Ouvi”. Agora, pelos próximos anos antes que os selos 
sejam abertos e a verdadeira revelação de Jesus Cristo venha a plena vista, o irmão Branham cruza o 
país pregando este mesmo sermão várias vezes, tentando fazer com que o povo entre no espírito de 
adoção para tornar-se aberto à Palavra que Deus trouxe e deixar-nos prontos para receber a herança, a 
Palavra revelada de Deus. 
 

38 A Ele Ouvi (25/01/1957) § 28 
Mas Jesus foi transfigurado diante deles, Deus posicionando o Seu Filho. E Ele O cobre com uma 

roupa que brilhava como o sol brilhando em sua força. E uma voz do céu disse: “Este é o Meu Filho 
amado; a Ele ouvi. Moisés se foi. A lei se foi. Mas este é o Meu Filho; a Ele ouvi”. Isso deveria dizer-
lhe, Deus posicionando o Seu próprio Filho... Então, a lei terminou. E todos do Antigo Testamento que 
viveram. E nada sobrou, a não ser Cristo. E um dia Deus, se as pessoas que nascem de novo do Espírito 
de Deus, e o Tutor traz a mensagem para um único Pai, um dia ele é chamado para o lado, e visitado 
por Deus, e posicionalmente colocado no corpo de Cristo como um mestre, profeta, evangelista, 
professor, pastor, seja no que for que você tem sido obediente, desde que tenha nascido, Deus 
estabelece essa pessoa. Você vê isto? 

 

39 Então quatro meses depois, o irmão Branham prega essa mesma mensagem novamente. 
A Ele Ouvi (19/05/1957) § 40 
Agora, observe. Deus nunca fez nada sem que Ele pedisse ao homem para fazer, exceto o que Ele 

próprio fez. Seu Filho, quando Ele nasceu aqui na terra, Ele foi um Filho obediente. Cada passo era 
para o Pai. Tudo o que Ele fez foi para glorificar a Deus. E temos visto Deus em Cristo. É isso 
mesmo? “Ninguém viu o Pai, em tempo algum, mas o Filho unigênito O declarou”. A própria mudança, 
a própria ação, tudo o que Cristo fez foi Deus operando Nele. Você entende agora? Agora, observe o 
que acontece. Depois que Deus toma o Seu Filho após uma longa vida, pouco antes do Calvário, Ele 
levou-O a um alto monte em um lugar público. Trouxe as testemunhas celestiais para baixo. Ele trouxe 
as testemunhas terrenas para cima. E lá Deus tomou o Seu filho, e quando eles olharam, eles viram uma 
nuvem que os cobriu. E as vestes de Jesus brilhavam como o sol no meio dia. O que foi? Deus colocou 
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um manto sobre Ele, assim como a antiga adoção dizia. Ele O cobriu numa condição glorificada. Não é 
de admirar que Ele disse: “Todos os poderes nos céus e na terra foram entregues em Minhas mãos”. 
Ele O cobriu e O posicionou. E então Ele disse: “Este é o Meu Filho amado; a Ele ouvi”. Então Ele 
teve os poderes dos céus e da terra que Lhes foi entregue em Suas mãos. 

 

40 Então 18 meses mais tarde o irmão Branham prega a Mensagem A Ele Ouvi (26/01/1958) § 21 
E quando vem uma reunião, e o Espírito de Deus começa a operar... Sabemos que há o falso; eu 

sei que há ilusões mentais; eu sei que há todos os tipos de ilusões. Porque a Bíblia disse que 
haveria. Mas onde a igreja tem falhado, isso deveria ter ensinado a igreja e estabelecido de tal maneira 
que ela saberia o certo do errado. Vê onde estamos? Então o Espírito Santo tem que trazer esse tipo de 
mensagem para o Pai. Oh, que coisa, o que Ele deve dizer? Certamente que se esse rapaz ou qualquer 
mestre souber, na Bíblia, que se esse rapaz não era um filho obediente, mesmo que ele fosse um filho, 
ele nunca herdaria qualquer coisa. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Leia Efésios, capítulo 1 
versículo 5. Deus nos predestinou para filhos de Deus pela adoção de Jesus Cristo, adotando e 
posicionando um filho. 
 

41 E no parágrafo 24 de A Ele Ouvi (26/01/1958) ele disse: 
 Agora, se este filho é obediente, havia uma cerimônia a ser feita, quando o filho se tornasse 

maduro. Eles o levavam para um lugar público... Ouça com atenção, não perca isto. Observe a 
Escritura. Eles levavam o filho para um lugar público, colocavam um manto sobre ele, um manto real, e 
eles tinham uma cerimônia. E era a cerimônia de adoção. O filho que havia nascido na família, torna-se 
posicionado pela adoção na família. E depois disso, o nome desse rapaz era tão bom em um cheque 
como o de seu pai era. Ele era herdeiro de tudo. Ele poderia tirar, ele poderia colocar, ele poderia 
demitir, ele poderia contratar. Ele poderia fazer o que ele quisesse fazer, porque a cerimônia de adoção 
tinha sido feita em seu filho, e ele estava vestido e foi posto em ordem. Agora, aí está onde a Igreja deve 
estar hoje. Jesus disse: “Estas coisas que Eu faço, vós também as fareis. Peça qualquer coisa em Meu 
nome, e Eu o farei”. Por que estamos com medo? Qual é o problema? Se Cristo nos vestiu com o 
Espírito Santo, e fomos adotados na família depois de ter nascido de novo, e fomos batizados no corpo 
pelo Espírito Santo, se é uma verdadeira testemunha de Deus, peça o que você deseja e será feito a 
você. 
 

42 E depois no parágrafo 25 de A Ele Ouvi (26/01/1958) ele continua: 
Você recebeu um falso espírito? Você ainda continua com as coisas do mundo, como falamos esta 

tarde.Você ainda as ama? Elas estão em seu coração? Você não tem sido uma pessoa separada? Então 
talvez você não tenha sido adotado. Mas uma vez adotado, posicionalmente colocado no Corpo de 
Cristo, você é herdeiro de tudo. Note, isto é o que Deus fez a Seu Filho. Deus não nos pede para fazer 
qualquer coisa que Ele não faria. Ele tomou o Seu próprio Filho, que foi obediente. Isto foi apenas um 
pouco antes da crucificação. Lembra-se do que Ele disse ao descer? O Filho do homem irá para 
Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos gentios. Disse: “Não contem a visão a ninguém”. Mas 
enquanto eles estavam ali, de pé, Deus adotou o Seu próprio Filho, pois Ele O cobriu. E a Bíblia diz que 
Ele colocou um manto sobre Ele, de modo que Sua roupa brilhava como o sol na sua força, colocou-O 
diante de testemunhas celestes, diante de testemunhas terrenas. E uma voz disse: “Este é o Meu Filho 
amado, a Ele ouvi. Tudo o que Ele diz é simplesmente tão bom quanto a Minha Palavra”. Ele foi 
adotado. Jesus disse: “Todo o poder no céu e na terra Me foi entregue em Minhas mãos”. Aí está a 
adoção de Deus, adotando o Seu Filho. 
 

43 Então uma semana depois, ele prega novamente esta mesma mensagem A Ele Ouvi (9/02/1958) § 
33 e observe que ele fala sobre a importância da obediência ao receber a herança. 

E, nesta posição deste filho, o nome desse filho era tão bom em um cheque como o do seu pai era, 
porque ele havia sido provado. Ele foi obediente, e o seu nome era bom, da mesma forma como do 
pai. Isso é o que Jesus quis dizer quando Ele disse: “Tudo que pedirdes ao Pai em Meu Nome, Eu o 
farei”. Note. Então Deus nunca pediu a ninguém para fazer qualquer coisa, exceto o que Ele fez 
primeiro. 
 

44 Novamente no parágrafo seguinte, ele diz: A Ele Ouvi (9/02/1958) § 34 
Agora, Ele irá adotar o Seu próprio Filho na Sua família. Levou-O ao Monte da Transfiguração, 

um lugar alto perante o público. Ele trouxe três testemunhas da terra. Três é uma confirmação. Nós 
sabemos disso. Ele tinha três testemunhas da terra, três testemunhas do céu. E ali Ele vestiu a Cristo, e 
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Ele O cobriu, e a Sua roupa brilhava como o sol no meio dia. Mas essa veste que Ele colocou sobre Ele, 
mostra que Ele O havia aceitado, Ele estava sobre os negócios do Pai. Ele fez exatamente o que o Pai 
Lhe mostrou. Deus estava com Ele. Pedro disse, no dia de Pentecostes: “Jesus de Nazaré, um homem 
aprovado por Deus entre vós com sinais e maravilhas, que Ele fez...”. Jesus disse: “Eu não faço nada 
até que o Pai Me mostre primeiro o que fazer”. Obediente... Oh, não seria maravilhoso se a igreja 
estivesse nesta condição hoje, obediente ao Pai, reverente, e no Espírito Santo? Naqueles lugares 
apertados, quando você está com medo de falar, é como um cavalheiro, você está onde deve estar. 
Como uma dama, você toma o lugar, não com o mundo, mas com Cristo, considerando-se morta para 
as coisas do mundo. E nas conferências e reuniões onde vocês ministros ficam, e a sua conferência 
começa a falar contra o sobrenatural, e contra isso e “isto foi em outra era”, tome a sua posição. Deus 
te honrará. Oh, como o meu pensamento vai para o dia em que Davi dançou ao redor da arca e a sua 
esposa riu dele. Mas Deus disse: “Ele é um homem segundo o Meu coração”. Claro, você não pode 
ficar com os homens e com Deus também. Se você é um servo do homem, você não pode ser um servo de 
Deus. Se você é um servo de Deus, você não será um servo para o homem. Mas ali de pé, Deus O cobriu 
e vestiu com a imortalidade. E uma voz veio do céu falando que Ele O aceitou. 
 

45 Então sete semanas depois, ele prega a mesma mensagem, A Ele Ouvi (28/03/1958) § 32 e diz: 
O Espírito Santo disse que Ele somente sela aqueles que prantearam e suspiraram pela 

abominação que foi feita na cidade. Quem Ele selaria nesta cidade esta noite? Que deita a sua face de 
dia e de noite a chorar pelos pecados na cidade? Você pode apontar o seu dedo a alguém? Veja, a 
tempestade terminou. E isso é certo. Mas aqui estamos. Agora, se ele era um filho obediente, ele amava 
o seu pai, não importa o que qualquer um dos outros meninos dissessem na fazenda, ele sabia o que o 
seu pai queria. Ele poderia dizer a partir da maneira como construiu e o que ele havia feito, aquilo que 
ele queria. E um homem que é um filho de Deus lê a Bíblia e vê o que Deus foi ontem, Ele é o mesmo 
hoje. Ele crê que Ele é o mesmo, em princípio, no poder, tudo o que Ele sempre foi, o grande Jeová 
ainda é o mesmo. A Bíblia diz. Hebreus 13:8. “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”. Um 
verdadeiro filho crê nisso. 
 

46 Dois anos se passam e ele prega esta mesma mensagem. 
A Ele Ouvi (13/03/1960) § 31 
Agora, quando este moço, se ele viesse desse modo e não se tornasse obediente, não tivesse a 

ação de seu pai, não tentasse continuar o negócio do seu pai da maneira que o seu pai fazia, então 
aquele filho perdia toda a sua herança. Outro irmão tinha que assumir o seu lugar. Agora, hoje, se 
tentarmos levar a igreja diante de Deus, apenas sob um credo comum de igreja ou teologia, esta não é a 
maneira que Jesus levaria a igreja perante o Pai. Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, 
fazendo as mesmas obras que Ele fez quando Ele esteve aqui na terra. Esse é o tipo de Igreja que o 
Mestre, o Espírito Santo, quer apresentar diante de Deus. 

 

47 E mais dois anos e oito meses se passam e então ele novamente prega sobre este mesmo assunto, 
mas altera o título e o chama de Nomes Blasfemos (4/11/1962) § 61 

“Ele é o Meu amado Filho. Escutai-O. É Ele, é esse o Tal”. Agora, no Antigo Testamento quando 
aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o de seu 
pai. Sim, senhor. Não tinham um... Tinham um anel naqueles dias, uma marca, timbre; e cuspiam nele, 
colocavam-no. Esse era um timbre. Ele usava o anel de seu pai, seu timbre; e esse tinha tanto valor 
como o de seu pai. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus a Deus, Deus O colocou em 
posição: “Este é Ele”. Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus e provou 
ter estas virtudes nele, que Deus pode ver virtude, sabedoria, temperança, paciência, bondade fraternal, 
e piedade nele, então Deus o sela ou o coloca na posição. E aí, assim é então quando se vê os filhos e 
filhas de Deus. 
 

48 Então o que significa tudo isto? Primeiro nós podemos ver que Jesus Cristo, o Filho de Deus 
estava sujeito ao Seu Pai em todas as coisas. Ele era um Filho obediente, e Ele era o nosso 
modelo. Vemos também que se quisermos receber herança também devemos ser obedientes como Ele 
foi, pois Ele é o nosso modelo. Como fazemos isto? Devemos morrer para nós mesmos. Devemos 
permitir que “Deus opere em nós o querer e o efetuar”. Mas como pode Deus operar em nós a Sua 
vontade se nós impomos a nossa própria vontade ou a carne, em vez de Sua vontade? 
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49 Eu estou totalmente convencido de que muitos que se dizem filhos de Deus nesta hora final muitos 
sejam filhos, tudo bem, mas não suficientemente morreram para si mesmos para serem filhos 
obedientes. E sem este atributo como filho obediente, que herança têm eles também para olhar 
adiante? Nenhuma. 
 

50 Filipenses 3:15 
Vamos, portanto, todos quantos sejam perfeitos, sermos deste pensamento: e se sentis alguma 

coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. 
 

51 Filipenses 2:1-16 
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão 

no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o 
mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou 
por vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente 
cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que 
haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não 
teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-
Se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-Se a Si mesmo, sendo obediente 
até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus O exaltou soberanamente, e Lhe deu um nome que 
é sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na 
terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito 
mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor; porque 
Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade. Fazei todas as 
coisas sem murmurações nem contendas; para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus 
inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no 
mundo; retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem 
trabalhado em vão. 

 

  Vamos orar... 
 
 
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foram conservados de acordo com o texto original 
em inglês. 
 
 
Tradução: Calebe Amorim 
calebsa2006@hotmail.com 
 
Revisão de texto: Diógenes Dornelles  
 
 
 
 
Este sermão Intitulado “A Doutrina de Cristo Nº. 9 – Jesus Era Um Filho Obediente” (The Doctrine of Christ #9 - 
Jesus Was An Obedient Son) foi pregado pelo irmão Brian Kocourek no dia 21 de agosto de 2011, 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 novembro de 2011. 
 

www.doutrinadamensagem.com.br 
 

http://www.messagedoctrine.com/ 
 

http://diogenestraducoes.webnode.com.br 
 

contato@doutrinadamensagem.com.br 


