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A Doutrina de Cristo Nº. 12 
 

Jesus Não é Onisciente; Deus é Onisciente 
 

3 de setembro de 2011 
 

Pr. Brian Kocourek 
 
 
1 Esta noite vamos dar uma mensagem curta das Escrituras, antes de irmos para a comunhão e ao 
lava-pés. O que eu quero falar é sobre as Escrituras e a Mensagem do irmão Branham mostrando que 
Jesus o Filho de Deus, não era onisciente, mas o Deus Pai é onisciente. Isso mostra uma diferença 
entre o Pai e o Filho que os trinitarianos não entendem, nem os unicistas ou Só-Jesus, e, portanto, eles 
se protegem contra isso e não ensinarão sobre isso embora esteja tão claro como o dia nas Escrituras. 
Isso me diz então que eles não são puros nos seus motivos. 
 

2 Agora, para o nosso texto nos é dito no livro de Isaías que ninguém ensinou a Deus, dirigiu 
Deus, aconselhou Deus, ou instruiu Deus de qualquer forma ou meio, pois somente Ele é o Deus 
onisciente, o que tudo sabe. 
 

3 Isaías 40:13-14 
Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como Seu conselheiro O ensinou? Com quem tomou Ele 

conselho, que Lhe desse entendimento, e Lhe ensinasse o caminho do juízo, e Lhe ensinasse 
conhecimento, e Lhe mostrasse o caminho do entendimento?  

E a resposta para todas essas perguntas é NINGUÉM. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas 
as coisas e Ele é Onipotente, em que Ele tem poder para respaldar a Sua Palavra. 

 

4 Agora, Jesus admitiu que Ele não fez o que Ele queria fazer. Em João 8:28-29 
Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis Quem Eu sou, 

e que nada faço por Mim mesmo; mas falo como Meu Pai Me ensinou. E Aquele que Me enviou está 
Comigo. O Pai não Me tem deixado só, porque Eu faço sempre o que Lhe agrada. 

 

5 Agora, a partir dessa Escritura, vemos duas coisas aqui. Número um, é que Jesus não afirma 
conhecer todas as coisas, ou então Ele não teria admitido que o Pai Lhe ensinasse. E número dois, Ele 
disse que amava tudo o que Deus Lhe ensinou. Então, minha pergunta para você é esta: você ama esta 
Palavra acima de tudo? Você ama pelo Pai te mostrar coisas que você não sabia antes? 
 

6 Veja que até mesmo nessa Mensagem devemos estar em guarda contra esse espírito 
organizacional e certificarmos de que nunca venha sobre nós. O irmão Branham disse que o espírito da 
organização irá se reunir em torno de uma certa verdade da Bíblia, mas depois a fim de salvaguardar a 
verdade, eles irão começar a se organizar em torno dessa verdade e ao assim fazer, eles irão se desligar 
de todas as outras verdades por aquela única coisa que eles tem salvaguardado. 

 

7 Os luteranos fizeram isso depois que Lutero saiu de cena, e quando Wesley veio com a 
santificação, os luteranos recusaram a nova luz e não seguiram em frente com Deus. Em seguida, os 
próprios metodistas fizeram isso depois que John Wesley saiu de cena e quando o derramamento do 
Espírito Santo caiu, eles o rejeitaram e não conseguiram seguir em frente com Deus. Depois, os 
pentecostais se organizaram e quando Deus enviou um profeta, William Branham com uma 
Mensagem, eles estavam tão firmemente organizados que eles não conseguiram seguir em frente com 
o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, e morreram ali mesmo. Então nesta Mensagem, Deus começou 
a iluminar esta Mensagem e Deus usou o irmão Vayle para nos levar a focalizar a Luz sobre a doutrina 
e aqueles que alegavam manter cada palavra que o irmão Branham ensinou, não quiseram nada a ver 
com Lee Vayle. E assim continua a mesma cena continuamente sem parar, e o triste é que os irmãos 
não veem o padrão de modo que eles não estão sequer cientes de que estão fazendo a mesma coisa 
repetidamente outra vez. 
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8 Em cada caso, eles se organizaram tão firmemente que eles perderam as bênçãos de Deus. Bem, 
eles estão fazendo isso de novo. Nunca devemos pensar que temos tudo porque no momento em que 
você coloca um ponto final segundo o que você crê, esse é o momento em que você morre bem aí. 

 

9 Agora, a questão é que eles afirmam o que lhes foi ensinado e de forma a preservar isso eles 
começam a se fechar e formar uma cobertura em torno do que eles acreditam, e quando você faz isso 
você deixa de seguir em frente com Deus. Eles pensam: “Bem, se isso não diz assim e assim então não 
deve ser verdade”. Oh, mesmo? Desde quando Deus reivindicou alguma outra pessoa além de William 
Branham nesta hora? E mesmo que ele dissesse ou eu dissesse qualquer coisa fora desta Palavra você 
não tem que crer nisso. 

 

10 A Água da Rocha (24/02/1955) § 24 
Quando Martinho Lutero edificou o primeiro campo, ele o organizou tão apertado que ele 

simplesmente não poderia ser nada mais senão um luterano. Deus seguiu adiante, moveu a Coluna de 
Fogo, e os filhos A seguiram. Wesley trouxe a mensagem. E a primeira coisa que você sabe, Wesley 
organizou tão apertado, até que ele não podia se mover. Então a primeira coisa, a Coluna de Fogo 
saiu, e aqui vem os pentecostais seguindo em frente com Ela. Os pentecostais se organizaram tão 
apertado até ficarem confusos se eles são unicistas, dualistas, trinitários, ou um camelo de uma 
corcova, um camelo de duas corcovas, um camelo de três corcovas, dessa forma, dessa maneira, 
daquela maneira, Deus seguindo adiante, deixando-os. Isso mesmo. O Espírito Santo está Se 
movendo, os filhos O seguem. 

 

11 O Messias (17/01/1961) §59 
Lembre-se, aqueles dentro das denominações jamais O viram. São aqueles do lado de fora que 

O viram. Eles ouviram uma batida, mas eles não viram. É dessa maneira que é hoje. Um homem que 
não pode, que vai por aí dizendo: “Bem, eu nunca vi nada sobre isso. Eu fui até lá. Eu nunca vi 
nada”. Veja, ele não pode ver. Ele está tão firmemente organizado que não pode ver nada. Mas se 
você puder estar livre apenas o suficiente para ir lá fora e ver Quem é que está ali batendo, ver Quem 
é que está fazendo estas coisas... Vê o que eu quero dizer? Saia, do lado de fora. Não seja tão 
organizado, porque quando você se organiza, você não consegue ver nada. A única coisa que você 
consegue ver é sua organização. Mas se você puder ir do lado de fora, você verá Jesus em toda a Sua 
glória e Sua misericórdia, tentando entrar em Seu povo. 

 

12 O Anjo da Aliança (1/03/1954) §47 
Mas sabe de uma coisa? Ele organizou a sua igreja tão apertada, que só o que ela começou a 

ser foi a igreja luterana. Ou você era luterano, ou você não estava nisso. A Coluna de Fogo não será 
impedida por nada assim. Então Ela saiu. 

 

13 Eu Restaurarei (10/11/1953) §46 
Vou queimar você de leve, irmão. Olhe. Não eu, mas o Espírito Santo... Observe. E Wesley não 

podia se mover porque ele estava organizado. O povo pentecostal viu isso e eles se afastaram. Isso 
mesmo. Bem debaixo daquela Coluna de Fogo eles saíram gritando e falando em línguas e tiveram 
um grande momento. É isso mesmo? Mas irmão, a parte triste é que o pentecostes se organizou agora. 
Está tão apertado. “Bem, agora, eu pertenço às Assembléias, e eu pertenço a este”. E você está tão 
firmemente organizado. E Deus está movendo a Coluna de Fogo para fora novamente. Aleluia. E a 
Igreja está seguindo após Ela. Aleluia. Sinais e maravilhas e milagres. 

 

14 Eu Restaurarei (10/11/1953) §45 
Bem, esse Fogo estava escondido por algum tempo no decorrer das eras de trevas. Mas o 

primeiro que viu aquela Coluna de Fogo foi Martinho Lutero. Ele tocou a trombeta, e saiu da igreja 
católica. E a primeira coisa você já sabe, isso causou um grande avivamento universal. Tudo bem. 
Então a próxima coisa você sabe, Martinho Lutero tinha que se organizar. E ele se organizou lá tão 
apertado até que a Coluna de Fogo Se movesse novamente. Mas Lutero não pôde seguir, porque ele 
estava organizado e cheio de um monte de doutrina. Mas a Coluna de Fogo Se moveu exatamente da 
mesma maneira. John Wesley A viu na Inglaterra e lá foi ele. A justificação de que Lutero pregou pela 
fé, e a primeira coisa você sabe, Wesley viu a santificação através do Sangue. E lá foi ele, crendo. E a 
primeira coisa você sabe, um grande reavivamento salvou a Inglaterra e a América. Quando ele e 



A Doutrina de Cristo – Brian Kocourek 

4 

Asbury e todos eles vieram aqui para a América, um grande reavivamento varreu a terra. A Coluna de 
Fogo Se moveu. Então a primeira coisa você sabe, Wesley começa a se organizar, a igreja metodista 
wesleyana. Ele ficou tão organizado, até que depois de algum tempo, a Coluna de Fogo Se afastou 
novamente para fora da igreja wesleyana, e Wesley não conseguia se mover porque ele estava 
organizado. 

 

15 Só Uma Vez Mais (17/11/1963) §10 
Cada um torna-se uma chuva serôdia para o outro. Veja, Lutero foi uma chuva serôdia para a 

igreja católica. E John Wesley foi a chuva serôdia para Lutero. O pentecostes foi a chuva serôdia 
para a denominação. Agora os pentecostais estão organizados, agora o que vai acontecer? Vê? Vê? 
Mas lembre-se, nunca os filhos de Deus levaram suas estacas de tendas para baixo ou tão apertadas, 
senão eles não poderiam puxá-las para cima. E quando o Fogo Se movia, a Coluna de Fogo, eles se 
mudavam com Ela. Vê? Eles se mudavam com a Coluna de Fogo. Mas quando você entende que a 
Coluna de Fogo está fazendo algo, o Espírito Santo fazendo alguma coisa, e depois o homem com 
uma mensagem parte desta vida, então eles dizem que irão organizar a sua obra. E a Coluna de Fogo 
Se move para fora imediatamente e os deixa ali sentados; simplesmente sai imediatamente. Eles estão 
tão estaqueados no chão até não conseguirem se mover, e agora, mas há muitas pessoas lá dentro de 
coração bom. 

 

16 Então veja, quando você chega ao ponto em que você não consegue ouvir a verdade das 
Escrituras de alguém só porque ele não está em seu campo, nesse dia você deixou Deus. Então 
mantenha um coração aberto para as Escrituras, irmãos e irmãs, ou Deus deixará vocês para trás, 
exatamente como Ele deixou os luteranos, metodistas e os pentecostais. Ele é Deus e Ele não muda. 

    
17 O irmão Branham disse em seu sermão Queríamos Ver a Jesus (27/07/1962) §18 

 ...Se Deus não fala de volta através de Sua Palavra quando vemos algo, então simplesmente 
deixe isso só. Mas contanto que seja a Palavra, então eu sei que os céus e a terra passarão, mas a Sua 
Palavra nunca falhará. Portanto, eu creio que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus, e nada pode ser 
acrescentado ou tirado Dela, mas somente vivida e pregada na Sua simplicidade, vivida da maneira 
como Ela está escrita, e Deus é... Se alguma vez Ele foi Deus, Ele continua sendo Deus. E se Esta é a 
Sua Palavra, e Ele fez uma promessa que Ele não pode respaldar, então Ele não é Deus. 
    
18 A Ordem da Igreja (26/12/1963) 

Consiga dois homens e você conseguiu duas opiniões. Tem que se chegar a um final absoluto, e 
o meu absoluto é a Palavra, a Bíblia. 

 

19 Do seu sermão Jesus Cristo é Mesmo, Ontem, Hoje e Eternamente (12/03/1958) §8. 
Na hora da reunião, se eu alguma vez disser qualquer coisa ou qualquer um dos meus 

cooperadores fizer ou disser alguma coisa voltada ao ensino que não seja encontrado nesta Bíblia, me 
deixe saber sobre isso.    
 

20 Explicando o Ministério (29/01/1962) § 9 
E vamos somente reexaminar. Se isso não é Escriturístico, então deixe-o só. Se alguma vez eu 

disser qualquer coisa em sua presença, como uma doutrina ou um ensinamento, que não esteja na 
Bíblia, esqueça, porque não está certo. E qualquer anjo (eu não me importo o quão real ele pareça, e 
quão inspirado ele seja), se ele fala contrário à Palavra de Deus, deixe isso só. Ele não é de Deus. 
Gálatas 1:8 diz: “Se um anjo do céu pregar qualquer outra doutrina além dessa que já foi ensinada, 
que seja anátema”. Nós não aceitamos nada, mas somente o que Deus...  

 

21 Cristo é Revelado em Sua Própria Palavra (22/08/1965)  
Todas as outras palavras, não me importa quão bem estejam elas colocadas..., como... de onde 

elas venham, de qual denominação elas vem, ou quão inteligente o homem seja... isso é para ser 
absolutamente ignorado, qualquer coisa contrária à Palavra. ...Se um anjo brilhando aparecesse lá 
em cima, e se colocasse lá, e dissesse coisas que fossem contrárias à Palavra, você diria: “Satanás, 
afasta-te de mim”. Isso mesmo. Se ele é um bispo, se ele é um, seja o que for que ele seja, não creia 
nele se ele não falar exatamente com essa Bíblia, palavra por palavra... Observe-o, ele apanhará você 
com a Bíblia agora. Ele levará você em um certo lugar e então fisgará isto bem ali. Quando você vê a 
Bíblia dizendo uma coisa e ele ultrapassa aquilo, observe-o bem ali. Vê? É dessa maneira que ele fez 
com Eva. 
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22 Preparação de Deus  (1/04/1954) § 22 
 Agora, amigos, há muitas coisas que as pessoas fazem e dizem, quem sabe talvez... Eu não sou 

o juiz do povo. Mas eu acho que qualquer ministério ou qualquer demonstração do Espírito de Deus 
que não possa ser apoiada na Bíblia, eu deixo isso só. Se qualquer coisa que alguém diz não é 
respaldada pelas Escrituras, então eu não poderia seguir com isso; embora eu não dissesse que isso 
não era de Deus, até que eu visse os frutos disso. Então eu não diria nada sobre isso; eu simplesmente 
deixaria isso seguir assim. Eu não creio em falar sobre as pessoas. Eu não creio nisso. Eu creio em 
repreender o pecado e assim por diante, mas falar sobre: “Bem, esta igreja não está certa, e eles não 
são nada a não ser hipócritas, e este pastor não é de nada”. Isso está errado. A Bíblia... Deus... 
    
23 Agora, Jesus também disse em Marcos 13:32 

Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.  
Agora, se você pode ler a sua Bíblia, e você ouviu o que eu acabei de ler, você verá que nem 

mesmo o Filho de Deus sabia o dia e nem a hora em que a segunda vinda ocorreria. Então, se Ele não 
sabe isso significa que Ele não é onisciente, certo?  
   

24 Novamente, vemos em Mateus 24:36-39 
Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente Meu Pai. E, como 

foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como, nos dias 
anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé 
entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a 
vinda do Filho do homem.  
 

25 Novamente, vemos a mesma coisa sendo ensinada aqui no Livro de Mateus, como vimos no 
livro de Marcos, e neste caso Ele especificamente não diz “nem o Filho sabe”, mas isso está inferido 
porque Ele diz “mas unicamente Meu Pai”.   
   

26 Portanto, não importa como você divide isso, temos três testemunhas aqui, João, Mateus e 
Marcos, em que todos os três testemunharam que o Filho de Deus não era onisciente. Havemos de ir a 
uma quarta testemunha?    
 

27 O que você acha de Lucas como a nossa próxima testemunha como lemos em Lucas 2:52? 
E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. 
Agora, se Jesus podia aumentar em sabedoria e estas outras coisas, mostra que Ele não era 

onisciente, porque Aquele que é onisciente conhece todas as coisas e, portanto, não poderia crescer em 
sabedoria, porque Ele já é todo sábio.    
 

28 E como começamos com João voltemos para João 5:19 para ler por nós mesmos que Jesus era 
dependente do Pai para a Sua compreensão e instrução. 

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. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-Lhe tudo o que faz; e Ele Lhe mostrará maiores 
obras do que estas, para que vos maravilheis.  
 

29 O Tanque de Betesda (11/08/1950) §12  
Agora, Senhor, eu rogo para que Tu venhas em poder e faça a Ti conhecido esta noite entre os 

Teus filhos. E peço-Te, ó Pai, que se isso é como eu tenho testificado esta noite ao povo, que nem 
mesmo o Teu Filho amado podia fazer nada, e dizer qualquer palavra, ou fazer qualquer coisa a 
menos que primeiro o Pai Lhe mostrasse. Ele testemunhou isso ser verdade. E esta noite, Teu Espírito, 
que vive na igreja, depois de 1.900 anos, testemunha as mesmas coisas, por todo o caminho desde o 
início dos tempos. Nós pensamos sobre Balaão, o profeta que se vendeu, todavia de pé lá em cima na 
montanha, disse: “Como pode um profeta dizer qualquer palavra a menos que Deus em primeiro 
lugar as ponha em sua boca?” Verdadeiramente, Pai, todo o louvor e glória por todas as obras vão 
para Ti, nosso Pai. 
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Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto original em 
inglês. 
 
 
Tradução: Diógenes Dornelles  
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Doctrine of Christ #12 - Jesus Is Not Omniscient, God Is Omniscient) foi pregado pelo irmão Brian Kocourek no 
dia 3 de setembro de 2011, sábado à noite, no Tabernáculo do Companheirismo da Graça, em Lebanon, Ohio, 
EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em fevereiro de 2011. 
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