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A Doutrina de Cristo Nº. 14 
 

Cristo Morreu Por Nós, Nós Morremos Para Si 
 

7 de setembro de 2011 
 

Pr. Brian Kocourek 
 
1 Esta noite eu gostaria de tomar o nosso texto realmente do sermão do irmão Branham O Único 
Lugar Provido Por Deus Para Adoração (28/11/1965) §§ 269-270, onde o irmão Branham disse: 

Note, Enoque, o perfeito refletor de Deus em tipo. Quando Deus terminou com ele, Ele 
simplesmente o trasladou, o tomou. A mecânica que ele tinha refletido tornou-se dinâmica com o 
Espírito, e o tomou. A mesma coisa nos dias de Elias. Elias, até mesmo quanto aos seus ossos... O 
Refletor de Deus em seu corpo sendo manifestada a Palavra de Deus. Colocaram um homem morto 
sobre eles, ele despertou para a vida novamente. Nós somos carne e osso Dele, contanto que sejamos 
a Noiva de Cristo. Você crê nisso? Muito bem. Ele morreu por nós, e nós morremos para nós mesmos 
e estamos sepultados em Seu Nome, que “não mais seríamos do mundo, mas estaríamos Nele,” do 
qual tanto a família nos Céus toma o Nome de Jesus Cristo. Isso é Efésios 1:21. Porque tanto os 
Céus... a família nos Céus. Do que a família nos Céus é chamada? Jesus. Do que a família na terra é 
chamada? Bem, essa é a casa de Deus onde o Sangue está. Está certo? Essa é a porta, esse é o 
portão, esse é o lugar em que Ele pôs o Seu Nome, e a Palavra Se fez carne e habitou entre nós. É a 
Palavra refletindo-Se e despertando a era em que você está vivendo. 

 

2 Observe, ele disse de Cristo: “Ele morreu por nós, e nós morremos para nós mesmos e estamos 
sepultados em Seu Nome”. Observe, ele disse que Jesus morreu por nós e que nós também temos que 
morrer para nós mesmos. Creio que isso é significativo, se quisermos reivindicar a autoridade para nos 
tornarmos filhos. Não podemos continuar seguindo e brincando com relação a cada pequena coisa que 
venha ao nosso caminho. O irmão Branham disse que o profeta de Deus é um Refletor de Deus em seu 
corpo em que está sendo manifestada a Palavra de Deus. Assim, vemos que a Palavra de cada hora foi 
realmente vivida por um homem e um homem só e que é o profeta daquela hora. Mas como o irmão 
Branham nos disse, nós podemos ser uma parte desta Palavra viva ao crê-La e recebê-La. 
 

3 O Super Sinal (29/11/1963) § 171 
Está em suas mãos, esta noite, jogue de volta sobre você! Hebreus 13:8, independentemente de 

quantos Concílios de Igrejas nós possuímos, ainda permanece como “Jesus Cristo o mesmo ontem, 
hoje e eternamente”. “As obras que Eu faço!”. (João 14:12) Se Sua vida está em você, ela 
manifestará Jesus Cristo. Amém. Agora, vocês todos não podem ser esse, mas vocês podem ser uma 
parte disso, com sua fé. Todos eles não poderiam ser um Jesus, quando eles estavam na terra, mas 
eles poderiam crer Nele e aceitar a mensagem. Houve um Moisés, um Elias, um Noé, e assim por 
diante, sempre foi assim, mas o restante deles podia aceitar isso. E eles não teriam nenhum ministério 
a menos que houvesse alguém para crer. Jesus não teria nenhum ministério a menos que alguém 
cresse nisso. Paulo não teria nenhum ministério a menos que alguém cresse. 

 

4 E lembre-se, quando as pessoas queriam fazer as obras de Deus o próprio Jesus lhes disse quais 
eram as obras de Deus. Em João 6: 29 Ele disse: 

...A obra de Deus é esta: Que creiais Naquele que Ele enviou.  
Assim, vemos a importância daquele que Deus envia para através Dele Se refletir. Se não fosse 

por este ministério nós não poderíamos despertar a revelação de Jesus Cristo e sem esta Revelação 
jamais asseguraríamos a posse para a nossa herança e “todas as bênçãos espirituais nos lugares 
celestiais”. Isso é o que Ele foi, isso é o que Moisés foi, isso é o que Jacó foi, isso é o que o restante 
deles foram, reluzindo a essa Palavra de Deus, o Refletor em que Deus estava Se refletindo. E ao 
chegar essa perfeita imagem de Deus, Jesus Cristo, a obra-prima de Deus, foi ferida para que Ele 
pudesse levar o restante deles para uma Noiva que esteja Lhe refletindo. 

 

5 “...Elias, até mesmo quanto aos seus ossos, onde esse reflexo... O Refletor de Deus em seu corpo 
sendo manifestada a Palavra de Deus...”, depois ele diz “Isso é a Palavra refletindo e reluzindo a era 
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em que você está vivendo. Isso é o que Ele foi, isso é o que Moisés foi, isso é o que Jacó foi, isso é o 
que restante deles foram, reluzindo essa Palavra de Deus, o Refletor em que Deus estava Se 
refletindo”. A partir dessas palavras, somos capazes de esmiuçar este pensamente em 3 pontos 
distintos:   

PONTO Nº. 1) Deus predestina uma palavra para cada era.    
PONTO Nº. 2) Deus predestina um homem para refletir essa Palavra para cada era.    
PONTO Nº. 3) Estes homens escolhidos por Deus são usados para despertar todos os outros que 

são ordenados para a Vida em sua era. E eles fazem isso ao refletir perfeitamente a Palavra que contém 
a Vida. 

 

6 E assim podemos ver a significância do profeta de Deus e de seu papel em trazer para a carne a 
Palavra para cada era. Pois não só é o profeta de Deus, a Palavra de Deus que Se tornou carne, mas ao 
receber esta revelação de Deus para nós, o eleito então recebe a posse desta revelação e o processo de 
uma mudança no corpo que é parte da Palavra tornando-Se carne. E assim, este processo leva o eleito 
ao ponto onde a Vida que está na Palavra é liberada para eles e os assumem e eles por sua vez, tornam-
se um reflexo da Palavra Viva. Os pensamentos que eram de Deus e que foram falados através dos 
lábios do Seu profeta já estão na boca dos Seus eleitos que foram reluzidos pelo reflexo de Deus 
através de Seu profeta. 
 

7 Esta manhã lemos para você como que recebemos a nossa transformação ao ver primeiro o 
reflexo Dele no espelho da Palavra de Deus. Quando vemos esta Imagem em Sua Palavra e de ser 
vivida diante de nossos próprios olhos por Seu profeta, tornamo-nos reluzidos por esta Revelação e a 
mesmíssima Palavra que vimos assumir a vida de um profeta começa a assumir os nossos corpos 
mortais, conduzindo a uma transformação do mortal para o imortal. 
 

8 É por isso que eu nunca consigo entender como que alguém que crê nessa mensagem poderia de 
alguma forma afirmar que “a Noiva tinha que ler suas bíblias e orar da maneira como deveria para que 
nunca precisasse de um profeta”. Só porque eles podem não terem lido as suas bíblias não significa 
que os outros não leram. Ler a sua bíblia e orar não tem nada a ver com isso. É necessário um refletor 
de Deus para despertar você à Palavra para a sua era, e isso é tudo. Porque nós temos o “Assim diz o 
Senhor” sobre isso! Agora, isso não significa que estamos para adorar esse profeta não mais do que 
isso significa que você e eu assumiremos o lugar desse profeta. Significa simplesmente que Deus tem 
um plano para a nossa redenção, e isso vem por uma revelação e por sua recepção dessa revelação. 
 

9 I Pedro 1:7-13 
Para que a prova da vossa fé (Revelação), sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, 

embora seja provado pelo fogo, possa ser achado em louvor, e honra, e glória, na aparição de Jesus 
Cristo; ao qual, não O havendo visto, amais; no qual, não O vendo agora, mas crendo, vos alegrais 
com gozo inefável e glorioso; alcançando o fim (objetivo ou resultado) da vossa fé (Revelação), a 
salvação das vossas almas. (Então você pode ver que esta Revelação tem a ver com a sua salvação) 
Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos 
foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, 
indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir (Sua primeira vinda), e 
a glória que se lhes havia de seguir. (Sua Aparição) Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, 
mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo 
Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos desejam bem 
atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na 
graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 
 

10  Assim, vemos a grande importância desta Revelação de Jesus Cristo e sabemos que nós nunca 
poderíamos receber essa grande promessa de Deus, sem isso vir até nós, dos lábios do profeta de Deus 
como vemos em Amós 3: 7 

Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o Seu segredo aos Seus 
servos, os profetas. 

 

11 E como lemos esta manhã de 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 todas as palavras desta lei.  
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12 E isto implica duas coisas, em primeiro lugar: o que Deus não revelou a nós pertence somente a 
Ele. Em outras palavras, contanto que Deus não tenha revelado isso para nós, isso não nos pertence e, 
portanto, tampouco somos responsáveis por isso. Mas o que Ele nos revelou pertence a nós, e a posse 
disso é na realidade transferida para nós no momento de Sua Revelação. Então se isso pertence a nós 
também somos responsáveis por isso como um bom despenseiro teria. Em segundo lugar, verificamos 
que deve haver um profeta em cena para lidar com esta transferência da Revelação de Deus para nós 
como Ele indicou em Amós 3. Agora, para o restante de nossa mensagem desta noite eu quero ler 
primeiro os parágrafos 271-272... 
 

13 O Único Lugar de Adoração Provido Por Deus (28/11/1965) §271 
Moisés estava Nele. Josué estava Nele. E se você está Nele, você estava Nele antes da fundação 

do mundo, a família de Deus; você sofreu com Ele, você morreu com Ele, você foi à cruz com Ele, 
você ressuscitou com Ele; e agora você ainda está com Ele, assentado nos lugares celestiais, 
refletindo a Mensagem da era para o mundo, a Luz do mundo. “Vós sois a Luz do mundo,” mas se 
está escondida por um cesto na medida de alqueire denominacional, como vão vê-La? Por suas 
tradições, você invalida a Luz! Ao tentar... Vocês, denominacionais, tentando manter a Luz longe de 
sua igreja; vocês se recusam a entrar, tampouco os deixam. Amém. 

 

14 Agora, neste parágrafo nos deparamos com uma iluminação ainda maior para esse pensamento 
sobre os refletores de Deus. Aqui vemos o irmão Branham nos dizendo que não somente Moisés e 
Josué eram os profetas refletores de Deus da Palavra para a sua era, mas agora ele conduz isso a um 
passo mais perto para casa e nos diz que este reflexo não apenas detem ao profeta, mas reflete desde o 
profeta e sobre o povo eleito do seu dia. E quando este reflexo surge a partir de Deus e reflete de Seu 
profeta, que já está em linha com o reflexo, começará a refletir também sobre a condição de que eles 
são a semente eleita de Deus e que tem sido edificada para ser capaz de refletir o que nós sabemos que 
é um eco, que significa dizer a mesma coisa. Agora você pode perguntar: “Uma Escritura, por favor?”. 
E, assim, nós deve favorecer as suas mentes, desta forma. 
 

15 2 Coríntios 3: 1 
Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, 

de cartas de recomendação para vós, ou (cartas) de recomendação de vós? 
Agora Paulo está dizendo essas coisas com um pouco de ironia, e, claro, a resposta é não! 
 

16 Mas vemos Jesus abordar a mesma coisa em João 5: 30-32 
Eu não posso de Mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o Meu juízo é justo, 

porque não busco a Minha vontade, mas a vontade do Pai que Me enviou. Se Eu testifico de Mim 
mesmo, o Meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de Mim, e sei que o testemunho 
que ele dá de Mim é verdadeiro.  

 

17 E assim Jesus nos leva a saber que o testemunho de um único indivíduo não é para ser aceito, 
mas que é necessário o testemunho dos outros, e ainda Paulo diz a você bem rapidamente que não é 
uma carta de crédito de algum grupo ou organização que deve ser o nosso testemunho. O que ele 
continua a dizer é que a Palavra pregada tem um efeito sobre os corações e vidas daqueles que 
realmente ouvem e isso muda as suas vidas, e eles começam a refletir em si mesmos a vida que está na 
Palavra. 
 

18 Ele diz em 2 Coríntios 3: 2-4 
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 

Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas 
com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por 
Cristo que temos tal confiança em Deus... 

 

19 Em outras palavras, Paulo está nos dizendo que a ele realmente foi dado o ministério de levar a – 
apossar do Espírito de Deus e gravar isto em seus próprios corações. Agora, isso sugere para nós duas 
coisas:  

Nº. 1) Ou Paulo possuía uma opinião muito arrogante sobre si mesmo e de sua própria auto-
estima, ou   
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Nº. 2) A ele foi dada a séria responsabilidade de tomar o Espírito de Deus sob seu controle e, 
literalmente, gravar isso nos corações dos crentes. Agora, como isso é possível? O Espírito de Deus 
não pode ser contido? 
 

20 O rei Davi disse em 2 Crônicas 6:18 
Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus, e o céu dos céus, não 

Te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado?  
 

21 Assim, pois, como é possível para Paulo fazer essa ostentação? A resposta está nas palavras de 
nosso Salvador Jesus Cristo. João 6: 63. 

As Minhas Palavras que Eu vos disse são espírito e são vida.  
 

22 Então o que temos na declaração de Paulo para nós é que ele foi ordenado com um ministério 
que era para levar a Palavra de Deus e trazê-La ao povo de tal forma, que literalmente através do 
cumprimento dessa Palavra, a própria vida que está contida nessa Palavra seria liberada para o povo e 
enquanto eles produzissem suas próprias vidas para Ela, a Grande Vida do Deus-Vida assumiria o 
controle e assim se tornariam uma “epístola viva conhecida e lida por todos os homens”. 

 

23 Agora, qual é então o precedente de Paulo para declarar isso? Porque, certamente, se esta é a 
maneira de Deus fazer as coisas, e Deus não muda, então certamente havia um precedente, um tempo 
anterior em que esse mesmo tipo de ministério aconteceu onde um profeta de Deus era encarregado 
com a missão de levar a Palavra de Deus e gravá-La nas mentes e nos corações das pessoas. Vamos 
encontrar a seguir Paulo nos dizendo onde isso aconteceu perante o grande plano da salvação de Deus. 
 

24 2 Coríntios 3:6-11 
O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do 

espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica. (em outras palavras, não apenas para lhe dar uma 
concepção mental, pois só isso levará à morte, mas onde o Espírito e a vida na Palavra de Deus estará 
aberta ao povo) E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira 
que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, 
a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o 
ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque 
também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória. 
Porque, se o que era transitório foi para glória, muito mais é em glória o que permanece. 
 

25 Agora, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando a você e a mim a comparação entre o 
ministério de Moisés e este grande ministério, onde a Glória de Deus está para ser revelada aos Seus 
santos. E lembre-se, embora Paulo fosse comissionado para ter este ministério, somos informados de 
que isso não seria concluído até o fim dos tempos. 
 

26 2 Tessalonicenses 1:10 
Quando Ele vier para ser glorificado nos Seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em 

todos os que creem (porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós).  
Assim, vemos que Paulo está falando do ministério da Glória e ele está comparando-a com o 
ministério da Lei sob Moisés. 
 

27 Depois ele explica isso assim, em 2 Coríntios 3:12 
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar.  
 

28 Então o que Paulo está falando aqui é deste ministério que terá uma influência do Espírito de 
Deus e que grava isso nos corações dos homens que virão pelo que se fala pela Palavra e não por uma 
palavra que tem sido velada, mas uma Palavra que é revelada. 

E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não 
olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos; 
porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho testamento, o qual foi por Cristo 
abolido. 
 

29 Agora, quando Moisés desceu da Montanha de Deus ele brilhava tanto em seu rosto do reflexo 
de Deus que as pessoas estavam com tanto medo que o fizeram se cobrir com um véu sobre o seu rosto 
evitando assim de o verdadeiro reflexo refletir sobre eles e, dessa forma, iluminando-os. 
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30 Êxodo 34:29-35 
E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai trazia as duas tábuas do testemunho em suas 

mãos, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois 
que falara com Ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu 
rosto resplandecia; por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os 
príncipes da congregação tornaram-se a ele; e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os 
filhos de Israel; e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que 
Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o 
Senhor, para falar com Ele, tirava o véu até sair; e, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe 
era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu 
rosto; e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Ele.  
 

31 Agora, observe como Paulo disse que Moisés não poderia falar claramente ao povo por causa do 
reflexo, e porque eles estavam com medo do reflexo ele teve que velar este reflexo deles, e quando ele 
falou a Palavra de Deus Ela foi velada a eles por trás da lei. Mas Paulo nos diz que quando o 
ministério do Espírito Santo vier ele não será mais velado por tradições e credos, mas será abertamente 
declarado por um verdadeiro refletor de Deus, e assim a vida que está contida na Palavra irá penetrar 
em muitos corações e mentes de homens e o Deus-Vida transformará os seus próprios seres. 
 

32 2 Coríntios 3:15-17 
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando ele... (o 

que é? Note, ele está falando sobre o coração) quando ele (o coração) se converter ao Senhor, então o 
véu será  tirado. (E quando nos é dito que os corações se converterão? Em Malaquias 4, quando o 
Espírito de Elias for enviado ao mundo para converter os corações dos filhos) Ora, o Senhor é 
Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 

 

33 Agora, esta liberdade não é licença, mas é a liberdade. Você não está mais vinculado à lei, mas o 
Espírito te liberta. Em Romanos 8 lemos que houve uma época em que estávamos presos aos 
elementos deste mundo em que nascemos. Até mesmo em Romanos 7 Paulo nos diz que enquanto 
estivermos nesta carne estamos sujeitos a ela, mas quando o Espírito de Deus é vivificado e nascido 
em nós por Sua Palavra, então, uma guerra assume pelo controle do corpo desta morte. No entanto, 
ficamos livres da corrupção dos nossos corpos, porque um desejo novo e mais elevado começa a 
operar lá dentro desses nossos ossos mortais. 
 

34 E assim lemos em 2 Coríntios 3:18 
Mas todos nós, com rosto descoberto, (em outras palavras, não existem véus de credo e de 

dogma para nos impedir de ver claramente) refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos 
transformados na mesma imagem de glória em glória (somos transformados na mesma imagem de 
opinião em opinião), como pelo Espírito do Senhor. 

E assim nos tornamos em nossos corpos a própria manifestação da Palavra de Deus para a hora 
em que vivemos. Um reflexo do profeta refletor que refletiu a verdadeira luz de Deus. 

 

35 E assim nós recebemos como uma promessa para esta era uma transformação que virá pela 
renovação das nossas mentes como está em Romanos 12:1-2. 

 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este 
mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 

 

36 Então aí você entende a importância do papel do profeta de Deus como um verdadeiro refletor 
da Palavra de Deus. E quando recebemos a revelação que nos é trazida pelo profeta de Deus, então nos 
tornamos proprietários e possuidores daquilo que foi revelado. 
 

37 Quantos creem esta noite que Deus envia os Seus profetas para refletir a Sua Palavra para nós? 
Quantos creem que Deus certamente não faz nada a não ser que Ele primeiro revele a nós através de 
Seus profetas? Quantos creem que o arrebatamento não pode acontecer sem que Deus em primeiro 
lugar revele à Sua Semente eleita? Quantos creem que Deus enviou o Seu profeta para nós nesta hora 
para revelar tudo o que a Escritura diz que era para ser revelado no fim dos tempos? Quantos creem 
que o ministério desse profeta era para manifestar a revelação de Jesus Cristo para nós? Quantos creem 



Doutrina da Mensagem 

           7 

que quando isso é revelado a você a propriedade dessa revelação passa de Deus para você? Então, se 
isso é verdadeiramente revelado a você, a mudança do seu corpo está agora em andamento, o 
arrebatamento agora está próximo, e o rapto está pronto a qualquer momento para acontecer. 
 

38 Você ficará de pé comigo para uma palavra de oração enquanto os nossos irmãos trazem os 
elementos para comemorar a revelação da Redenção que o nosso bendito Salvador fez e que tornou 
tudo isto possível para nós? 
 
 
Tradução: Diógenes Dornelles  
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