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Perguntas e Respostas #33 
Fé e Confissão 

 
18 de novembro de 2007 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Tradução: Jhonatas Rosendo 

 
  Isaias 30:5  Em quietude e em confiança estará sua força. :...”  
 

1 - E em 1 Tessalonicenses. 4:11  O Apóstolo Paulo noz diz que devemos 
Estudar para sermos calmos.  
 

A coisa mais importante neste mundo é deixar sua mente sob o controle de 
Deus, porque suas ações saem de sua mente. Não vá por seus 
sentimentos! E Daniel ou as três filhos hebreus? 
 

2 - Se a mente não está sob controle as ações serão erradas, porque você 
só pode fazer o que sua mente indica. Portanto, necessitamos pôr a mente 
de Deus se quisermos andar e agir como Jesus Cristo. Temos que pensar 
como Ele pensou concernente cada circunstância, e então agir como Ele 
agiria. A mente não deve ser controlada por emoções.  
 

A Palavra de Deus fala tanto do nosso falar quanto fala no nosso pensar. 
 

Hebreus 6:16-18 . Porque os homens certamente juram por alguém superior 
a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a 
contenda. 17 Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a 
imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com 
juramento; 18 Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível 
que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso 
refúgio em reter a esperança proposta; 
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Agora, vamos conversar um pouco sobre isso. Você jamais parou para 
pensar sobre a implicação desse verso pequeno onde diz "Para homens 
muito jura pelo maior e um juramento para confirmação é a eles um fim de 
toda contenda".?  
 

3 - Agora, se você fosse e desse sua palavra a alguém, você pensa que ele 
a tomaria? Por que, ele riria de você. Você sequer pode confiar em um 
contrato por causa da impressão boa, e então com a impressão boa você 
ainda não pode confiar em o contrato, porque a lei pode quebrar a lei e 
derrotar a lei. Mas diz aqui que todos os homens davam sua palavra e era 
só isso. Você pode imaginar o século 20 aceitando?  
 

4 - Agora escute: tudo o que Deus fez foi dar Sua Palavra. Mas homens não 
aceitam a palavra um do outro. Bem, antes de tudo, porque eles deveriam? 
Você tem os hebreus. Vamos olhar estes judeus, Se você não sabia, saiba 
agora. Ao menos uma vez um ano eles têm um "dia de revogação de 
juramento". Em outras palavras, eles renovam seu juramento. Então sabem 
isso hoje, as próximas 24 horas, eles podem revocar cada juramento que 
eles fizeram. Então podem tirar sua pele, e isso eles fazem bem, e 
regozijam-se, porque são muito religiosos fazendo isso, "Aleluia! Glória a 
Deus!’  
 

5 - Vê, essa é a razão pela qual nós temos um tempo acreditando na 
Palavra de Deus porque simplesmente não podemos acreditar na palavra 
de qualquer pessoa; porque, geralmente, não vale a pena. Nós sequer 
podemos acreditar em nossa própria palavra, porque até nós podemos 
quebrar a promessa ou sair de fininho pela porta dos fundos. Isso aconteceu 
comigo tantas vezes que não é fácil ter confiança de novo. Mas, vê, isso é o 
que destrói a fé na Palavra do Deus, porque como você pode dizer que ama 
a Deus quando odeia o homem feito na imagem de Deus? Então ninguém 
põe muita fé na Palavra de Deus já que ele já saiu do hábito sistemático de 
acreditar na Palavra do Deus, porque vê tudo o que se passa nas vidas dos 
homens... Sabe o que a palavra “fé” significa no dicionário?  
 

6 - Significa: “Aceitar testemunho pessoal como verdadeiro, sem provas, a 
palavra de um homem, ou dar crédito à palavra sem prova alguma”. É o 
mesmo com Deus. Deus não tem de te provar nada. Ele disse isso e pronto. 
Você diz, “Deus, me de um sinal”. Deus não tem de te dar um sinal, e 
pronto! 
 

Hebreus 6:17 Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a 
imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com 
juramento; 18 Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível 
que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso 
refúgio em reter a esperança proposta;... Deus é imutável, e isso quer dizer 
que Deus não está sujeito a mudanças e Sua Palavra permanece firme. O 
homem é a única criação de Deus na terra que pode raciocinar e falar. “O 
coração do justo” (a mente do junto) “estuda para responder, mas a boca do 
mau profere coisas más”. 
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7 - Um verdadeiro crente vai parar e pensar antes de falar. Mas um homem 
mau é caracterizado pelo fato de não pensar nem um pouco. Ele só deixa 
rolar. É isso o que a Bíblia ensina, então temos de crer e aceitar. 
 

Com isso em mente, nós vamos estudar fé em relação à confissão de 
nossos pensamentos, ou a fala de nossos pensamentos. Agora, voltemos 
ao nosso texto. Observe, Pois os homens verdadeiramente juraram pelo 
mais importante;; e um juramento de confirmação é um fim para toda rixa”. 
Isso é, a iniciativa. Em que, Deus, desejando mais abundancia mostrar aos 
herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho, confirmou por um 
juramento”. 
 

8 - Com quem Deus tomou conselho? Com o homem? Não, senhor! Com os 
anjos, não, senhor! Deus tomou conselho consigo mesmo . Então, o que 
é o conselho de Deus? O conselho de Deus é os pensamentos de Deus. 
Agora, observe, aqui diz, “Deus confirmou Seu conselho com um 
Juramento’. Ouçam-me cuidadosamente. Onde os conselhos de Deus 
confirmados, ou os pensamentos de Deus confirmados, até que Ele os falou 
ao homem? Não, senhor! Até que Deus falou Seus pensamentos ao homem 
e os fez conhecidos pela fala, Ele poderia ter tido outros pensamentos. 
Correto. Ele poderia ter pensado outras coisas. Ele poderia ter mudado Sua 
mente. É claro, nós sabemos que Deus não faz isso, mas Ele poderia ter, e 
o homem não saberia nada sobre isso. Mas no minuto em que Deus revelou 
seus pensamentos ao homem lhes falando, Ele não podia mais retirar, eles 
foram confirmados. Deus tem identificado a Si mesmo. 
 

9 - E, quando você e eu falamos, você confirma suas próprias palavras. 
Você entendeu? A fala tem algo tremendamente a ver com seu 
pensamento. O que você diz é o que você pensa, e quando você diz, você 
confirma. Você pôs o selo. Isto é, você identificou a si mesmo. 
 

2 Coríntios 4:3  “Tendo o mesmo espírito de fé, de acordo com o que está 
escrito, eu cri, e então falei; nós também cremos e então falamos.” De 
acordo com a Palavra de Deus, Fé fala, pensa, e fala. 
 

10 - A Fé pensa de uma certa maneira, e então a fé deve falar de uma certa 
maneira. Como a fé fala? A Palavra de Deus nos diz; mas para acentuar e 
deixar claro, primeiramente nos diz como a fé não fala. Abra em Romanos 
10:6-11 Mas a justiça que é pela fé diz assim: “Diz na sabedoria,...” Vai nos 
dizer como a fé fala. Então transforma em negativo e enfatiza: “Mas a justiça 
que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu? ( 
isto é, a trazer do alto a Cristo. ) 7 Ou: Quem descerá ao abismo? ( isto é, a 
tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. ) 8 Mas que diz? 
 

Então, como a Fé não fala? Ela nunca, nunca, nunca faz perguntas. 
 

Romanos 10:8-9  Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no 
teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos, 9 A saber: Se com a tua 
boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 
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A Fé diz o que Deus já disse sobre a condição. Você vê? Romanos 10:10   
Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz 
confissão para a salvação.)  
 

11 - Observe, novamente o coração e a boca, mente e boca. Lembre-se, no 
hebreu e no grego “o coração ” significa “a mente ”, praticamente em todas 
as situações, e eu olhei mais de 500 lugares e os investiguei . 
 

12 - Agora, “10  Visto que com o coração se crê para a justiça”. E o que é o 
coração nesse caso? Todo o ser moral do homem. Mas nada chega aqui 
embaixo (no coração) sem antes passar aqui por cima (a mente) primeiro. 
Tem de vir da mente; e como a inteligência moral aceita, se torna parte do 
homem. A bíblia diz... “e com a boca se faz confissão para a salvação”. 
 

13 - Agora observe, aqui diz, se você crer e confessar, conseguirá. É nisso 
que as pessoas têm de crer sobre cura para serem curadas. Você tem de 
confessar para conseguir. Você não pode ensinar às pessoas. Elas querem 
crer nos sentimentos. Como o homem que veio a mim anos atrás, que 
tinha se divorciado de sua esposa 25 anos depois de  o irmão Branham 
ter dito para não fazer . E ele veio a mim com todos os tipos de razão, que 
pensava serem boas para divorciar-se dela, e eu lhe disse para não o fazer, 
mas ele o fez mesmo assim. 
 

14 - Ouça, se você tem sua opinião feita, não venha a mim pedir conselho, 
porque você vai fazer o que você pretende de qualquer modo. Mas se você 
está sinceramente querendo ajuda para formar sua opinião, então venha, 
porque o que vou lhe dar é esta Palavra de Deus.  
 

15 - Bem, de qualquer modo, esse camarada deixou a igreja primeiro e 
então se divorciou. Eu acho que a consciência pode descansar mais 
facilmente quando eles se separam do povo de Deus. Longe, eles não 
precisam olhar nos olhos da Semente de Deus e sentir-se doente do 
estômago por serem pecaminosos. É muito mais fácil continuar no pecado 
quando saem para algum lugar e se escondem da face de Deus. Foi o que 
Caim fez. Ele saiu da presença do Senhor. 
 

16 - Então, o homem saiu da igreja e se divorciou de sua esposa, e ficou 
fora da igreja por dois ou três anos, e um dia ele aparece ao redor da igreja 
e queria que eu o casasse com uma mulher de cabelo curto que parecia a 
Tammy Fay Baker, e ele veio com a estória de que Deus queria que ele se 
casasse com ela porque ele sentia isso em seu coração. E então me disse 
que ele sabia que Deus queria que ele se casasse com essa mulher porque 
ele saiu para um passeio em sua motocicleta com ela, e quando eles 
voltaram ele a beijou, e de acordo com o que ele disse, o Espírito Santo 
emanou dele enquanto beijava(?). 
 

17 - Bem, primeiramente, ele andou por Kentucky com essa mulher 
pressionada contra seu corpo e tudo, e então a beijou. Eu não podia 
acreditar no que estava ouvindo. Eu lhe disse que não era o Espírito Santo 
que ele havia sentido, aquilo foi desejo. Bem, desnecessário dizer, ele não 
ficou na igreja por muito tempo depois disso. Assim como muitos deles, vão 
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embora pensando que sou um mão de ferro, mas se eles só pudessem ver 
o anjo da morte com suas almas em sua mão. 
 

18 - Vocês sabem que muitas vezes digo coisas terrivelmente dolorosas, 
mas deixem-me dizer uma coisa: é a verdade. E o problema é: a Verdade 
fere muito mais do que algumas palavras boas escorregadias e mau 
planejadas que se possa dizer enquanto você assiste-os indo diretamente 
para o inferno. 
 

19 - As pessoas não se preocupam mais quando ao que põem em suas 
bocas, e nem com o que sai delas. E assim como no natural, se você 
mandar para dentro muito açúcar, vai lhe causar problemas para sua carne. 
Bem, e quanto às palavras que falamos. Um bocado de açúcar pode fazer 
mais dano em suas almas do que você possa pensar. Então só vá pela 
verdade que eu digo, não importa se ela fira. També m não é fácil para 
mim dizer, mas se é a Verdade eu tenho de dizer, po rque isso é o 
antídoto para a sua descrença. E se eu não o der a você quando Eu sei 
que precisa, então serei responsável. E se eu não l hes entregar da 
mesma forma que Ele me deu, então serei uma falsa t estemunha. 
 

20 - Então, encaremos isso, se eu entrego a vocês, então vocês são os 
responsáveis, e prefiro que vocês sejam responsáveis por si mesmos do 
que eu ser responsável por vocês. Já tenho meus próprios problemas com 
minha própria responsabilidade, quando mais ser responsável pelos seus. 
Então no final o jeito mais fácil é lhes falar francamente sem medir Palavras, 
o que Sua Palavra diz, então não está mais nas minhas mãos, está nas 
suas. Então Ele cometeu adultério e disse que o Espírito Santo emanou de 
seu coração. Então agora Deus está nos negócios de confirmar adultério. E 
vocês ainda se perguntam por que os pregadores têm crises nervosas. 
 

21 - Eu tinha um bom amigo pregador há anos atrás que tinha muitas 
centenas de pessoas em sua congregação, e ele me disse, “Brian, se eu 
tivesse um irmão nessa igreja para quem eu pudesse pregar a Palavra e 
saber que ele entende o que eu estou falando, eu sentiria que teria 
alcançado o paraíso”. Isso é muito triste, mas Paulo nos disse em Gálatas 
4:27 “os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido”. 
 

22 - Assim Deus não liga para o que você sente, e você não deveria se 
importar com o que você sente. Deus disse ou não disse? É nisso que você 
deveria se focar. E então, você não perderia ser tempo no que você pensa – 
e não deveria perder seu tempo com o que você diz. Você tem de pensar o 
que Deus pensou, e falar o que Deus falou . 
 

23 - Agora ouçam. Deus disse, não questionem, ou nunca usarão sua Fé. 
Mateus 13:53-58  E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se 
retirou dali. 54 E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de 
sorte que se maravilhavam, e diziam: De onde veio a este a sabedoria, e 
estas maravilhas? 55 Não é este o filho do carpinteiro? e não se chama sua 
mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? 56 E não estão 
entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? 57 E 
escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem 
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honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58 E não fez ali muitas 
maravilhas, por causa da incredulidade deles. 
 

24 - Eles fizeram sete perguntas ao invés de tomar Deus pelo que Ele 
estava fazendo. Sete perguntas mostrando a estupidez humana; e Ele não 
fez nenhum ato poderoso. Ele apenas se afastou deles. 
 

25 - Você começa a questionar Deus e como Ele está fazendo as coisas 
OK. Ele vai embora! Os pregadores dizem, “Deus, dê-me uma revelação. 
Teremos uma coisa grande e missionária. Vamos invadir a ilha, ou construir 
uma igreja, ou fazer alguma coisa; mas de onde está vindo todo o 
dinheiro?”. Vem ai você perde! Você corta sua garganta. Você não acredita 
em uma “revelação”. Noé disse, “Vai chover”. “De onde vai vir a chuva? 
Nunca ouvi falar disso. Não tem chuva por aqui”. Todos eles morreram! 
Todos eles morreram! Fé fala; mas nunca pergunta. Ela diz o que Deus 
diz . 
 

26 - Uma coisa que você nunca pode fazer é questionar a Deus. No minuto 
em que você faz isso, você corta a linha da vida da  sua Fé.  Esqueça; 
você perdeu a resposta. Então você tem de descer até o fim da escada e 
começar tudo de novo; porque Fé não questiona. Ela fala, mas não 
pergunta. Ela diz o que Deus diz. 
 

II Coríntios 4:8  Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; 
perplexos, mas não desanimados . 9 Perseguidos, mas não 
desamparados ; abatidos, mas não destruídos ; 10 Trazendo sempre por 
toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a 
vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos ; 11 E assim 
nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, 
para que a vida de Jesus se manifeste também na nos sa carne mortal . 
12 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida . 13 E temos, 
portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós 
cremos também, por isso também falamos. 
 

27 - Assim você vê, você fala o que você acredita. Vamos olhar essas 
Escrituras de novo e ler mais detalhadamente. Paulo disse Em tudo somos 
atribulados... É o que os olhos vêem. É o que a carne está encarando. São 
as circunstâncias que te rodeiam, mas o que a Fé na Alma professa? Mas 
não angustiados.  Hum? Em tudo somos atribulados... É isso que está 
acontecendo ao seu redor, mas ainda você mesmo não está angustiado.  
Veja o próximo pensamento... as condições dizem que estamos perplexos, 
mas a fé diz, mas não desanimados ; As condições dizem, você está 
abatido, mas a fé declara, mas não destruído. 
 

As condições dizem, 10 Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do 
Senhor Jesus no nosso corpo, mas você responde as condições, para que 
a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corp os ; 
 

Sim! Para cada ponto negativo que o diabo possa te apontar nesta vida, a 
Fé de Deus diz, tem algo positivo tomando o lugar aqui. 11 E assim nós, 
que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, e o 
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diabo quer que você olhe isso, mas a Fé de Deus diz que a razão é, para 
que a vida de Jesus se manifeste também na nossa ca rne mortal . 
 

As circunstancias dizem, 12 De maneira que em nós opera a morte, mas 
sua fé volta e diz, mas em vós a vida . Em outras palavras, podemos ver 
morte ao nosso redor, mas Fé levanta os mortos. 
 

28 - E assim o Poder Vivo de Cristo se manifesta em nós porque temos 
usado Sua fé, e temos assim confirmado nossa fé na Fé Dele, pelas coisas 
que dizemos. Nós a confirmamos com nossas palavras. 
 

E é por isso que vemos o Apostolo Paulo noz dizer no verso 13 E temos, 
portanto, o mesmo espírito de fé (o mesmo espírito de Fé de Quem?), como 
está escrito (bem, quem escreveu isso? Deus escreveu a Palavra, então de 
acordo com o que Deus escreveu em Sua Palavra): Cri, por isso (crendo) 
falei (Deus);(Observe o que Paulo diz) nós cremos também, por isso 
também falamos. (em outras palavras, assim como Deus creu e então 
falou o que cria, então nós também cremos, e assim falamos o que 
cremos ). 
 

29 - Não apenas pense e diga, mas pense o que Deus pensou, e diga o que 
Deus disse. É isso o que a Palavra de Deus nos ensina.  
 

Se você não acredita em mim, leia Hebreus 11  e veja o que é a Fé na 
verdade. Aquelas pessoas passaram por batalhas. Diz que as mulheres 
recebiam seus mortos, e às vezes alguns estavam serrados em partes.  
Eles encontraram morte com Fé. Todos morreram em Fé. E você diz, esse é 
o ponto, todos eles morreram em Fé. Eles morreram!!! Sim, mas também 
viveram em Cristo. 
 

30 - Olhe, que machucado há em morrer se você tem uma promessa de 
nova vida? A dor pode ser temporária, mas a promessa é eterna. Veja a 
diferença. Deus diz, você desiste de dez centavos e eu te dou um dollar. 
Não se preocupe, Ele é o autor e consumados de sua fé. Ele fará, pois disse 
que faria. Ele disse, Não perturbe seu coração, então não deixe que o seu 
coração seja perturbado. Ele te prometeu que todas as coisas trabalham 
para o bem daqueles que O amam e aqueles que são chamados de acordo 
com SEU propósito. 
 

31 - Então, deixe-o cumprir Seu propósito em você, e todas as coisas, com 
garantia, trabalharão para o seu bem. 
 

Salmos 138:3  No dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com 
força a minha alma. E o verso 7 Andando eu no meio da angústia, tu me 
reviverás; estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua 
destra me salvará.8 O SENHOR aperfeiçoará o que me toca; a tua 
benignidade, ó SENHOR, dura para sempre; não desampares as obras das 
tuas mãos. 
 

32 - O que Davi está dizendo? Davi está dizendo a Deus, “Está tudo bem se 
for inundado pelas forças do inimigo; Tu estas comigo, então toma conta 
disso”. Bem, não foi isso que ele disse? Quais são as condições? Ele tem 
um problema, ele tem um problema, ele tem uma emergência. O que ele diz 
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sobre isso? Bem, o que eu li: “Mesmo que eu ande no meio de problemas, 
tu me reviverás”. 
 

Ele disse, “Senhor, quando eu puder ficar longe dessa coisa, e tiver um bom 
sono, e ninguém me incomodar, e eu me sentir bem, eu serei revivido?” 
Não, ele não disse!!... Ele disse, “Eu estou no meio de problemas, mas 
Deus é a minha força”. 
 

33 - Mas esse é o problema com as pessoas nesta era Laodiceiana morna 
em que vivemos. Apocalipse 3:17 : “...Rico sou, e estou enriquecido, e de 
nada tenho falta;”. Mas é assim? (mas não sabe que é) um desgraçado, e 
miserável, e pobre, e cego, e nu;... 
 

Josué 1:1  E SUCEDEU depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, 
que o SENHOR falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: 2 
Moisés, meu servo, é morto; levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e 
todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel.   
 

34 - Josué foi chamado um “ministro de Moisés”. Devemos prosseguir pela 
Palavra e sob a Palavra de Moisés. E nós podemos vê-la nesta hora, 
porque nosso profeta vindicado, com o ministério de Elias,  posicionou 
Josué e Caleb bem no tempo do fim como lideres e ve rdadeira Noiva . 
Observe o que a Noiva tem de seguir, porque Ela segue Josué, e Josué é 
motivado pela Palavra. 
 

Aqui está a promessa 3 Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo 
tenho dado, como eu disse a Moisés. 4 Desde o deserto e do Líbano, até ao 
grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o 
poente do sol, será o vosso termo. 
 

35 - Assim, Deus não apenas lhes promete a terra, mas também que Ele 
lutará por eles para proteger a terra. 
 

5 Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vi da; 
 

E Deus adiciona outra promessa Como fui com Moisés, assim serei 
contigo ; e Ele também promete que Sua presença irá com eles, não te 
deixarei , e também prometeu que Sua presença irá com eles. nem te 
desampararei . 6 Esforça-te, e tem bom ânimo ; Então, como pode você 
possivelmente não se esforçar e ter bom animo com essas promessas? A 
menos que você não creia nelas. porque tu farás a este povo herdar a terra 
que jurei a seus pais lhes daria. 7 Tão-somente esforça-te e tem mui bom 
ânimo, Agora, porque Deus diria de novo Tão-somente esforça-te e tem mui 
bom ânimo? Porque Ele estava lhes dizendo que seriam testados com Sua 
Palavra, para ver se iriam se apegar a Ela. para teres o cuidado de fazer 
conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; 
 

36 - Agora observe o que Deus diz a Josué sobre as pessoas... dela não te 
desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente 
te conduzas por onde quer que andares. 
 

37 - Observe o que Deus está lhes dizendo. Ele diz, Estejam certos de não 
se desviar do que estou lhes dizendo, porque se permanecerem, 
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prosperarão, mas se não, sua prosperidade chegará ao fim. E então 
observe a instrução que Deus dá às pessoas. Ele diz, Eu quero que vocês 
leiam minha Palavra e a estudem, e meditem nela de dia e de noite, 
então aprenderão a observar como andar na Minha Pal avra. Olhe, você 
quer prosperar, é muito fácil, só faça o que eu disser e você prosperará. 
 

8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, 
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; 
porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. 
 

38 - Agora, o que disse? Diz que o que você pensa e o que você fala, isso 
você fará. Se você quer viver a Palavra de Deus, você tem que pensar e 
falar Palavra, então você viverá Palavra . Heim? E então Deus os ordena 
novamente para que sejam fortes e corajosos, pois Sua presença irá com 
eles. 9 Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo ; não temas, nem 
te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que 
andares. 
 

39 - Como é fácil saber que quando os testes vêm, Deus vai estar bem aqui 
com você, então você não vai precisar passar por tudo sozinho. Ele não 
apareceu na cova dos leões com Daniel? Ele não mostrou Sua presença 
com Shadrach, Meshach, e Abednego? 
 

Hebreus 10:23  Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; 
)porque fiel é o que prometeu). 
 

1 Pedro 4:11  Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus;Se um 
homem falar, que diga o que Deus disse, ou que cale a boca. se alguém 
administrar, administre segundo o poder que Deus dá; para que em tudo 
Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder 
para todo o sempre. Amém. 12 Amados, não estranheis a ardente prova 
que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos 
acontecesse; 13 Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das 
aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos 
regozijeis e alegreis. 14 Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-
aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus; 
quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado.  
 

Hebreus 11:13  Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as 
promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, 
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.  
 

40 - Então, no que eles criam? Foram convencidos, agarraram, e então 
confessaram. E o que eles confessaram é o que você está confessando. 
Estamos procurando uma cidade na qual os construtores são Deus.14 
Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. 
Assim você vê que o foco deles estava no que Deus havia prometido, mas e 
se eles perdessem o foco?15 E se, na verdade, se lembrassem  daquela de 
onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar . 16 Mas agora desejam 
uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha 
deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.  
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41 - Assim você vê, se você está focado em onde você está indo, você vai 
falar sobre o lugar para onde está indo. E assim você chega lá. Mas nos é 
avisado que se eles tivessem se lembrado de onde eles saíram, eles teriam 
feito para si mesmos desculpas para voltar. E se você voltar para sua 
posição anterior. Agora, como você se lembra de algo? Você pensa nisso, e 
fala sobre isso. Então essa é a chave da fé, é pensar os pensamentos  de 
Deus, assim falar os pensamentos de Deus . Não pense seus próprios 
pensamentos porque eles não são de Deus.  
 

Isaias 55:8  Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, 
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o SENHOR. 
 

42 - E quando você pensa seus próprios pensamentos, e não os de Deus, 
esse é o momento de Parar. Deus já pensou. E ainda a confissão deles não 
é o que Deus disse, mas o que eles pensam sobre o que Deus disse. Isso é 
um compromisso e Deus odeia comprometedores. Por isso ele odeia a 
política. 
 

43 - Eles dizem o que pensam em sua própria mente. E então eles voltam. 
Eles perdem a Promessa. Você quer que Deus te dê algo? Você quer ser 
curado? Então é melhor pensar sobre o que Deus disse sobre você, ai você 
mostra que você realmente quer, e você vai tirar um A. Você diz, “Jamais 
pense em falhar”. Thomas Edson parou de pensar “Bem, eu tentei fazer 
essa lâmpada elétrica 9.999 vezes”. Ele disse, “se não funcionar dessa vez, 
então talvez na próxima”. Seja persistente na Palavra de Deus. Ele 
prometeu, e Ele está aqui para entregar a promessa . 
 

44 - Deus prometeu ao garoto Davi que ele seria Rei. Então o que 
aconteceu? Ele teve de encarar Golias primeiro. Então o que aconteceu? 
Ele teve de enfrentar um Saul raivoso e invejoso que o caçou com vingança 
tentando matá-lo. Você acha que algum minuto Davi disse em seu coração, 
“Talvez Saul me mate” ? Sem chance, ele sabia que um dia seria rei. 
 

45 - Nós confirmamos nossos pensamentos com palavras, como Deus 
confirmou Seus pensamentos a nós. Devemos pensar pensamentos de Fé , 
devemos confirmá-los confessando os mesmos pensamentos. Como vemos 
em 2 Coríntios 4:13 , “Como cremos, assim falamos”. 
 

46 - No que você crê? Eu creio que Deus é meu curador (Diga). Eu creio 
que Deus é meu curador (diga). Eu creio que Deus é meu Provedor (diga). 
Eu creio que Deus é minha proteção, minha libertação (diga). Eu creio que 
Deus é minha Justiça (diga). Vê? Você tem de dizer o que Ele disse. Pensar 
o que Ele pensou. “Sim, mas eu não sou muito correto; eu não estou indo 
bem, mas Louvado seja Deus, pois Ele disse “Eu sou a noiva pura e sem 
pecado de Jesus Cristo, é isso que eu sou”. Ele disse, em pouco tempo Ele 
não nos chamará de igreja, mas de Noiva, então é isso que eu sou. 
 

47 - Pense o que Ele pensou e diga o que Ele disse. Deus te avisa em 
Romanos 12:3  Não pense de si mesmo além do que convém; e de novo 
em 2 Coríntios 10:5  Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se 
levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o 
entendimento à obediência de Cristo; 
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Em outras palavras, não se atreva a dizer, “Eu sou um pensador 
independente”. Há muito disso hoje; Isso é anarquia. Porque você dirá o que 
pensa, e você vai confirmar o que você pensa, e se isso é contra Deus, 
você vai destruir a si mesmo. Porque você nunca vai derrotar a Deus. 
 

48 - Nabucodonosor tentou. E Deus tratou com ele vagarosamente; e 
quando ele se recuperou, ele disse, “Que seja sabido: Ele faz o que quer 
com exércitos dos Céus e terra; Ele levanta quem Ele quer; Ele destrói 
quem Ele quer”. 
 

E até mesmo Moisés começou a olhar as circunstâncias, e ele foi a Deus 
chorando. E ele disse, “Oh, Deus, Tu simplesmente não fizeste, mas as 
coisas estão pior.” E Deus disse, “Silencio. Eu te contei o que iria acontecer. 
EU SOU o SENHOR; É assim com eu faço as coisas, e você entre na fila 
Provérbios 18:20  Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre; dos 
renovos dos seus lábios ficará satisfeito. 21 A morte e a vida estão no poder 
da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto. 
 

49 - Olhe, sua mente é como um jardim cheio de pensamentos. Os 
pensamentos são sementes, e quando você diz quê pensamentos estão em 
sua mente, você os está regando e lhes dando vida. É como regar uma 
semente. Você as rega para que cresçam, então, se você não quer que 
cresça, você não rega. Se ouvir fofocas e não as disser, elas vão morrer 
bem ai. Mas no minuto que você as disser, apenas uma vez... Você regou, e 
veja como crescem como ervas daninhas nos seus pensamentos. 
 

50 - É assim que as pessoas são quando falam sobre seus problemas. Você 
começa falando sobre os seus problemas e o problema é o você ouvir o que 
diz, e eles crescem nos seus próprios ouvidos. Você os confirma e eles se 
tornam maiores, e logo seus problemas são tudo sobre o que você vai falar. 
E o engraçado é: você está feliz e satisfeito de uma maneira mórbida e 
sarcástica. E isso é pura psicologia. Então, se você vai falar alguma coisa, 
atreva-se a dizer o que Deus disse, que é VIDA. Lembre-se: Qualquer outra 
palavra que não seja de Deus é MORTE. Apenas Suas Palavras são DOM 
da VIDA. Jesus disse em João 6:63  Minhas palavras são espírito e vida. 
 

51 - Permita-me fechar com um pensamento do sermão do irmão Branham 
chamado, A Palavra se Tornou Carne , Viagem à Índia 03.10.1954 -  P: 
175 “Cada Palavra na Bíblia é um pensamento de Deus em forma de 
semente , que se eu receber dentro do ser humano, e falar pelo mesmo 
pensamento que a Bíblia materializou, faz com que as coisas aconteçam. 
Vê o que quero dizer? Quão poderosa poderia ser a igreja? A Bíblia disse, 
“Permita que a mente que estava em Cristo esteja em você. Como um 
homem pensa em seu coração, assim é ”. Agora, se seus pensamentos 
se tornam expressões ... Como, Deus disse, “Haja um mundo”. Antes que 
pudesse haver mundo, ele tinha de ser pensado . Assim, Deus na 
criação, criou o mundo primeiro em Seu pensamento, então falou, e o 
pensamento expressado se tornou material . Vê o que quero dizer? 180 
Agora, você pode expressar por concepção mental, mas se isso se torna 
uma real revelação de Deus, vendo antes que aconteça, e expressa em 
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forma de palavra, essa palavra se torna material: Um pensamento 
expressado . Oh,como Deus pôde... vê? Se sua mente e coração são 
assim, e preenchidos com o Espírito de Deus, até que seus pensamentos se 
tornem os pensamentos Dele... Amém. Ai está você. Quando sua mente, e 
sua liderança, e seu guia, se tornam uma coisa direta, ou uma inspiração 
direta do Espírito Santo que está movendo o seu ser mortal... Oh meu Deus. 
Que tipo de pessoa deveríamos ser? Se o próprio Espírito Santo te tem 
tão expressado ou com poder, que você nem usa seus próprios 
pensamentos, você não usa sua própria mente, você n ão usa sua 
própria opinião; Mas o Espírito Santo te tem tão ed ificado, até que seus 
pensamentos e seu ser são o Espírito de Deus expres sando a Si 
mesmo por você. Que tipo de igreja seriamos? Que tipo de povo seria 
esse, esta manha, se este Tabernáculo Branham estivesse tão cheio da 
presença de Deus? Por que, quando você se quer usa sua própria mente, 
se quer usa seus próprios pensamentos, se quer tem opinião por si próprio, 
mas apenas é levado pelo Espírito...? 212 “Como um homem pensa...” 
Deve ser um pensamento antes de se tornar um mundo.  E uma palavra 
expressada se materializa . Eu creio em meu coração  que sou um cristão, 
porque eu aceitei o Senhor Jesus Cristo; se eu não chorar, se eu não me 
mover, se eu não fizer nada. Eu meio coração, antes creio que Cristo 
morreu no meu lugar. Amém. Eu aceito isso como um cristão; Eu creio nisso 
como um cristão; Então isso está no meu coração. Então expresso em 
uma palavra , “Eu sou um cristão”. Aleluia. Então eu começo a andar 
como um cristão, falar como um cristão, viver como um cristão, ser um 
cristão . E pelos meus frutos sou reconhecido pela Palavra como um cristão. 
Aleluia. 
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