
 1 

Perguntas e Respostas #36 
A Atitude de Cristo n°. 2 

28 de Novembro de 2007 
Brian Kocourek, pastor 
Jhonatas Rosendo, tradutor 

 
1 - Esta noite eu vou continuar nosso estudo sobre a Atitude de Cristo. Este será o numero dois 

em nossa mini-série. 
 

2 - Esta noite eu quero focar nossa atenção no ponto numero três dos cinco pontos a respeito da 
atitude de Jesus Cristo. Domingo passado nós começamos examinando o ponto numero um e o ponto 
numero dois, onde o irmão Branham disse “a atitude mental correta para com qualquer promessa de 
Deus a fará se cumprir”. Então nós olhamos a definição do que realmente é uma atitude. 
Descobrimos que uma atitude não é uma coisa mental, mas sim uma resposta do corpo do que está se 
passando na alma. 

 

Despertando a Jesus 17.01.1963 - P:34 Isso é verdade. Veja, a atitude mental que você toma 
para com isso a fará... Agora, a mente não fará isso, mas se você tomar essa atitude para com algo 
que tem vida, então essa vida vem e o faz. Não é sua atitude mental que te leva até a Presença 
Dele. Isso é o que você faz. Sua mente... Os cinco sentidos estão OK enquanto não negam a Deus. 
Mas quando eles o fazer, então deixe-os de lado. Deus os controla. 

 

3 - O dicionário Webster’s New World define atitude como: disposto, ou inclinação, e 
encontramos que ambas as palavras referem-se a que direção uma pessoa está tendo. A palavra 
‘inclinação’ vindo na palavra raiz “inclinar”, e a palavra ‘disposto’ vindo da palavra ‘capaz’, como 
dizemos: aquela pessoa é capaz de fazer isso ou aquilo. Nós dizemos isso porque a palavra ‘capaz’ 
significa ter uma tendência natura. Então, Inclinar-se ou ser capaz referem-se à inclinação natural da 
pessoa, assim a atitude é a expressão da inclinação natural. 

 

4 - Webster também define ‘atitude’ como a posição ou postura assumida pelo corpo em 
conexão a uma ação, sentimento, ou humor, etc. e também, uma maneira de agir, sentir ou 
pensar que mostra a disposição ou opinião de alguém. Então, cada definição que lemos da 
palavra ‘atitude’ tem a ver com mostrar exteriormente o que está por dentro. Assim a semente que 
está na mente, se torna carne. 

 

5 - Agora, nós trouxemos à sua atenção em nosso primeiro sermão nesta mini série que há cinco 
pontos que queremos examinar a respeito de ‘atitude’, especialmente a atitude do Cristão para com a 
Palavra de Deus. 

 

1.) Nós examinamos o que uma atitude e a atitude mental correta são. 
 

Descobrimos que há apenas uma atitude correta, e ela é o que Deus pensa, e Suas ações para com 
o objeto da atitude. Descobrimos que Jesus Cristo veio à terra para mostrar a atitude de Deus para 
com o mundo, o pecador, e à Semente de Deus. 

 

Então nós examinamos o segundo ponto, que devemos entender sobre nossa atitude e 
especialmente nossa atitude para com a Palavra de Deus. 

 

2.) Descobrimos que a atitude mental correta produzirá o que deve produzir. 
 

6 - Nós examinamos as escrituras, e tomamos um grupo de pessoas, e examinamos sua reação 
para com a Palavra de Deus. Sua reação para com a promessa de Deus eram sua atitude para com 
Deus e Sua palavra, pois Deus é a Palavra. Mostramos muitas provas Escriturísticas infalíveis de que 
a atitude mental correta para com qualquer promessa divina de Deus a fará se cumprir. 

 

Eu sou a Ressurreição e a Vida 10ª.08.1952-P:61 É a sua atitude a respeito disso. Sua atitude 
para com o dom Divino de Deus, você vai conseguir o que pedir. Você entende? Oh, como eu 
gostaria de parar bem aqui, irmão Boze, e bater nisso por uma hora e meia, mas eu não posso fazer 
isso. Sua atitude: Deus pode enviar um dom, e não importa o que você... Depende da atitude que 
você toma a respeito disso. Veja aqueles que feriram seu rosto e cuspiram Nele, e tudo, não havia 
virtude ali. Mas uma mulher que creu que a Palavra tocou a borda de Seu vestido, e foi curada.  
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Isso é certo? Tudo certo. Depende do que você pensa sobre isso. Deus envia. É a sua atitude a 
respeito de qualquer dom Divino que determina o que você tira proveito. Então ali... 

 

7 - Nós examinamos Hebreus 11: e lemos muitos exemplos de homens e mulheres que 
mostraram a atitude mental correta para com a Palavra de Deus, e vimos como eles receberam as 
coisas que Deus lhes havia prometido. 

 

E isso nos leva ao PONTO NÚMERO TRÊS. 
 

3.) Devemos saber “por quê temos de ter a atitude mental correta”. 
 

8 - Agora, há muitas razões pelas quais nós devemos mostrar a atitude mental correta para com a 
Palavra de Deus. 

 

1) Nossa atitude produzirá um resultado, dependendo de que atitude mostrarmos. 
2) Nossa atitude não cria atmosfera, mas expressa a atmosfera na qual vivemos. 
3) É a expressão da natureza de sua alma, e assim ela cria uma atmosfera ao seu redor de 

quem você é. 
4) Você é identificado com as atitudes que expressa. 
5) Você é julgado, e será julgado pela atitude que você mostra aos outros, e pela atitude 

que você mostra para Deus. 
6) Assim sua atitude não vai afetar apenas você mesmo, mas tem um efeito sobre os 

outros. 
 

Provando Sua Palavra 26.04.1965 - P:12 ele disse, Mas antes de orarmos pelos doentes, temos 
de por as pessoas em atitude. É a atitude que sempre trás os resultados. E a atitude que você tem 
para com Deus. Aqui está uma mulher que tocou um pedaço de Sua roupa; ela foi curada de 
problema no sangue. Um soldado cuspiu em Sua face, e colocou uma coroa de espinhos em Sua 
cabeça, e não sentiu virtude. É a sua abordagem. É necessária uma atitude. E é assim esta noite, 
caros amigos; Atitude é precisa. Nós somos, e cremos que nós estamos na Presença de Jesus 
Cristo, mas é sua atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui e também a dinâmica. Se 
você puder começar, Deus fará o resto. 

 

9 - Agora, você pode perguntar, por que devemos ter uma atitude correta? Mas lembre-se, é a 
atitude que traz os resultados. Se você não vier com a atitude correta, não vai conseguir nada de 
Deus que não seja repreensão, e sofrimento. E é assim com qualquer um nessa vida. 

 

10 - Todos vocês sabem como é criar os filhos. É uma das primeiras coisas que você ensina a 
eles, ter a atitude correta para com os outros e ter respeito pela mãe e pelo pai, e às autoridades. E é 
assim mesmo que é com Deus. A velha moral diz, “Você pode conseguir mais abelhas com mel do 
que com vinagre”. E uma moral é um ponto em uma estória que serve para ilustrar uma coisa óbvia. 

 

11 - Não há ninguém que eu conheça que gostaria que as pessoas lhe tratassem mal do que com 
respeito. Mostre respeito e você vai receber respeito de volta. Mostre desprezo e você vai receber 
desprezo. Você colhe o que planta. 

 

12 - Veja, se alguém está em necessidade e pede educadamente, eu geralmente faço o que posso 
para ajudar. Mas logo que eles se tornam arrogantes e começam a exigir, eu fecho e não os ajudo 
mais. Eu experienciei isso nos trabalhos missionários. Havia alguns pastores de além-mar a quem 
nos alegrávamos a ajudar, mas quando alguns se tornaram arrogantes e começaram a exigir que os 
ajudássemos, e a dizer que devíamos isso a eles, eu apenas desliguei a compaixão que tinha por eles, 
e me esvaziei meus sentimentos dela. Sem mais compaixão para com eles, por que eu deveria 
agüentar três empregos para dar suporte a eles para que pudessem menosprezar a ajuda que damos a 
eles? Não são todos, mas estou ilustrando como uma atitude pode afetar um resultado. 

 

Quando Amor Divino é projetado 26.01.1957 - E P:19 Então, quando você se torna um filho 
ou uma filha de Deus, sua disposição muda; sua atitude muda; tudo em você, seu olhar para com a 
vida e os outros muda. Não quer dizer que você entrou para a igreja; Quer dizer que você foi 
regenerado.  Você se tornou uma nova criação em Cristo Jesus, você é... As coisas velhas foram 
embora, e Deus te falou, e você se tornou uma nova criatura. Eu quero que isso vá igreja abaixo 
pelos membros. Então você ama estar na Presença de Cristo, e você se torna parte Cristo, então as 
pessoas amam estar na Presença de Cristo, e você se torna uma parte de Cristo, então as pessoas 
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amam estar em sua presença, porque você se torna uma parte de Deus, filhos e filhas de Deus. Você 
já viu pessoas que você simplesmente ama estar em sua presença? Há algo nelas que irradia, e você 
simplesmente ama falar com elas. E outras pessoas que são boas (não vamos dizer isto com 
maldade), mas você dificilmente consegue ficar ao redor. É por causa da atmosfera que você cria. 
Pois você, como filho de Deus, é um criador em miniatura, porque você é parte de Deus. E é por 
isso que você pode crer em tudo o que a Bíblia diz, porque a Palavra é a Palavra de Deus. Você, 
sendo parte de Deus, concordará com a Palavra. 

 

13 - Todos nós ouvimos sobre Acã. Não foi que uma pessoa desobedeceu a Deus e escondeu 
coisas valiosas que tomaram dos povos mortos que conquistaram, mas foi em desacato ao que Deus 
havia dito, e toda Israel sofreu por causa a atitude de Acã para com a Palavra do Senhor. [Josué 7. Trad.] 

 

14 - Nós não somos os únicos vivos neste planeta. Todas as bênçãos de Deus que receemos 
também reflete nas pessoas com quem somos associados. A atmosfera de bênçãos sob a qual 
vivemos não brilha apenas sobre nossas cabeças. Se não fosse pelas bênçãos de Deus brilhando 
sobre o Eleito, o mundo inteiro estaria sob maldição agora mesmo. Então você vê como todos podem 
ser afetados por um. Pois em Adão todos morreram e em Cristo todos foram vivificados. A atitude 
de um pode afetar a muitos. 

 

Deuteronômio 28 fala das bênçãos e maldições que podemos esperar receber dependendo de 
nossa atitude para com Deus e Sua Palavra. Se recebemos e respeitamos a Deus e a Sua Palavra, 
somos abençoados. Mas se rejeitamos a Deus e a Sua Palavra, somos amaldiçoados. 

 

DEUTERONOMIO 28:1  E SERÁ que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado 
de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará 
sobre todas as nações da terra. 2 E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando 
ouvires a voz do SENHOR teu Deus;  

 

15 - Observe que diz que sequem os ouviremos até que estejam sobre nós e nos alcançado. Um 
dia acordamos e, tipo, parece estar no seu lugar. Esta é a benção de Deus. Agora, eu não tenho tempo 
para ler todas as bênçãos. Abram suas Bíblias em casa e estudem este capitulo e vejam como as 
bênçãos de Deus em todos os aspectos da Vida são para você se você simplesmente ouvir 
solicitamente, o que quer dizer usar solicitude prestando atenção à Palavra de Deus. Mas é tudo 
verdade para aqueles que não assim fizerem, as coisas que você recebe como benção por ouvir se 
tornam maldição por não ouvir. 

 

Deuteronômio 28:15 Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do SENHOR teu Deus, para 
não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então 
virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão:  

 

16 - Você vê, os resultados dependerão da atitude que você mostrar para com Deus e Sua 
Palavra. Agora, lembrem-se, sua atitude cria uma atmosfera, ou um ambiente.  

 

Deus em Seu povo 27.02.1950 -  P:20 “Sua atitude para com o dom determinará sua cura”. 
 

Ressurreição de Lázaro 13ª .08.1950 -  P:43 Por que, ela sabia que se Deus estava em Elias, 
certamente Ele estaria em Seu filho. Aleluia. Isso é certo. Lá, ela disse, “Se eu puder encontrá-lo eu 
vou saber a razão pela qual meu irmão morreu”. Então ela se comprimiu através daquela multidão 
de descrentes. Quando ela chegou aonde Ele estava... Agora, olhe, parece que... (Com atenção 
agora. Eu vou encerrar em um minuto). Parece que ela tinha o direito de censurá-lo, não é? Disse, 
“Por que não foi até meu irmão?” O repreendeu. “Por que não foi até meu irmão?” Se ela não 
tivesse se aproximado com aquela atitude, ela teria... O milagre nunca teria acontecido. É a sua 
atitude, como você se aproxima. Se você vem... Como o dom aqui, você tem de se aproximar do 
dom da maneira correta. Você tem de se aproximar de Deus da maneira correta... Você não pode 
vir e dizer, “Agora, Senhor, olha aqui. Eu fui um bom camarada. Mas eu vou Te dizer; Eu quero que 
Tu me tomes esta noite e diga...” Não, não. Com Deus não é assim. Você vem pelo modo provido 
por Deus, ou você não vem. Isso é o correto e é a verdade. 

 

Ceia das Bodas 06.10.1956 - P:35 Deus quer uma igreja na qual Ele possa por Suas mãos. Eu 
não me importo com o titulo dela. “Dois ou três juntos em Meu nome, Eu estarei no meio deles”. 
Não apenas falar. Então você diz, “Bem, nós nos ajuntamos no Nome Dele”. Falando o Nome de 
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Jesus pela Palavra não é o que Ele quis dizer, tanto quanto é a atitude na qual vocês estão juntos, 
no ambiente do Nome de Jesus. “Quando estiverem juntos em Meu Nome, então peçam o que 
querem”. É o motivo pelo qual você vem, a atitude. É a atitude ao invés de invocar um Nome.  
Pecadores podem chamar esse Nome na rua, amaldiçoar, e tudo mais. Mas é o ambiente em que 
você está, a atitude pela qual você vem, vindo no Nome de Jesus. 

 

Veja o centurião romano e a atitude que ele mostrou para com Cristo. Ele enviou seu servo até 
Jesus e explicou que teria vindo ele mesmo, mas se sentiu indigno de entrar em Sua presença. 
Provavelmente ele sentiu que, sendo um humano de guerra e já ter matado, já que tinha sangue de 
outros em suas mãos, era indigno de entrar na Presença do Filho de Deus. E sentindo-se indigno, sua 
atitude mostrou o sentido de indignidade, e assim sua aproximação de Cristo foi tal que ele conheceu 
autoridade e disse que Jesus só tinha de falar e aqueles demônios que afligiam seu servo teriam de 
obedecer e deixá-lo. E Jesus observou quão grande era a fé do centurião. E por causa disso, ele 
receberia o que pedisse. 

 

17 - O irmão Branham disse em seu sermão, Nós veríamos a Jesus 27.06.1962 - P:15  Apenas 
pense, pequena Santa Maria ao redor do lago, seria quem — teria o reavivamento. Não é apenas 
provável, mas é possível que isso tenha acontecido: depende da atitude que tomamos. Agora, Deus 
sempre envia Seus dons e coisas às gerações, às igrejas; e o seja lá qual foi a atitude que as pessoas 
tomam, eles verão os resultados. Nós sabemos disso. Você... Deus não empurra a si mesmo para 
ninguém. Você tem de querê-lo. 

 

18 - E no sermão, Deus Em Simplicidade 17.03.1963 - M 6-1 {30} ele disse, Quando um 
ministro anda dentro de uma congregação de pessoas orando na unção do Espírito, você é 
obrigado a ouvir do Céu. Isso é tudo. Não tem como fugir disso. Mas se você anda em confusão, 
então você é muito confuso, o Espírito sente. 

 

19 - Assim você vê a importância de nossa atitude e a atmosfera que ela cria. Como eu 
mencionei noite passada, nós criamos uma atmosfera pela atitude que expressamos com nossa 
própria linguagem corporal. A linguagem corporal significa algo para as pessoas, e significa também 
para Deus. Ela expressa nossa atitude. É uma expressão da verdadeira natureza de nossa alma. 

 

Provando Sua Palavra 26.04.1965 - P:12 ele disse, Mas antes de orarmos pelos doentes, temos 
de por as pessoas em atitude. É a atitude que sempre trás os resultados. E a atitude que você tem 
para com Deus. Aqui está uma mulher que tocou um pedaço de Sua roupa; ela foi curada de 
problema no sangue. Um soldado cuspiu em Sua face, e colocou uma coroa de espinhos em Sua 
cabeça, e não sentiu virtude. É a sua abordagem. É necessária uma atitude. E é assim esta noite, 
caros amigos; Atitude é precisa. Nós somos, e cremos que nós estamos na Presença de Jesus 
Cristo, mas é sua atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui e também a dinâmica. Se 
você puder começar, Deus fará o resto. 

 

20 - O que ele quer dizer com “se você puder começar”? Eu creio que o que ele está dizendo não 
é que você pode produzir alguma coisa, mas se você fizer o certo, e dizer o correto, resultados virão. 
Você vê, Deus fará por você, se sua atitude for correta. Além do mais, Deus é soberano e não precisa 
fazer nada para ninguém. Mas se você for até Ele com a atitude correta, então peça o que quiser, e 
lhe será dado. Jesus assim prometeu. 

 

João 15:5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; 
porque sem mim nada podeis fazer. 6 Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a 
vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem. 7 Se vós estiverdes em mim, e as minhas 
palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 

 

Deus em Seu povo 27.02.1950 - P:3 E Então, enquanto trago Cristo a vocês, Ele estará em sua 
mão. E você vai ter de responder pela atitude que você tomar para com isto: se você rejeita ou 
aceita. Você vai ter de responder a Deus pela sua atitude nesse encontro, então você tem de 
perceber que é uma coisa muito sacra. 

 

Deus Se revelando ao Seu povo 13.08.1950 - E P:39 Agora, muitas vezes... isso pode parecer 
estranho. Todos sejam reverentes. Se você pode fazer a pessoa... O que eu estava tentando fazer com 
a mulher era colocá-la na atitude mental correta; orações não seriam feitas por ela. A atitude 
mental correta para com qualquer promessa de Deus a fará se cumprir. Você crê nisso? A Palavra é 
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uma Semente (correto?) que um semeador semeou no chão. E cada semente produzirá seu próprio 
tipo. Se você precisa de salvação, a Semente está aqui. Se você precisa de cura, a semente está aqui 
na Palavra. A Palavra de Deus é uma semente. Coloque-a em seu coração. Não cave e a tire de lá 
toda manha para ver se germinou, ponha lá e lá a deixe. É negócio de Deus trazer o 
amadurecimento. Você só tem de deixar lá. Ágüe com fé e louvor todo dia, agradecendo a Deus.  

 

21 - E você não apenas espera o que espera, mas também será julgado pela sua atitude. É a 
atitude que expressa o que somos, e por ela você será julgado. E você vai levar sua atitude com você, 
porque sua atitude é uma expressão do seu caráter. Ela é uma expressão em seu corpo da maturidade 
do seu homem interior, e pelo quê você será julgado. 

 

Jesus guarda todas as Suas Citações 18.04.1964 - E P:97 [Jesus Keeps All Of His 
Appointments1] “Você deixaria que Jesus se assentasse hoje? Você diz, “Se eu estivesse lá, se eu 
tivesse O visto daquele jeito, eu nunca teria feito aquilo”. E agora? Sua própria atitude identifica o 
que você teria feito. Vê? A atitude que você toma agora, você acha que assim você está bem o 
suficiente? Tudo bem. Isso é entre você e Deus. Eu não sou um juiz. Eu sou só responsável pela 
Palavra. Vê? Ele está aqui na reunião. Eles vem de igrejas também. Mas vão resolver agora mesmo. 
Isso é tudo. Eles estão prontos. Para que você quer viver meia vida cristã? Seja por Deus, ou contra 
Ele, assim a Palavra saberá suas cores e em que posição você está.” 

 

22 - Quantos lembram-se da historia sobre o fariseu que convidou a Jesus para comer em sua 
casa? Veja a forma com a qual ele tratou a Jesus. Eles nem lhe deram boas vindas pelo costume de 
lavar os pés. E uma prostituta, e as ações dela mostraram que sua atitude para com Cristo era muito 
superior da dos fariseus, e observe o resultado que ela recebeu. 

 

Lucas 7:30 Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si 
mesmos, não tendo sido batizados por ele. 31 E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os 
homens desta geração, e a quem são semelhantes? 32 São semelhantes aos meninos que, assentados 
nas praças, clamam uns aos outros, e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes; cantamo-vos 
lamentações, e não chorastes. 33 Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e 
dizeis: Tem demônio; 34 Veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem 
comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. 35 Mas a sabedoria é justificada 
por todos os seus filhos. 36 E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele; e, entrando em casa 
do fariseu, assentou-se à mesa. 37 E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele 
estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento; 38 E, estando por 
detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhos com os 
cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe os pés, e ungia-lhos com o ungüento. 39 Quando isto viu o 
fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e 
qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. 40 E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma 
coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, Mestre. 41 Um certo credor tinha dois devedores: um 
devia-lhe quinhentos dinheiros, e outro cinqüenta. 42 E, não tendo eles com que pagar, perdoou-
lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais?  

43 E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe 
disse: Julgaste bem. 44 E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em 
tua casa, e não me deste água para os pés; mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou 
com os seus cabelos. 45 Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me 
beijar os pés. 46 Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com ungüento. 47 
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou; mas aquele a 
quem pouco é perdoado pouco ama. 48 E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. 49 E os 
que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que até perdoa pecados?  

50 E disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz. 
 

Jesus Guarda Todas as Suas Citações – [Jesus Keeps All Of His Appointments = Equipamento. 
Trad.] 18.04.1964 - E P:52 E as pessoas hoje tomam a mesma atitude que aquele fariseu tomou, 

                                                 
1. 1 mobília 
2. equipamento 
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mesmo tipo de atitude: deixou ele sentado, depois de ter convidado. Ainda, eles não O querem. 
Apenas fazem isso por modos. Ele sabe disso. Nas fizemos com Ele hoje como eles fizeram, ao invés 
de lavá-lo, de se aproximar, ao invés de se levantar e dizer “Você está errado. É a Palavra de Deus 
manifestada. É o que Ele prometeu. Ele disse que emanaria Seu espírito nestes últimos dias. Nós 
estamos vivendo nos últimos dias”. Ao invés disso, nós nos assentamos como eles fizeram. Temos 
medo de tomar uma posição. 

 

Amnésia espiritual 11.04.1964 - P:29 Assim descobrimos que quando a amnésia espiritual 
toma conta das pessoas, elas estão em má condição. Agora, encontramos o mesmo agora. Eu 
quero... Você tem de ser identificado. Algum lugar você deve mostrar, sua vida mostra, esta noite, 
onde você está identificado. Você está identificado em Cristo ou fora de Cristo. Você não está no 
meio do caminho. Não há um homem bêbado sóbrio. Não á um pássaro branco negro. Você é um 
salvo ou não é. Você é um santo ou um pecador, um ou outro. E sua atitude espiritual para com a 
Palavra de Deus te identifica, exatamente onde você está. A Palavra de Deus vindicou, provou, que 
o batismo do Espírito Santo é o mesmo que foi no dia de Pentecoste, ou em qualquer outro tempo. E 
Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre. E a sua atitude para com isso identifica se você 
tem amnésia espiritual ou não. Isso é correto. Não importa se você é um diácono ou mesmo se você 
é um pregador. Isso não faz...  Isso é para eles também. Assim descobrimos que isso é contagioso, e 
acerta tudo. 

 

1. Nossa atitude produzirá um resultado, dependendo da atitude que demonstramos. 
2. Nossa atitude não cria uma atmosfera, mas expressa a atmosfera na qual vivemos. 
3. Nossa atitude é a expressão da natureza de nossa alma, e assim ela cria uma atmosfera 

ao seu redor de quem você é. 
4. Nós somos identificados pela atitude que expressamos.  
5. Assim somos e seremos julgados: pela atitude que mostramos para com os outros, e 

pela atitude que demonstramos para com Deus. 
6. Assim nossa atitude não vai apenas nos afetar, mas também afetará aos outros. 
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