O Desvelar de Deus Nº. 171
O Reino de Deus
6 de setembro de 2020
Pastor Brian Kocourek
Existem 62 Escrituras que falam do Reino de Deus espalhadas por todos os quatro
Evangelhos, onde 54 deles são colocados e os outros 8 estão localizados nas
epístolas de Paulo, como Gálatas, Colossenses, Romanos, 1 Coríntios e 2
Tessalonicenses.
O irmão Branham nos deixa saber que o Reino de Deus é o batismo do Espírito
Santo.
Perguntas e Respostas (23/12/1959) § 60
Agora, existe o subconsciente (Vê?), que é onde a sua mente... Agora, Jesus disse:
"Aquele que não nascer de novo..." (Agora, isso não é o que eu queria.) "Em
verdade, em verdade vos digo que, a menos que o homem nasça de novo, não
pode ver o Reino de Deus‖. Agora, você não podia ver o Reino de Deus, porque
o Reino de Deus é o Espírito Santo. ―Alguns que estão aqui não sentirão o
sabor da morte até que vejam o Reino vindo em poder‖, disse Ele. Então, ―O
Reino de Deus‖, diz a Bíblia, ―está dentro de vós‖. Está dentro de vós, o Espírito
Santo,. Portanto, ―ver” significa ―compreender”. Você já olhou para alguma coisa,
olhando diretamente para ela, e disse: ―Bem, eu simplesmente não vejo‖. Vê? ―Eu
simplesmente não vejo isso‖. Quer dizer que você não entende isso. Vê? Você
não entende isso. Ver é “compreender‖. Mas com seus olhos você olha para
qualquer coisa. Mas com o que está dentro de você, você entende, você vê com
isso. Vê? Com os olhos de Deus é que você olha...
A Marca da Besta (17/02/1961) § 19
Observe: ―Aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma pode entrar no
Reino.‖ Isso mesmo. Tens de vir. Não importa o quão religioso você seja, tudo o que
você fizer, isso não tem nada a ver. Isso o torna um cidadão muito bom, mas não
um cidadão daquele reino ali, talvez deste reino aqui. Mas o Reino de Deus
está dentro de você; você nasceu no Reino. O Reino vem... O Reino de Deus é o
Espírito Santo; você pertence a esse Reino. Essa é a razão pela qual as mulheres
não cortam seus cabelos, não usam shorts. Essa é a razão pela qual os homens não
fumam
cigarros
e
coisas
assim. Eles, Seu
Espírito
ensina-lhes
justiça, santidade. Eles não juram; eles não usam palavrões e coisas assim, por
quê? Eles nascem do alto. Eles são diferentes. Eles são cidadãos de cima.
A Deidade de Jesus Cristo (25/12/1949) §§ 100-110
Amado irmão, irmã, se você não tem o batismo do Espírito Santo, esta manhã,
corra para dentro do Reino de Deus tão rápido quanto você possa. O tempo de
selar está em operação. O inimigo tem entrado como uma torrente; Ele está
arvorando bandeira contra ele. É um drama montado. A igreja vai ao lar tão certo
quanto qualquer coisa. Você não tem sempre que esperar, amigo. Você não tem o
tempo todo para esperar. É melhor que você venha já. É melhor que o faça hoje,
isso é correto, ―enquanto hoje é hoje.‖ Faça-o já. 101 Lembrem-se, amigos, talvez
isto pareça estranho. O mundo nunca… A religião de Cristo nunca foi popular.
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Sempre foi impopular, as maneiras de Deus, porque o diabo é ―o príncipe das
potestades do ar.‖ Ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo
diabo, de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isto era. Isso é certo. Ele
controla todos os governos. E então a Bíblia disse: ―Regozijai-vos, todos vós
santos Anjos, e vós santos sobre a terra; pois os reinos do mundo vieram a ser os
reinos do nosso Deus, e do Seu Cristo, e eles… Ele reinará.‖ Satanás levou Jesus lá
em cima no topo da montanha, mostrou-Lhe todos os reinos do mundo, disse: ―Estes
são todos meus, e eu os darei a Ti.‖ E Jesus disse: ―Vai-te, Satanás.‖ Isso mesmo.
Ele não estava Se importando… Ele disse: ―Se o Meu Reino, deste mundo, Eu
poderia chamar quaisquer legiões de Anjos; porém o Meu Reino não é deste mundo,
mas o Meu Reino está no Céu.‖ E Ele disse: ―O Reino de Deus estará dentro de
vós.‖ De modo que, por isso, as legiões e os poderes, e o amparo dos Santos Anjos
(aleluia) está em você, nesta manhã, pela Deidade de Cristo, pelo batismo do
Espírito Santo. Sim, senhor. Quem são vocês, esta manhã? Quem é Cristo Jesus?
“Ele está em você o tanto quanto você O permitir estar. Ele está pressionando,
tentando entrar em você, mudar-Se para dentro de você.” E você se mantém à
distância e vagueia, e olha e fica pasmado, e se retém um pouco. Não faça isso.
Mova-se bem para dentro do peito de Deus. A hora está aqui. Aleluia! Oh,
quanto eu O Amo! Ele vem um destes dias. Eu quero vê-Lo. Vocês não querem?
Eu quero vê-Lo. Eu creio que nós O veremos. Vocês não crêem? Ele está aqui
agora. O Seu Poder está Se movendo. O que faz as pessoas chorarem e gritarem,
irem adiante? O que é que há? É o Espírito Santo Se movendo neles. Se eles
somente pudessem perceber e—e O abraçassem! Abrace o Espírito Santo, creia
Nele, abrace-O ao seu peito. Viva corretamente, não faça nada que O impeça.
Diga: “Ó Senhor Jesus, eu Te quero. Eu quero que Tu permaneças por mim. Eu
vou permanecer por Ti, Pai.‖ E enquanto você diz, Ele está simplesmente
pressionando para entrar em você. Ele deseja entrar aí dentro. Ele está tentando
persuadi-lo a Ele, todo o tempo. Agora, amigos, eu sei que isso é a Verdade. Eu sei
que as pessoas não percebem quem é você? Cada pessoa aqui dentro pode viver
acima do pecado, pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer
enganos, porém o Sangue de Cristo lhe perdoará. ―Pai, perdoa-lhes, porque eles
não sabem o que fazem.‖ Isso é correto? Aquele mesmo Poder de Cristo que foi
pendurado na cruz do Calvário, o mesmo Deus que O levantou no dia da
ressurreição, está dentro de você agora mesmo,você que tem o Espírito Santo.
Oh! Vocês não O amam? Oh, que coisa! Escute a Sua Voz chamando hoje.
Agora, para economizar tempo para o nosso culto de comunhão, vamos direto a
essas 62 passagens a respeito do Reino de Deus.
Lucas 17:20
E quando foi perguntado aos fariseus, quando o reino de Deus deveria vir, Ele lhes
respondeu e disse: O reino de Deus não vem com aparência.
Lucas 23:51
(O mesmo não consentiu com o conselho e a ação deles;) ele era de Arimatéia, uma
cidade dos judeus: ele mesmo esperava o reino de Deus.
Mateus 21:31
Qual dos dois fez a vontade de seu pai? Eles dizem a Ele: o primeiro. Disselhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vão antes de
vós para o reino de Deus.
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Marcos 14:25
Em verdade vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em
que o beba novo no reino de Deus.
Crês Tu Isto? (15/01/1950) § 53
―Eu pertenço à batista. Eu pertenço à metodista‖. Vá em frente, se o seu nome não
estiver no céu, você irá para o inferno também. Isso mesmo. Somente aqueles que
estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro, por serem redimidos, nasceram
de novo... Jesus disse: ―Se o homem não nascer de novo, não entrará no
reino‖. Verdadeiramente. Então você nasce de novo, você se torna uma nova
criatura, uma nova criação em Cristo. Oh, aleluia. Em outras palavras... Não fique
animado com isso. ―Aleluia‖ significa ―Louvado seja nosso Deus‖. E eu O
louvo. Amém.
Coisas Que Hão de Ser (05/12/1965) § 33
Agora, observe. ―Na casa de Meu Pai há muitas moradas.‖ Ou deixe-nos... Eu não
quero acrescentar à Palavra ou tirar Dela, porque não devemos fazer
isso. Apocalipse 22 disse: ―Quem acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra
Disso...‖ Mas deixe-me fazer isso, não como um acréscimo, mas apenas para trazer
um ponto. ―Na casa de Meu Pai há muitos tipos de mansões”. Eu não creio que
quando chegarmos ao céu, estaremos simplesmente todos parecendo exatamente
iguais. Não creio que todos serão loiros, ou morenos, ou pequenos, ou todos
grandes, ou todos gigantes.Eu creio que Deus é um Deus de variedade. O mundo
prova isso. Ele tem grandes montanhas e pequenas montanhas; Ele tem
planícies; Ele tem desertos; Ele tem coisas diferentes, porque Ele fez do jeito que
Ele queria. E Ele fez as estações: verão, inverno, primavera, outono. Ele fez as
estações. Isso mostra que Ele é um Deus de variedade. Ele fez de você uma
variedade. Alguns homens são realmente fanfarrões, e alguns são realmente
dogmáticos, e outros são bons, e outros são gentis, e há
um. Você simplesmente encontra todos os tipos diferentes de pessoas em Seu
reino.
Portanto, nem todo filho de Deus é igual. Olhe para João Batista e depois olhe para
Jesus. Veja o irmão Vayle e depois olhe para William Branham. Alguns são resolutos
em sua posição pelo Evangelho, e outros são muito brandos e, como disse o irmão
Branham, gentis. Me mata ouvir as pessoas dizerem: “você não é como o irmão
Branham”. Ninguém era como o irmão Branham e ninguém é como Paulo. E ainda
assim você não conseguia encontrar duas personalidades tão diferentes uma da
outra, e ainda assim, ambas pregavam o mesmo Evangelho.
Olhe para o Espírito de Deus sobre Elias e olhe para Moisés. Veja o que aconteceu
com Samuel, o profeta que pegou a espada do rei Saul e cortou o rei Agague em
pedaços.
Não compare um com o outro, isso não está certo. Se eles crerem e viverem neste
mesmo Evangelho, Jesus morreu porque eles são Seus irmãos. Portanto, deixe
Deus ser um Deus de variedade. Não há ninguém aqui como você irmão Don, e
ainda assim você estará lá. E não há ninguém aqui como o irmão Steve, e ainda
assim você estará lá. Então, vamos deixar Deus ser um Deus de variedade, amém?
Cada membro do corpo está unido pelo único Espírito em que todos fomos batizados
e somos um corpo, mas muitos membros. E cada membro é diferente como os olhos
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são do nariz, embora eles estejam na mesma cabeça. E assim como o mesmo
sangue que flui pelo corpo alimenta as mãos e os pés, alimenta os olhos e alimenta
o nariz e as orelhas, e outras partes do corpo que não vamos nomear. No entanto,
por um sangue, por um Espírito, somos todos membros de um Corpo, mas muito
diferentes uns dos outros.
O Éden de Satanás (29/08/1965) § 83
Lembra-se que aqui não faz muito tempo, eu estava ensinando a você sobre as Sete
Trombetas, a Festa das Trombetas e assim por diante? E eu disse: ―Há um festival
do oitavo dia‖. Portanto, o sétimo dia seria o último; isso seria o Milênio. Mas há um
festival do oitavo dia, que se fosse o oitavo, e houvesse apenas sete dias, seria o
primeiro dia novamente – voltaria direto para o primeiro dia. Então, depois que o
Milênio terminar, então haverá um Éden estabelecido novamente. O grande reino
de Deus será levado de volta, porque Jesus lutou contra Satanás no Jardim do
Getsêmani e recuperou o Éden, que Ele preparou no céu para retornar novamente.
Agora, nós sabemos que Lúcifer nunca teve o Espírito Santo porque ele não era um
filho, mas uma vez ele esteve no céu. E isso porque ele foi ungido por Deus para
liderar a adoração.
O irmão Branham disse em seu sermão O Éden de Satanás (29/08/1965) § 35
Isaías 14, começa com o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã,
filha da alva! Como foste reduzido ao chão, o que enfraqueceu as nações! Pois
disseste em teu coração: Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das
estrelas... (São filhos.) ... estrelas de Deus: e porei também no monte das
congregações, o lado do norte: Eu subirei acima das alturas das nuvens; serei
semelhante ao Altíssimo. Agora, compare isso aqui com as nossas outras Escrituras
em Tessalonicenses, há algum tempo atrás, como ele disse que se assenta no
templo de Deus, exaltando-se acima de tudo que é chamado Deus, para que ele,
como Deus, seja adorado como Deus na terra. Aí está o deus deste mundo sobre
o qual eu preguei no último domingo. Aqui está ele hoje em engano. Essa hora
traiçoeira, o tempo tremendo que estamos vivendo, é o tempo mais glorioso de todas
as eras, porque estamos enfrentando o grande Milênio novamente. Estamos
enfrentando o Éden novamente. Mas bem nesta era (todo o engano e toda tática
que ele já usou e foi capaz de enganar) ele juntou tudo e se reforçou, e desceu
como Deus, e se colocou no lugar de Deus, religioso, e pode citar a Escritura,
e pode lhe contar sobre a Escritura, assim como Satanás fez com Eva no
Jardim do Éden. Mas deixar de fora uma mancha disso é tudo o que ele tem que
fazer, abrir aquela lacuna, onde a doutrina do veneno do diabo pode vazar, como ―O
Filtro do Homem Que Pensa‖, sobre o qual estávamos falando outra noite.
Deixe-me ler mais algumas Escrituras sobre o Reino de Deus.
Lucas 22:18
Pois Eu vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
Lucas 11:20
Mas, se Eu expulso os demônios com o dedo de Deus, sem dúvida o reino de
Deus é chegado a vós.
Mateus 12:28
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Mas, se Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado
a vós.
João 3:5
Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que, exceto um homem nasça da
água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Lucas 10:11
Até o próprio pó da vossa cidade, que se apega a nós, nós o enxaguamos;
estejais certos de que o reino de Deus está perto de vós.
Lucas 9:11
E o povo, sabendo disso, O seguiu; e Ele os recebeu, e falou-lhes do reino de
Deus, e curou os que necessitavam de cura.
Lucas 8:1
E aconteceu depois que Ele foi por todas as cidades e aldeias, pregando
e anunciando as boas novas do reino de Deus; e os doze estavam com Ele.
Marcos 15:43
José de Arimatéia, um conselheiro honrado, que também esperava pelo reino de
Deus, veio e foi com ousadia a Pilatos, e ansiava pelo corpo de Jesus.
Lucas 13:29
E virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e sentar-se-ão no reino de Deus.
Marcos 10:25
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico
no reino de Deus.
Marcos 10:14
Jesus, porém, vendo isso, indignou-Se, e disse-lhes: Deixai vir a Mim as criancinhas,
e não as impeçais; porque das tais é o reino de Deus.
Marcos 4:11
E disse-lhes: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus; mas aos que
estão de fora, todas estas coisas se fazem por parábolas.
Marcos 1:14
Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, pregando o evangelho
do reino de Deus.
Lucas 13:28
Lá haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os
profetas no reino de Deus, e vós lançados fora.
Lucas 9:27
Mas em verdade vos digo que alguns que aqui estão não provarão a morte até que
vejam o reino de Deus.
Lucas 8:10
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Respondeu Ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus; mas aos
outros por parábolas; para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam.
Lucas 7:28
Pois Eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que
João Batista; mas o que é o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Marcos 9:1
E disse-lhes: Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a
morte até que vejam o reino de Deus vir com poder.
Mateus 19:24
E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha,
do que entrar um rico no reino de Deus.
Lucas 16:16
A lei e os profetas duraram até João; desde então é pregado o reino de Deus, e
todo homem avança nele.
Marcos 1:15
E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo; arrependei-vos
e crede no evangelho.
Lucas 18:16
Jesus, porém, os chamou para Si, e disse: Deixai vir a Mim os pequeninos, e não os
impeçais; porque dos tais é o reino de Deus.
Lucas 14:15
E, quando um dos que estavam à mesa com Ele ouviu isso, disse-lhe: Bemaventurado aquele que comer pão no reino de Deus.
Marcos 10:2
E os discípulos ficaram maravilhados com as Palavras Dele. Jesus, porém, tornou
a responder e disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas
entrar no reino de Deus!
Marcos 4:26
E Ele disse: Assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à
terra.
E Não Sabeis (15/08/1965) § 44
Observe. E em... e Ele é, portanto... Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas
as coisas subsistem. Quer seja Pai, Filho, Espírito Santo; seja o que for, “Ele é
antes de todas as coisas... Antes de todas as coisas que estão no céu, na terra,
visível, invisível; qualquer coisa, este Filho de Deus era antes de todas as
coisas. Está certo? Eu não me importo, tronos, domínios, seja o que for, tronos
celestiais, reinos, seja o que for que possa ser nos grandes reinos sobrenaturais
além, nas eternidades, onde estava, seja o que for, anjos, deuses, seja o que
for, Ele é antes de todas as coisas. Amém. Você não pode vê-Lo? Ele era antes
de todas as coisas e foi criado por Ele. Ele... Agora, versículo 17: e Ele é antes
de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Não há nada que possa
fazê-lo funcionar a não ser Ele. Seja Deus Pai, Deus Espírito Santo. Quer sejam
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anjos, principados, potestades, domínios, seja o que for, todas as coisas são
dirigidas por Ele. Todas as coisas consistem Nele. Ele... E Ele é a cabeça do
corpo, a igreja: que é o princípio... (que é o princípio) ...o primogênito dentre os
mortos;... (isto é, ressuscitou quando Ele veio para resgatar) ...para que em todas
as coisas Ele tenha a preeminência. Pode ter preeminência... Você sabe o que isso
significa? Isso é tudo. Ele está sobre todas as coisas que já foram criadas: cada
anjo, cada ser, tudo o que existe, Ele está sobre todas as coisas. Que criatura é
essa? Quem pode ser? Sobre todas as coisas. E tendo feito as pazes... Vamos ver
eu... Só um minuto. Porque aprouve ao Pai que Nele habitasse toda a
plenitude; toda a plenitude de todas as coisas, toda a plenitude de Deus, toda a
plenitude dos anjos, toda a plenitude do tempo, toda a plenitude da eternidade:
tudo habita Nele. É esse Companheiro. E tendo feito a paz pelo sangue de Sua
cruz, por Ele reconciliar todas as coisas Consigo mesmo; por Ele, eu digo, sejam as
coisas na terra, ou as coisas no céu. Aí está aquele grande Ser do qual estamos
falando, o princípio da criação de Deus.
Foi Deus Quem colocou todas as coisas debaixo dos pés de Seu Filho Jesus, e
como Paulo diz em 1 Coríntios 15:27 Porque Ele (Deus) colocou todas as coisas
debaixo de Seus pés. Mas quando Ele (Deus) diz que todas as coisas estão sujeitas
a Ele, (o Filho de Deus) é manifesto que Ele (Deus) é exceção, o que colocou todas
as coisas sob Ele. (o Filho de Deus) E quando todas as coisas Lhe
estiverem sujeitas (o Filho de Deus), então também o próprio Filho Se sujeitará
Àquele (Deus) que todas as coisas Lhe sujeitou (o Filho de Deus), para que Deus
seja tudo em todos.
Quem é Este Melquisedeque? (21/02/1965)
Mas Melquisedeque depois que Seu filho Abraão ganhou a vitória, Melquisedeque o
encontrou e lhe deu vinho e pão, mostrando que depois que esta batalha terrena
terminar, nós O encontraremos nos céus e tomaremos a Comunhão
novamente; será a ceia das Bodas. ―Não beberei mais da vide, nem comerei do
fruto, até que o coma e o beba de novo convosco no reino de Meu Pai‖. Está certo?
Cisternas Rotas (23/01/1965) § 39
Qualquer sistema feito pelo homem o manterá certo nisso; ele cegará a coisa do
intelectual, dos olhos intelectuais, que eles pensam: ―Eu pertenço à igreja; meu
nome está no livro. Eu fiz isso. Meu pai era isso e assim por diante‖. Isso soa bem; o
que é, nada a dizer contra isso. Mas ainda assim, amigo, Jesus disse: ―Se o homem
não nascer de novo, ele nem mesmo pode ver. ―Ver‖ não significa que ele veja
com os olhos, mas, ―entenda o reino dos céus‖. Até você ser nascido no... Como
esse evangelista batista, como é que o homem que estava ali e criticou e fez piada
com ele? Veja, não há nada nele que pudesse receber Isto; mas Deus teve que
fazer isso. Vê? Deus deu a ele o Espírito Santo. Ele manifestou que isso não era
hipocrisia; esta é a Palavra. Ele só ouve isso de uma ideia de escola, e eles tentam
pegar todas as bênçãos de Deus e colocá-las em um dia que já passou.
O Desvelar de Deus (14/06/1964) § 130
Você pode pegar o trigo e plantá-lo em um tipo diferente de solo; nunca vai
crescer. Mas o que acontece? Tem que haver certos fertilizantes no solo para
cultivar o trigo. E se houver o fertilizante no solo ou o trigo não germinar para aquele
fertilizante, ele nunca crescerá. Portanto, não importa onde a Palavra caia, se ela
não cair no tipo certo de coração. Jesus disse assim: ―Alguns caíram à beira do
caminho, em solo pedregoso, e as aves do céu vieram e se
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alimentaram deles”. E então Ele disse: ―Alguns caíram em espinhos e cardos,
que se ergueram e sufocaram”, as tradições, denominações, os cuidados do
mundo sufocaram Isto. Mas disse: ―Alguns caíram em boa terra e produziram
cem vezes mais‖, disse, ―esse é o reino de Deus‖. É a mesma coisa. Vê? Alguns
não vão acreditar em tudo. Alguns acreditarão um pouco. Como os discípulos,
eles O seguiram, muitos deles, os setenta O seguiram por anos, para descobrir,
cerca de um ano e meio ou dois anos, apenas para descobrir se eles poderiam
encontrar algo Nele, como alguma maneira que Ele tinha algum poder para fazer
estas coisas, ou como um pé de coelho, um mágico de algum tipo, o que Ele poderia
fazer para produzir estas coisas, como Ele poderia saber o que estava no coração
das pessoas, e o que elas estavam pensando. E eles finalmente descobriram que
Ele disse que desceu do céu, e quando souberam, isso foi demais para eles, eles
disseram: ―Ninguém pode entender isto.‖ E eles se afastaram Dele. Esses são
aqueles que caíram entre os espinhos.
Cristo é Identificado da Mesma Forma (15/04/1964) § 3
Agora, meus irmãos aqui, os ministros... Apertando suas mãos. Certamente estou
feliz em ver este grupo de ministros que está patrocinando esta campanha. E não
estou aqui para trazer nada novo, mas apenas para amarrar minha rede com a
deles. Sabe, Jesus disse: ―O reino dos céus é semelhante a um homem que
tomou uma rede e foi para o lago e lançou-o”. “E quando ele puxou a rede, ele
tinha todos os tipos nesta rede‖. Agora, somos pescadores então. E há tantos
peixes naquele lago que Deus quer. E quando o último peixe sair, está tudo
acabado. Agora, não sabemos quando aquele último peixe será retirado dela. Agora,
estou aqui para... Uma rede, digamos, alcançará tantos pés, outra rede alcançará
tantos pés. Então, se colocarmos todas as nossas redes juntas, eu amarro a minha
com a deles, podemos estender a mão um pouco mais longe, e talvez nisso
possamos agarrar algumas que não conseguiríamos de outra forma.
E como amarramos nossos ministérios e nossas redes? A Internet torna-se
simplesmente como uma grande rede.
Influência (15/03/1964)
Ele disse: ―Aquele que crê, todas as coisas são possíveis‖, não o incrédulo. Uma
partícula de incredulidade contra a Palavra de Deus e você ficará fora do reino
dos céus. Isso tirou Eva. Isso causou todo este problema, uma vez... Só para
perverter a Palavra, só um pouquinho... Você tem que ficar certo com Ela, o que Ela
diz.
O Mundo Está Caindo aos Pedaços Novamente (27/11/1963) § 80
Mas ouça. Para encerrar, quero dizer isso. Não nos foi prometido um sistema; não
nos foi prometido uma denominação, uma super denominação, um super plano de
algum tipo. Mas nos foi prometido um reino, um reino eterno. Amém. Isso é o que
nos foi prometido, ter Vida Eterna neste reino eterno. E o governo é controlado
pelo Rei eterno, Sua Palavra eterna dada ao Seu povo que tem Vida Eterna. E o
povo da Vida Eterna não se banqueteia com as coisas do mundo, mas está escrito
que ―o homem viverá de toda Palavra que sai da boca de Deus‖. Então, quando
nós dois agora... Recebemos este reino e descobrimos que o céu e a terra
passarão, mas esta Palavra nunca passará. E esta Palavra é o reino. Este é o
Rei e reino, o Sistema, a Vida; está tudo certo aqui.
Agora, vamos ler mais algumas Escrituras...
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Lucas 10:9
E cura os enfermos que neles estão, e dize-lhes: O reino de Deus é chegado a vós.
Lucas 9:62
E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás é apto para
o reino de Deus.
Lucas 9:60
Disse-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus mortos; mas vai tu e prega o
reino de Deus.
Lucas 9:2
E Ele os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
Mateus 21:43
Portanto, Eu vos digo: o reino de Deus será tirado de vós e será dado a uma nação
que produza os seus frutos.
Marcos 12:34
E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe
do Reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou fazer-Lhe qualquer
pergunta.
Marcos 10:23
E Jesus olhou ao redor e disse a Seus discípulos: Quão dificilmente os que têm
riquezas entrarão no reino de Deus!
Marcos 10:15
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança,
de maneira alguma entrará nele.
Marcos 9:47
E, se os teus olhos te tropeçam, arranca-os; melhor te é entrar no reino de
Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno.
Marcos 4:30
E Ele disse: A que compararemos o reino de Deus? Ou com que comparação
devemos compará-lo?
O Mundo Está Caindo aos Pedaços Novamente (27/11/1963) § 42
Mas veja, quando eles perguntam essas coisas, e pedem por isso, eles não
perguntam como Jesus disse. Nós tentamos fazer Deus como um garoto de
recados: ―Senhor, faças isso para mim, e faças isso por mim. E faças isso‖, dizendo
a Ele o que fazer. Jesus disse: ―Quando você orar, ore desta maneira: ‗Pai nosso
que estás nos céus, santificado seja o Teu Nome. Venha o Teu reino. Seja feita
a Tua vontade‖. Quem, descubra onde fazemos isso? Sempre desejamos que Deus
execute tarefas para nós ou que faça algo por nós. Mas quando estamos
dispostos a dizer: ―Seja feita a Tua vontade‖? Entreguemo-nos a Ele;
entreguemos nossos caminhos a Ele, tudo o que somos, entregueme-nos a
Ele. É quando Deus Se moverá, quando você estiver disposto a deixá-Lo
operar em você, não você operar Nele.
9

Lembre-se, “Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o realizar
segundo a Sua boa vontade”. Ele não disse que iria operar em você para fazer a
tua boa vontade.
O Mundo Está Caindo aos Pedaços Novamente (27/11/1963) § 15
E agora no Livro de Hebreus capítulo 14, começando com versículo 25... Veja, não
rejeite Aquele que falou. Pois, se não escaparam os que recusaram aquele
que falava na terra, muito mais não escaparemos nós, se nos afastarmos Daquele
que fala do céu: cuja voz então abalou a terra; mas agora Ele promete, dizendo:
Ainda uma vez Eu devo – Eu abalarei não somente a terra, mas também o
céu. E esta palavra, ―Ainda uma vez...‖ significa a remoção de... coisas que são
abaladas, como coisas que são feitas, para que aquelas que não podem ser
abaladas permaneçam. Ali... Portanto, recebamos um reino que não pode ser
movido, tenhamos a graça, pela qual possamos servir a Deus aceitável com
reverência e temor piedoso: Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
O Mundo Está Caindo aos Pedaços Novamente (27/11/1963) § 80
Mas ouça. Para encerrar, quero dizer isso. Não nos foi prometido um sistema; não
nos foi prometido uma denominação, uma super denominação, um super plano de
algum tipo. Mas nos foi prometido um reino, um reino eterno. Amém. Isso é o
que nos foi prometido, ter Vida Eterna neste reino eterno. E o governo é
controlado pelo Rei eterno, Sua Palavra eterna dada ao Seu povo que tem Vida
Eterna. E o povo da Vida Eterna não se banqueteia com as coisas do mundo, mas
está escrito que ―o homem viverá de toda Palavra que sai da boca de Deus”.
Então, quando nós dois agora... Recebemos este reino, e descobrimos que o céu e
a terra passarão, mas esta Palavra nunca passará. E esta Palavra é o
reino. Este é o Rei e reino, o Sistema, a Vida, está bem aqui.
O Mundo Está Caindo aos Pedaços (15/11/19693) § 103
―Estamos mortos, nossas vidas estão escondidas em Deus por meio de Cristo.‖ E
não só isso, mas fomos criados por Ele. Levantou o que? Em um sistema, uma
denominação, organização? Somos ressuscitados no reino de Deus. O reino de
Deus está dentro de vós. Por quê? Todos esses sistemas feitos pelo homem
devem cair‖. ―Não vou abalar o mundo mais uma vez, mas abalarei os
céus. E essas coisas que não podem ser abaladas, é o que
permanecerá. E receberemos um reino, recebendo um reino que não pode ser
abalado ou movido‖. Esse é o reino de Deus, não um sistema, não uma roda
política, não uma denominação, mas um reino. Amém. E seus súditos estão
mortos para os sistemas deste mundo. Seus súditos estão mortos para essas
organizações. Está morto a estes políticos sistemas, e ele está vivo e
ressuscitado pelo poder do Rei. E agora, estamos em um Reino, assentados
em lugares celestiais com o Rei eterno, desfrutando da Vida Eterna pela
Palavra eterna, indo para um céu eterno, para estar para sempre com
Ele. Aleluia. Vivendo na presença do Rei... Oh, eu O amo. Uau. Estou tão feliz por
ser um deles. Estou tão feliz por estar morto em Cristo, vivo no Reino de
Deus. Esta não é minha casa; buscamos um Reino. Procuramos o Rei. Já estamos
no Reino. Estamos buscando a vinda do Rei, e o Rei rapidamente virá ao Seu
Reino. Pois recebemos um Reino que não pode ser movido. Todas essas outras
coisas estão desmoronando. A América está desmoronando. A Europa está
desmoronando. A Ásia está desmoronando. Todo o mundo está desmoronando. Mas
nós estamos em um Reino, um Reino eterno, que não pode ser movido (Amém.),
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onde o Natal é todos os dias (Amém.), vivendo na Presença do Rei. Glória. Não
precisa adivinhar sobre isso. É a verdade, a verdade de Deus, a verdade completa
de Deus. Como eu O amo por isso. Como Ele é bom!
Observe, “Vivendo na presença do Rei”. Essa é Sua Parousia, nosso Rei veio, Ele
apareceu nesta hora para reunir Seu povo para o Seu reino, depois o Seu Filho vem,
e então o Rei entra naquele corpo mais uma vez de Seu Filho, e nós, aí sim, O
coroamos Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Olhe (28/04/1963) § 112
O que você está buscando? Aqueles que buscam por Jesus uma segunda vez,
Ele virá em glória para a salvação, para nos tirar deste mundo pecaminoso, deste
pecado e coisas em que estamos. Você crê nisso? Olhe e viva. A única coisa que
você pode fazer é olhar. Pegue a Palavra. Como a serpente em uma haste
representava a Palavra viva que se faria carne, assim a Palavra hoje representa a
Presença do Espírito Santo quando a vemos vindicada entre nós. Ele está em
nossa pequena cela esta manhã. Você não vai ouvi-Lo enquanto inclinamos nossas
cabeças? Olhe e viva, meu irmão, viva; oh, olhe para Jesus agora e viva. Está
registrado na Palavra. Aleluia. É apenas para que olhamos e vivamos.
Um Maior do Que Salomão (28/06/1963) § 85
Conceda, Senhor, que o reino de Deus em breve seja estabelecido na terra. Tu
estás vindo para os Seus delegados.
Perdoado (28/10/1963)
Mas existe um Padrão e este é a Sua Palavra. E Tua Palavra diz: ―A não ser que o
homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino de Deus‖. Em
outras palavras, ele não consegue entender. Ele deve aceitar isso pela fé e nascer
de novo, e então ele entenderá”. “Ver” é entender.
João 3:3
Jesus respondeu, e disse-lhe: Em verdade, em verdade te digo que, exceto um
homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus.
Lucas 22:16
Pois Eu vos digo que não comerei mais dela, até que seja cumprido no reino de
Deus.
Lucas 21:31
Assim também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabeis que o reino de
Deus está próximo.
Lucas 19:11
E, ouvindo eles estas coisas, acrescentou e falou uma parábola, porque estava perto
de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus deve aparecer
imediatamente.
Lucas 18:29
E disse-lhes: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, nem
pais, nem irmãos, nem mulher, nem filhos por amor do reino de Deus.
Lucas 18:25
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Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico
no reino de Deus.
Lucas 18:24
E Jesus, vendo que estava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de
Deus os que têm riquezas!
Lucas 18:17
Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como criança,
de maneira nenhuma entrará nele.
Lucas 17:21
Nem dirão: Eis aqui! Ou , olha lá! Pois, eis que o reino de Deus está dentro de vós.
Lucas 13:20
E tornou a dizer: A que compararei o reino de Deus?
Lucas 13:18
Então disse Ele: O que é o reino de Deus? E ao que devo assemelhar?
Lucas 12:31
Antes, buscai o reino de Deus; e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Lucas 6:20
E Ele ergueu os olhos sobre os discípulos, e disse: Bem-aventurados os pobres,
porque deles é o reino de Deus.
Lucas 4:43
E Ele lhes disse: É necessário que Eu pregue o reino de Deus também em outras
cidades, porque para isso fui enviado.
Mateus 6:33
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça; e todas essas coisas vos
serão acrescentadas.
2 Tessalonicenses 1:5
Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de
Deus, pelo qual também padeceis.
Colossenses 4:11
E Jesus, que se chama Justo, que são da circuncisão. Estes são apenas
meus cooperadores no reino de Deus, os quais têm sido um conforto para mim.
Gálatas 5:21
Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca
das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não
herdarão o reino de Deus.
1 Coríntios 6:9
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem
fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas.
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1 Coríntios 15:50
Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus; nem
a corrupção herda a incorrupção.
1 Coríntios 6:10
Nem
ladrões,
nem
avarentos,
nem
nem extorsionários herdarão o reino de Deus.

bêbados,

nem

injuriadores,

1 Coríntios 4:20
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
Romanos 14:17
Porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida; mas justiça, e paz e
alegria no Espírito Santo.
Como Poderei Vencer (25/08/1963)
Eu disse, ―Um reino, um reino‖. E por um Espírito somos batizados nesse reino,
por um Espírito, todos neste reino. Jesus disse: ―Orem assim: venha o Teu
reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu‖. Agora, e Ele estava
um dia antes do Monte da Transfiguração; Ele disse: ―Em verdade, Eu vos digo
que alguns aqui não provarão a morte até que vejam o reino chegar em
poder‖. E foi mostrado durante a nossa passagem, no Monte Transfiguração. E a
Bíblia diz: ―o reino de Deus está dentro de vós”. Portanto, este é um povo do
reino que professa que esta não é sua casa. Esta não é nossa casa. Estamos
aguardando a vinda do Rei para estabelecer o reino.
E nunca se esqueça, Hebreus 9:28... e aos que O buscam ele aparecerá segunda
vez, sem pecado, para a salvação.
Hoje Se Cumpriu Esta Escritura (19/02/1965) § 61
Ele só aparece para aqueles que estão buscando por Ele, e nós devemos estar
buscando por Ele.
Oremos.
Tradução: Diógenes Dornelles

13

