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1

Efésios 4:11-20
E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e
outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento (amadurecimento) dos santos, para a
obra do ministério, para edificação (construção) do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à
unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito (maduro e completo), à medida
(observe que temos isso em medida enquanto que Ele o tinha sem medida) da estatura (caráter)1 da
plenitude de Cristo, (e o único propósito para isso é) para que não sejamos mais meninos
inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e de astuta
perspicácia, que ficam à espreita para enganar. Mas falando a verdade em amor, para que possamos
crescer em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, (não “corpos”, plural, mas
“corpo”, porque pouco antes disso ele havia dito que existe um só corpo, e que um corpo é) bem
ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o
aumento do corpo, para sua edificação (que é a construção) em amor. E digo portanto isto, e testifico
no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua
mente, tendo o entendimento obscurecido, alheios da vida de Deus pela ignorância que há neles, por
causa da cegueira do seu coração; os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à
lascívia, para cometer com avidez toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Então existe uma grande diferença sobre o que ele está dizendo, entre como você aprendeu de
Cristo e como os outros tem ou não aprendido de Cristo.
2
Oremos. Querido Pai bondoso e amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, viemos a Ti nesta
manhã nesse mais abençoado Nome que destes ao Teu Filho, o Nome de Jesus, e nesse Nome viemos
a Ti ó Deus, nosso Pai, e procuramos conhecer a Ti exatamente como o Teu Filho Jesus conhecia a Ti,
em Espírito e em Verdade. Nós lemos da Tua Palavra nesta manhã, ó Deus, que Tu tens designado a
certos homens e os colocastes em cinco determinados ofícios para ajudar os Teus filhos a entrarem na
unidade da fé e no conhecimento do Teu Filho, para que possamos chegar à maturidade como filhos e
não mais envergonhar-Te.
3
Oh, querido Deus, ajude-nos a sermos conformes à imagem do Teu Filho querido, e ajude-nos a
morrer para nós mesmos para que o Teu Filho possa viver novamente nestes corpos os quais nós
rendemos, pois pedimos isto no Teu Nome, ó bendito Pai, o Nome que Tu deste ao Teu Filho, e filhos,
no Nome de Jesus Cristo oramos. Amém.
4
Agora, tenho procurado por um dos sermões do irmão Branham que podemos mais uma vez
começar a estudar, mas até que o Senhor abra essa porta, devemos esperar por Ele, e por isso nesta
manhã eu gostaria de falar sobre o meu assunto favorito que é a Doutrina de Cristo.
5
A razão pela qual estamos novamente examinando este assunto é que nós nunca conseguimos o
suficiente da Revelação de Cristo e do conhecimento do Filho de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo
nos disse em Efésios 4 que lemos esta manhã para o nosso texto. O apóstolo Paulo disse em Efésios 4:
13:
...até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem
perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
6
Então veja, nós nunca chegaremos ao ponto da perfeição ou da plena maturidade à medida da
estatura da plenitude de Cristo, até que conheçamos a Cristo e a Sua relação com o Seu Pai. Agora,
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para melhor compreender este conhecimento do Filho de Deus e esta unidade da Revelação de Cristo,
vamos voltar a Efésios 4 e começar a ler o versículo um.
7

Efésios 4:1
Portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos para que andeis como é digno da vocação com
que fostes chamados.
Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos exortando a não apenas falar a Palavra, mas
vivermos dignos desta mais bela vocação com a qual fomos chamados.
8

E a fim de andar de maneira digna neste grande chamado, ele nos diz no versículo 2:
Com toda a humildade (a palavra grega aqui significa “humildade de espírito”) e mansidão...
Observe então que ele nos pede primeiro para nos humilhar lá na nossa mente, depois ele diz
“mansidão”, que é mostrar paciência e humildade, sendo exteriormente gentil porque você é humilde
interiormente. Em outras palavras, se impor facilmente; submisso.
9
E ouça, isso não faz de você um ingênuo para os outros pisotearem em você, isso apenas torna
você como Cristo, como William Branham, como Moisés, como Paulo, que sabendo quem eles eram e
sabendo que eles foram chamados por Deus, eles se renderam ao chamado, e se humilharam no seu
homem interior, e, assim, expressaram a mesma coisa externamente a todos os homens.
10 E eles fizeram isso com – ele diz: ...com longanimidade, (isso significa que com uma grande
dose de paciência eles estavam dispostos a esperar pelos outros para acompanharem a Revelação que
Deus tinha dado a eles) suportando-vos uns aos outros em amor...
A palavra grega aqui para “suportar” significa “manter-se de frente a”, ou seja, figurativamente
“colocar-se com”, “suportar”, “agüentar”, “conter-se”, “sofrer”. E observe que ele está falando em
colocar-se com e agüentar os outros em amor. Então o amor é a nossa motivação para esta paciência.
Porque o Amor é o grande motivador.
11

...Esforçando-se para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Isso significa que estamos conscientes sobre a nossa tentativa para este vínculo da paz, e nós,
portanto, fazemos um esforço concentrado para este fim; uma séria tentativa, que é o que a palavra
“esforço” significa. A palavra grega para “esforço” significa usar de velocidade, ou seja, fazer um
esforço, ser rápido ou sério, para fazer, para dar diligência, ser diligente para trabalhar, estudar. Então,
parece-me que é uma coisa muito importante para Deus esse “vínculo da paz”. Então por que nós não
trabalhamos mais esforçadamente para este fim? Por que há tanta agitação e confusão acontecendo ao
redor desta Mensagem e em cada um de nossos lares? Vou dizer-lhe por quê. Você não percebe o quão
importante esse vínculo da paz é, mas saiba com certeza de uma coisa, que Enoque alcançou este
testemunho de que ele sabia que ele agradava a Deus. E Deus o levou para Casa para estar com Ele.

12

Paulo diz a seguir no versículo 4:
Há um só Corpo...
E eu sei que as pessoas não acreditam no que ele disse aqui, porque se elas acreditassem que
existe um só Corpo, então por que todos eles possuem diferentes campos? Vou lhe dizer por quê.
Porque eles realmente não conhecem a Deus e nem a Seu Filho. Eles só tem religião, e a religião mata,
o amor de Deus salva. E então a religião mata e os religiosos não tem paz com Deus. A religião
estabelece os campos. A paz de Deus desenha o círculo maior.
13

E depois Paulo diz:
...e um só Espírito,
Nem dois, nem três, e nem 10 mil. Um Espírito. Então se nascemos em um só Corpo, então
estamos unidos pelo mesmo Espírito em um só Corpo. Deste modo, todos estes campos são antiCristo, porque eles são “anti-Um Corpo”.
14

E então ele diz:
...como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação;
Portanto, temos um Corpo, um só Espírito e uma só esperança da nossa vocação. Isso significa
que todos nós estamos passando pela mesma coisa. Um chamado, uma esperança desse chamado, um
Espírito atraindo e um só Corpo no qual somos batizados ou nascidos.
15

Depois ele diz:
Um só Senhor...
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E isso é muito importante, e eu quero que você ouça aqui, não dois ou três senhores como os
trinitários creem, Paulo disse: “Há um só Senhor”. Agora, de onde você acha que o apóstolo Paulo
conseguiu isto? Ele recebeu de Moisés que escreveu lá nos Dez Mandamentos que Deus deu a ele.
Deuteronômio 6:4: “Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor”. Sim, o Senhor nosso
Deus é o único Senhor. Ele não é dois ou três como os trinitários creem. Ele é o único Senhor, e
embora o Seu Filho fosse feito Senhor e Cristo, isso não faz dois Senhores. Há somente um único
Senhor. Deus enviou o Seu Filho ao mundo para expressar o próprio Deus, portanto, aquele corpo foi
feito Senhor e Cristo para representar não o Filho, mas o Pai que é o único Senhor falado na Escritura.
16

Lemos no livro de Atos as palavras de Pedro, dizendo: Atos 2:36:
Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a Quem vós crucificastes, Deus
(Elohim, o Auto-Existente) O fez Senhor (Adonai) e Cristo (o Ungido).
17

Vemos também em Zacarias 14:9:
E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o Senhor, e um será o Seu Nome.
Portanto, se o Filho veio em Nome do Pai e foi dado o Seu mesmo Nome, isso não faz dois
Senhores, continua a ser um só Senhor. E é isso que Zacarias diz aqui.
18

E nós até mesmo descobrimos Jesus nos dizendo isso em Marcos 12:29:
E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: “Ouve, ó Israel; O Senhor
nosso Deus é o único Senhor”.
Agora, o irmão Vayle me disse que dizer “dois Senhores” não está preciso com a Escritura,
porque a Escritura diz: “Elohim disse a Adonai”, não um Senhor falando a outro Senhor. Isso foi
aquela péssima tradução em inglês do Rei Tiago baseado na mentalidade de um grupo de homens que
ainda hoje chamam certas pessoas de “Senhor este” e “Senhor aquele”.
19 O que o irmão Vayle estava tentando deixar claro é que existe um milhão de senhores, mas só
um Deus. A palavra “Senhor” não significa “Deus”. Isso quer dizer “mestre” ou “governador”. Mas as
pessoas estão tão confusas em suas habilidades lingüísticas hoje que elas começaram a dizer que o
irmão Vayle estava ensinando dois Deuses. Isso é simplesmente a pura ignorância de um povo que não
conhece o seu próprio idioma. “Senhor” e “Deus” são duas palavras diferentes e significam duas
coisas diferentes.
20 Portanto a Bíblia não ensina dois senhores, e não existe nenhum lugar na Bíblia que ensine “Dois
Senhores”. Então diga o que está nas fitas e o que está nas Escrituras. Isso não é um ensinamento
bíblico. O próprio irmão Vayle me disse que a Escritura diz: “Senhor, que é Elohim, disse Adonai, que
quer dizer ‘mestre’, então ‘Elohim’, o Deus Auto-Existente disse a Adonai, o Filho de Deus: ‘AssentaTe à Minha mão direita até que Eu ponha os Teus inimigos sob o escabelo dos Teus pés’.”
21

Agora Paulo passa a dizer:
...uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em
todos vós.
Portanto estamos lidando com o Deus Único e Verdadeiro que também é o Pai de todos. E é este
o Princípio da Deidade e da Paternidade que eu gostaria de abordar nesta manhã. Eu não trouxe estas
Escrituras aqui esta manhã, nem as citações que vamos ler só para ser diferente ou brigão. Essa nunca
seria uma boa razão para usar a Escritura. A razão pela qual estamos olhando para estas coisas é
porque se quisermos melhorar a nossa relação com o nosso Pai e com o nosso irmão mais velho nesta
vasta família de irmãos, então é imperativo que nós entendamos o relacionamento que Deus teve com
o Seu Filho Primogênito, de modo que pudéssemos entrar nesse mesmo tipo de relacionamento com o
nosso Pai que é Deus.
22 O irmão Branham nos ensinou isso. Disse que Jesus Cristo é o nosso padrão, mas se olharmos
somente na parte em que Deus habitou Nele, nós nunca vamos entender como que nós podemos nos
moldar segundo isto. Quando vemos o Filho de Deus como um Filho obediente, podemos ver o padrão
para todos os filhos se adequarem. Esta é a nossa razão para a compreensão da Divindade. Não por
causa de teologia, mas para a compreensão de nossa relação com o Pai como Jesus mostrou sobre
como sermos filhos obedientes. À medida que progredimos através deste estudo, esteja por favor
sempre vigilante para ver o padrão para todos os filhos em Jesus Cristo, pois é isso que eu estou
pregando, de modo que você possa manifestar Cristo.
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23

Em 2 João 8-11 lemos:
Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro
galardão. Todo aquele que transgride, e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem
permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, e
não traz esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem lhe dá
boas-vindas tem parte nas suas obras más.
24 Estas são palavras muito fortes vindas do apóstolo João, mas muito importante para alguém abrir
os seus ouvidos para ouvir. Porque ele disse que se você não tem a Doutrina de Cristo, então você não
tem Deus. E então ele disse que a Doutrina de Cristo é de um Deus que teve um Filho. Ele disse que
para que você tenha a Doutrina de Cristo, você deve ter tanto o Pai como o Filho. Portanto, o primeiro
princípio que eu desejo que nós entendamos é nº. 1: Há um só Deus e Ele é o Pai de Jesus Cristo. Só
uma pessoa é Deus, só há um Deus e este Deus único é um Pai.
25

Êxodo 20: 2-3
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros
deuses diante de Mim.
Deuteronômio 6:4
Ouve, ó Israel: o Senhor nosso Deus é um só Senhor
E deste único Deus, Jesus nos diz em João 17:3:
Ele é o Único Deus Verdadeiro.
26 E não só é Este o Único Deus Verdadeiro o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Jesus
disse em João 8: 54 que Ele é o Seu Deus. Então Ele também é o nosso Deus. E Isaías O chamou em
Isaías 54:5 de o Santo de Israel, não dois, não três, mas o Santo.2
27 E também o apóstolo Paulo nos diz que este Deus único é também o Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo em Romanos 15:5-8:
Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os
outros, segundo Cristo Jesus. Para que possam com uma mente e uma boca glorificar ao Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu
para glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade
de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais.
28

João 20:17:
Disse-lhe Jesus: Não Me detenhas, porque ainda não subi para Meu Pai, mas vai para Meus
irmãos, e dize-lhes que Eu subo para Meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus.
Então Jesus afirma que Deus é como o Seu Pai e também o Seu Deus. Nós também verificamos
na cruz onde Ele gritou: “Meu Deus Meu Deus, por que Me desamparaste?”, o que significa deixá-Lo
totalmente de lado. É por isso que o irmão Branham podia dizer que Deus O deixou no Getsêmani, o
que é contrário ao que o Só-Jesus crê, pois como Deus poderia abandonar a Si mesmo, ou os trinitários
que creem que Jesus era Deus.
O irmão Branham disse: “Deus não estava em Jesus até que Ele foi batizado no rio Jordão”, e
“Deus O deixou no Getsêmani para morrer como um mortal”.
29

Paradoxo (6/02/1964) § 282
E este Garotinho, uma criança de doze anos de idade, sem sabedoria de modo algum, ora, mas
apenas um Garotinho de doze anos de idade. O Pai não habitava Nele naquele tempo, porque Ele veio
no dia em que Ele O batizou, ele viu o Espírito de Deus descendo, (Vê?), e foi com Ele. Mas, veja, esse
Garotinho de doze anos de idade, sendo a Palavra, Ele nasceu o Ungido, (Vê?) para ser o Ungido. E
aqui estava Ele. “Não sabeis que Me convém tratar dos negócios de Meu Pai?”.
Observe que o irmão Branham nos diz que o Pai ainda não habitava em Jesus naquele tempo. Ele
diz que Deus entrou no Filho no rio Jordão quando Ele foi batizado.
30

O Profeta Eliseu (2/10/1956) § 21
E Jesus, o batismo que Ele teve foi o batismo do Espírito Santo, que estava Nele, que veio a Ele
no rio Jordão depois que Ele foi batizado em água. João deu testemunho; ele viu o Espírito de Deus
2
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como uma pomba vindo sobre Ele. E observe. Então quando ele subiu, ele enviou de volta o mesmo
manto em que ele estava envolvido: o Espírito Santo sobre a Igreja.
31

Filhos de Deus Manifestados (18/05/1960) § 88
No Jardim do Getsêmani, a unção O deixou, sabe, Ele tinha que morrer como um pecador. Ele
morreu um pecador, você sabe disso, não os Seus pecados, mas o meu e o teu.
32

Ao Nascer do Sol (18/04/1965)
Quando Deus olhou lá sobre o corpo... (O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani, Ele tinha
que morrer um homem.) Lembre-se amigos, Ele não precisava fazer isso. Isso era Deus. Deus ungiu
aquela carne, que era carne humana, e Ele não precisava... Se Ele tivesse subido lá como Deus, Ele
nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode matar Deus.
33

Possuindo as Portas do Inimigo (8/11/59) § 47
Quando o Espírito Santo veio sobre Ele no batismo de João, e Ele Se tornou o Messias Ungido...
Agora lembre-se, Ele era o Filho de Deus quando Ele nasceu. Ele era o Filho de Deus pelo
nascimento virginal. Mas quando Ele Se tornou o Messias, foi quando o Espírito Santo veio sobre Ele,
porque o “Messias” significa “ungido”. Vê? E Ele era o Ungido quando o Espírito Santo desceu
sobre Ele.
34

O Testemunho de William Branham (10/02/1960)
O mesmo Deus que encontrou a Moisés no deserto, estava em Jesus Cristo na terra, porque a
vida Disso prova que é o mesmo Espírito. Isso está fazendo a mesma coisa.
35

Perguntas e Respostas COD (28/06/1959) § 113
Agora, alguém disse que o irmão Branham é um “unicista”. Não, senhor, eu não sou um
unicista. Eu não creio que Jesus poderia ser o Seu próprio Pai. Eu creio que Jesus teve um Pai, e que
era Deus. Mas Deus habitou e tabernaculou neste corpo chamado “Jesus”, e Ele foi Emanuel, Deus
conosco. E não há outro Deus além deste Deus.
36

Gafanhoto, Locusta e Lagarta (23/08/1959) § 113
E se o unicismo, você não concorda com o unicismo por causa dessa sua posição. Sim, senhor.
Jesus teve um Pai, Ele era Deus. Eles batizam em Nome de Jesus. Eu batizo no Nome do Senhor Jesus
Cristo. Há muitos Jesus, mas há só um Senhor Jesus Cristo. Vê? Não em “nome de Jesus”, mas em
nome do “Senhor Jesus Cristo”, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor. “Disse o Senhor ao meu
Senhor: Assenta-Te à mão direita”; Filho, Jesus; Cristo, o Logos que saiu de Deus no princípio. Pai,
Filho e Espírito Santo. Aí está você.
37

1 Coríntios 8:6:
Mas para nós há um só Deus, o Pai, de Quem é tudo e para Quem nós vivemos; e um só Senhor,
Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele.
38

1 Coríntios 15:23-28
Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na Sua vinda.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando Ele houver aniquilado
todo o império, e toda a potestade e força. Porque Ele deve reinar até que Ele ponha todos os
inimigos debaixo de Seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas
as coisas sujeitou debaixo de Seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas Lhe estão sujeitas, claro
está que se excetua Aquele que Lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas Lhe estiverem
sujeitas, então também o mesmo Filho Se sujeitará Àquele que todas as coisas Lhe sujeitou, para que
Deus seja tudo em todos.
39

2 Coríntios 1:3
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de
toda consolação.
40

Efésios 1:17
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e
de revelação no conhecimento Dele.
41
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Agora, Quem é o Pai de Jesus Cristo? É Deus. Todos você admitem isso? Deus é o Pai de Jesus
Cristo. Esse é Deus o Pai.
42

Divindade Explicada (25/04/1961) § 70
Deus é o Pai de Jesus Cristo. Todos nós cremos nisso?

43

Divindade Explicada (19/01/1961) § 39
Agora, agora eu quero perguntar algo a vocês irmãs enquanto vocês olham para mim, vocês,
irmãos. Quem era o Pai de Jesus Cristo? Era Deus. É isso mesmo? Era Deus o Seu Pai? Tudo bem,
senhor. Deus é o Seu Pai, todos nós concordamos com isso. Eu creio de todo meu coração que Deus é
o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
44

1 Tessalonicenses 3:13
Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso
Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os Seus santos.
45

2 Tessalonicenses 2:16
E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus, nosso Pai, que nos amou, e nos deu uma eterna
consolação e boa esperança pela graça,
O Cordeiro e a Pomba (5/08/1960) § 71
Agora, Deus é um Pai? Quantos creem que Deus é o nosso Pai? É o Pai de Jesus Cristo; Ele é o
nosso Pai.
46

O Julgamento (19/04/1964) § 38
A Palavra prometida dessa hora para ser manifestada: Deus mesmo, o Deus do tempo de
Ezequiel, o Deus do tempo de Jesus...
47

Tiago 3:9
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de
Deus.
48

2 João 3
Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai,
seja convosco na verdade e amor.
49

Perguntas e Respostas Sobre Hebreus Parte 1 COD (25/09/1957) § 55
Pois bem, Seu Pai é Deus. É isso mesmo? Quantos creem que Deus é o Seu Pai, levante a sua
mão. Quanto creem que Deus é o Pai de Jesus Cristo?

50

Gafanhoto, Locusta e Lagarta (23/08/1959) § 89
Agora, Quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus, o Pai. É isso mesmo? Todos vocês creem nisso? Eu
com certeza creio. Deus, o Pai, é o Pai do Senhor Jesus.
51

Apocalipse 3:11-12
Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem
vencer, Eu o farei coluna no templo do Meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome
do Meu Deus, e o nome da cidade do Meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do Meu Deus, e
também o Meu Novo Nome.
52

O Som Incerto (14/07/1962) § 88
Onde está o Deus de Jesus Cristo? Onde está o Deus que fez esta promessa na Bíblia?
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Este sermão Intitulado “A Doutrina de Cristo Nº. 1 – Um Só Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo” (The
Doctrine of Christ #1 - One God and Father of our Lord Jesus Christ) foi pregado pelo irmão Brian Kocourek no
dia 24 de julho de 2011, domingo de manhã, no Tabernáculo do Companheirismo da Graça, em Lebanon,
Ohio, EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o português em novembro de 2011.
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