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A Ética Ministerial 
Citações do Reverendo W. M. Branham 

 
 
 
 
 
 
 
CITAÇÃO 1 

SE UM COMPA�HEIRO FOR I�FIEL 

Esta alma, a Bíblia diz...Ouçam. A Bíblia diz: “A alma que pecar, morrerá”. A palavra “morte” significa 
“separar”. Em outras palavras, a alma que descrer da Palavra de Deus finalmente se separará de ti. Agora, 
morte, se eu morresse neste momento ou se algum cristão morresse, não seria separação de – de Deus porque 
“Aquele que ouvir as minhas Palavras e crer naquele que me enviou, tem vida eterna”.Vê? Mas, você 
separaria a alma de mais uma outra separação. 
Ela continuou entristecendo aquela alma in... Finalmente isto começou a se separar dela e a se afastar. E 
depois de um tempo ela chegou a um lugar que um sujeito jovem mudou para a vizinhança, um homem casado 
e ela começaram a ter muita amizade com este sujeito atraente, pouco sincero e eles chegaram a... Ele a 
pegando e a levando a seus lugares e finalmente se enredou até a beijar para dar boa noite na cerca detrás. 
E depois de um tempo ela deixou o seu marido e ele deixou a sua esposa, e se casaram, o que é contrário à 
Palavra de Deus. Mas, essa alma descrente, finalmente acabou se afastando de Deus (Vê?), se afastou disto. 
Ela estava passando pelo arrazoamento. Ela estava ainda tocando o piano na igreja; ela era um bom membro, 
exatamente tão bom quanto qualquer um. Ela se mudou para uma outra vizinhança com este homem e 
continuou dentro da igreja, trouxe a carta dela para uma outra igreja. E então antes de tudo, você sabe, esta 
mulher finalmente, depois disso...Bem, no caso desse homem e de qualquer mulher ou de um homem ou de 
outro deviam saber disto: se um companheiro for infiel a uma companheira, ela será infiel ou ela o será para 
você. Assim que ele foi apanhado com uma outra mulher. Então ela levou o fora novamente e flertou e 
finalmente se enredou com uma lei comum do marido. 

I�SPIRAÇÃO ESPÍRITUAL 
OWE�SBORO KY 56-0128 

CITAÇÃO 2 
SE VOCÊ AMA VOCÊ É FIEL 

Como poderia eu alguma vez...Se eu fizesse uma promessa para a minha esposa: “Esposa, eu te amo com 
todo o meu coração; serei fiel a ti por todos os dias de minha vida”. Então como poderia eu sair 
conscientemente, se eu quis dizer isso e causar a desgraça a ela, ainda que eu pudesse ser capaz de o fazer e de 
dar um jeito, ainda que eu pudesse ir e–e ser infiel a ela e ainda que eu pudesse me arranjar com isto. Ora, eu 
não a amaria. Eu não poderia fazer isto. Eu não a poderia ferir por nada. Ela é minha esposa. Eu a amo. Não 
me importa a ocasião que foi, eu não o poderia fazer, porque eu a amo. Vê? 

Agora, é dessa maneira que isto é com Deus. Quando você vem a Deus e você realmente O ama com todo o 
seu coração, diz: “Bem, eu sou um cristão. Glória a Deus, eu estou ancorado em Cristo. Não ia me ferir ao 
fazer isto. Deus me perdoa de todas as maneiras”. Isso mostra que vocês não estão em amor com Deus. Isto 
mostra que algo está errado. Eu não quereria fazer algo para Lhe ferir por nada. Eu não quero Lhe ferir por 
nada. Eu não quero Lhe causar qualquer sofrimento. Eu quero Lhe fazer sorrir porque Ele é meu Pai. 

I�FABILIDADE DA PALAVRA DE DEUS 
Chicago, IL 56-0404 #25 

 

CITAÇÃO 3 
AS SUAS AÇÕES FALAM MAIS ALTAS, PROVAM. 

ÉTICA: Parte da filosofia que estuda os DEVERES do homem para com 
DEUS e a SOCIEDADE. Ciência da moral. 
 
ÉTICA, se refere, portanto, à maneira de vida ou de conduta 
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Se eu flertasse com mulheres todos os dias e entrasse e contasse para a minha esposa que eu a amava, ela 
saberia que eu era um mentiroso. Minhas ações falariam mais alto do que as minhas palavras, certamente. Eu 
provaria para ela que eu não a amava, porque eu não era fiel para ela. 

Se ela me dissesse que me amava e toda vez que eu saísse ela sairia com alguém mais, isto provaria que ela 
não me amava. Isto é certo. As suas ações o provam. Não me importo quanto ela trate de me dizer: “Bill, eu 
lhe amo, e não existe ninguém mais no mundo além de você”. Eu saberia que ela era uma mentirosa. 

E quando você trata de dizer: “Senhor, eu te amo”, e fazendo as coisas do mundo; Deus sabe que vocês são 
mentirosos para começar. Assim que... De que serve aceitar uma experiência parcialmente e alguma outra 
coisa assim, quando o grande céu dos céus está cheio das coisas reais? Porque você quer ser um assim 
chamado cristão miserável, falso, incompleto, inexperiente, quando você pode ser um verdadeiro filho de 
Deus nascido de novo com os sinos dos céus repicando em seu coração, regozijando e louvando a Deus, e 
vivendo uma vida de vitória através de Jesus Cristo. Sem tratar de fazer isto por si mesmo, porque você 
falhará ao começar. Mas, tome-O em Sua Palavra e descanse sob o que Ele disse que era a verdade, e creia 
n’Ele, e ame-O, e Ele fará toda a obra certo com certo para você. Isso mesmo. Essa é a idéia. 

Assim como pode você dizer que isto é algo que você poderia fazer? Não é nada que você possa fazer. Isto é o 
amor e a graça de Deus para você e até para vocês que estão aqui. 134 

Nada que você poderia fazer, Deus lhe chamou por Sua graça; você escutou, ouviu falar, aceitou.  

“Bem”, você diz, “Irmão Branham, isso o faz terrível perda”. Certamente, isto faz. Vocês são livres. “Bem, 
esse companheiro pode fazer qualquer coisa que ele quiser”. Absolutamente, eu sempre faço o que eu quero 
fazer, mas se você é um cristão, você não quer fazer errado. 

Há uma mocinha; conhecida, sentada ali atrás hoje à noite, a minha esposa; eu a amo com tudo que está dentro 
de mim. 

 

CITAÇÃO 4 
SE FOSSE UM HOMEM DIVORCÍADO, ISSO ME TIRARIA DO PÚLPITO. 

E se eu soubesse que eu poderia namorar uma outra mulher e me arranjar com isto e ir contar a ela e 
dizer: “Meda, eu errei”. Você pensa que faria isto? Se eu a amasse corretamente, eu não faria isto. Isto é certo. 
Agora, o que me diz se eu dissesse: “Oh, eu não posso fazer isto, porque eu lhe conto porque. ELA SE 
DIVORCIARIA DE MIM E EU TENHO... OH EU SOU UM PREGADOR. VÊ O QUE ISSO FARIA? ISSO ME TIRARIA DO 

PÚLPITO, SE ELA ME DIVORCIASSE; UM HOMEM DIVORCIADO. Oh, eu tenho três filhos, eu não poderia pensar 
nisso. Mas, rapaz, eu...” Bem, se isto é a maneira que isto é, você é ainda legalista. Isto não é base legal sob o 
que eu me casasse com ela. Isto é porque eu a amo. Eu não tenho que fazer nada. Eu o faço intencionalmente 
porque isto é um romance. E se você ama a sua esposa, você fará o à mesma coisa. 

138  E se você ama a sua esposa dessa maneira com amor phileo, o que de-veria você fazer para Cristo com o 
amor ágape, o qual é um milhão de vezes mais forte. Se você realmente ama a Deus... Se eu soubesse hoje à 
noite que eu poderia sair e seguir sendo um bêbado, se soubesse hoje à noite que eu poderia flertar e ser 
imoral, se eu soubesse hoje à noite... Se isso estivesse mesmo em meu coração para fazer isso, e eu fosse e 
fizesse isto (sabendo que Ele me perdoaria), eu não faria isto. Eu penso também muito Nele. Eu O amo. 
Seguro. Certamente. 

Esta é a razão que eu não poderia vender a minha experiência por nenhuma denominação (Não, senhor.), 
nenhuma assembléia de Deus, nenhum peregrino da santidade, metodista, presbiteriano, católico. Eu não 
tomaria nada que fosse oferecido por esta experiência, porque isto nunca vem por homem, isto vem por Deus. 
Não senhor. Eu não venderia a minha primogenitura por qualquer rock-and-roll de Elvis Presley, ou por sua 
frota de católicos – ou seus – ou cadilacs, ou seus milhões de dólares, e assim sucessivamente, ele ganha a 
cada mês. Não, senhor. Eu O amo. E se eu ... Tanto quando eu O amo dessa forma, eu permanecerei fiel a Ele. 
E se Deus me tem chamado e me escolhido, Ele tem colocado algo em mim, eu O amo. 

HEBREUS CAPÍTULO 7 PT 1 

CITAÇÃO 5 
MEU MI�ISTÉRIO ESTARIA PERDIDO 
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E a propósito, enquanto estou falando: alguém em–em qualquer parte ao redor deste país é culpado de 
escrever alguns cartões para tirar o Irmão Neville deste púlpito. Você vai ter que se arranjar comigo. Uh-huh, 
isto é certo. Uh-huh, sim, deveras. Agora, eu quero que você...Isto diz a diá-...Sobre a junta de diáconos. A 
junta de diáconos não tem nada a tratar com esse pastor. Não, senhor. A congregação em totalidade tem toda a 
autoridade. Não é...Uma junta de diáconos é somente um policial aqui na igreja, somente para guardar a 
ordem e assim por diante. Mas quando isto vem para decidir, A IGREJA I�TEIRA TEM QUE DIZER 
ISSO. 

Esta igreja está construída sob a soberania da igreja local. Portanto, eu não tenho nada a dizer em mudar este 
pastor, ou colocar um pastor. Eu reconheço o direito de propriedade, que isto é dado para a igreja. Todos 
vocês são a igreja; vocês gente são os que a controlam. Você é a igreja, em si mesmos. E a Igreja, a santa 
Igreja de Deus tem a soberania, ou o Espírito Santo nessa Igreja. E a única coisa que eu faço é reconhecer o 
direito de propriedade, entregar isto para esta igreja como uma–entregar isto para uma igreja, e ela está livre 
de impostos. E a igreja elege os seus próprios pastores. Eu não tenho nada a tratar com isto. E A ÚNICA 
MANEIRA QUE ESTE PASTOR PODERIA SAIR, SERIA PASTOR SE DECIDIR POR SI MESMO SE IR, OU A MAIORIA DOS 

VOTOS DA IGREJA TERIA QUE DIZER PARA MUDAR O PASTOR. E essa é a única maneira; nenhuma junta de 
diáconos pode fazer isto. A junta de diáconos somente guarda a ordem e coisas na igreja. 

Os administradores, eles não tem nada a tratar com isto, somente reparar a igreja. E eles não podem fazer isto 
até haja–a junta de administradores inteira se reuna e diga: “Nós construiremos isto, ou nós faremos aquilo”. 
Então eles têm que perguntar aos tesoureiros se eles tem o dinheiro para o fazer. Sim, senhor. 

E você gente, com este temperamento de serra circular; isso sempre está jorrando na boca de alguém, não 
pode apresentar (candidatos) para eleições, e coisas desse tipo. Seja cuidadoso. Vocês são culpados se você 
falar uma palavra contra o seu irmão que não seja correta, injustamente. 

Andar por ai e dilacerar...Você não tem que cravar uma faca nas costas de um homem para matá-lo; você pode 
quebrar o seu caráter e matá-lo, matar a sua influência. Fale contra o seu pastor aqui, diga algo mal a respeito 
dele, você simplesmente bem poderia ter atirado nele, dizer algo que não seja cor-reto a respeito dele, bem, 
isto mataria a sua influência com o povo e coisas dessa maneira, e vocês são culpados disto. O que Jesus disse. 

Agora, ouçam aqui ao que–ao que Paulo estava tratando de chegar aqui. Eu amo esta velha Bíblia. Ela lhe 
endireita. Olhe. Oh, somente olhe aqui. Agora, enquanto lemos o quarto... Isto é...Pois é evidente que nosso 
Senhor fez nascer de Judá... Espere, eu creio que eu tenho um outro verso aqui que eu ia ler, não, aqui 
embaixo no 16. 

O qual é feito, não segundo a lei de... Mandamentos carnais. Isto é, de acordo com a lei. Você vê? “Oh, irmão, 
eu–eu não deveria, eu não deveria”. Eu conheço, mas eu... Isto não é isto. Isto é o amor que o faz. 

Como passamos por isto. Eu disse: “Se eu dissesse para minha... sobre a minha esposa: oh, bem, eu–eu–
gostaria de ter duas esposas.” 

Eu gostaria de namorar esta, e fazer isto e aquilo. Mas, eu... Se eu fizesse, minha esposa se divorciará de mim 
e meus filhos estarão... “E O MEU MI�ISTÉRIO ESTARIA PERDIDO.” Você hipócrita sujo, podre. Isto é certo. 
Antes de qualquer coisa, você não a ama corretamente. Isto é exatamente certo. 

Se você a amasse, não existiria nenhuma lei a este respeito, você a amaria de todas as maneiras e você se 
firmaria com ela. Isto é exatamente certo. E você mulher fará a mesma coisa para o seu marido. Isto é certo.  

Algumas vezes as mulheres se adornam a um ponto que elas são...Os homens vêem algumas pequenas 
Jezabeis todas pintadas, você sabe, e – e ele dará uma volta caído por ela, talvez você tenha uma boa esposa. E 
então você se chama a si mesmo de cristão. Devias ter mais vergonha! Você precisa de uma outra dose do 
altar. Isto é certo.  

E algumas de vocês–e algumas de vocês mulheres voltam à cabeça para olhar sujeitinhos com o seu cabelo 
alisado com suficiente vaselina nele para fazer abrir a sua boca. E então você...  

Algumas mocinhas aqui não há muito tempo atrás... Isto não é um gracejo, porque não quero dizer isto para 
contar como um gracejo. Mas, as pessoas sabem que isto não é lugar para gracejo. Mas, uma mocinha aqui, 
ela era... Há moços finos aqui, moços cristãos. Há muito tempo atrás, quando eu era pastor aqui, nós 
costumávamos ter um–somente classes de homens jovens. E eu falaria para as mulheres jovens no domingo à 
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tarde a respeito de sexo e coisas, então no domingo seguinte à tarde falaria com os homens jovens, e trataria 
de expor estas coisas reprimidas (ou restringidas - NT). 

Certa mocinha começou sair com um homenzinho aqui na cidade, fumava cigarros e tinha um frasco em seu 
bolso, e dirigia um carro aberto (para duas pessoas) por ai na cidade. Eu não podia ver o que ela via naquele 
rapaz. Ele não vinha a igreja. Ele se punha ali fora, a colocava para dentro da igreja e então ele saia ali do lado 
de fora em seu carro e esperava, não entrava na igreja. Eu disse para ela certo dia... Ela vivia em New Albany. 
Eu disse: “Eu quero lhe perguntar algo, mocinha. O que no mundo você vê naquela rapaz?” Eu disse: Antes de 
mais nada, ele odeia a própria religião que você–você tem. Ele despreza o teu Cristo. Ele nunca virá a ser um 
esposo para você, ele lhe fará miserável toda a tua vida.” E eu disse: “Ora, há bons mocinhos cristãos aqui 
com os quais poderias sair e eles são...Teu papai e mamãe não gostam nem sequer dos pensamentos de você 
sair. Mas, você sai de qualquer maneira e pensa  “Eu tenho meus dóceis dezesseis anos.” 

Ela começou usando maquilagem e saindo e antes de qualquer coisa ela estava nos hotéis de motoristas. Ela já 
se foi para a eternidade. Mas, então, ela ficava aqui e ... Sabe você qual as desculpas que essa moça lá me 
dava, que amava aquele rapaz? Ela disse:“Ele tem os pézinhos tão engraçadinho e ele cheira tão bem.” 
Poderia você imaginar isso? Perfumando a si mesmo, esse é um efeminado, não um homem.  

“Olhe,“ eu disse “Irmã, eu preferiria acompanhar um moço cristão que tivesse pés como uma carroça de 
cascalho e que cheirasse como um gambá, se ele fosse absolutamente um cristão.” Isto é certo. Verdade.  

Sim, isto é desculpa, “Pézinhos tão engraçadinho e cheira tão bem.” O rodízio do hotelzinho de motorista 
finalmente arruinou a vida da moça. Que vergonha, infame. 

Matrimônio é honrável, mas isto deveria ser introduzido em completa oração e reverência. E o amor genuíno 
por essa mulher te unirá com ela para sempre. “O que atares na terra, eu o atarei no céu.” Quando você descer 
caminhando pela rua lá, ela poderia já estar idosa, grisalha e enrugada, mas aquele mesmo amor que você 
tinha por ela quando ela era uma jovem bela, você ainda o terá. 

Você já poderia estar com os teus ombros caído, calvo e teu rosto enrugado e qualquer coisa mais, mas ela o 
amará exatamente como você a amava quando você estava com os ombros largos e os cabelos ondulados, se 
isto realmente é Deus. Porque vocês estão olhando para o tempo quando vocês têm cruzado o rio lá, quando 
você saltar para trás novamente para um homem e uma mulher jovem para viverem juntos para sempre. Isto é 
a promessa eterna de Deus. Ele disse que Ele faria isto. Ele... Não somente isso, nós chegaremos a isto dentro 
de um minuto, Ele jurou que Ele faria isto.  

Ouçam a isto enquanto continuamos. 

O qual é feito,...segundo a lei do... mandamento carnal, mas segundo o poder de... vida sem fim. 

Agora, vamos ler rapidamente, assim podemos obter isto: 

Pois ele dá testemunho, Tu és um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque... 

(Enquanto houvesse necessidade de um sacerdote, Ele será um sacerdote.) 

Pois ai está evidente um anulamento dos mandamentos precedentes por causa da sua fraqueza e inutilidade. 

Porque nada aperfeiçoou a lei ..., 

Você não pode, não importa o que você faça, você não pode parar de beber, parar de fumar, parar de mentir, 
vai a igreja e trata de fazer isto e trata de fazer aquilo, você ainda será carnal. Isto é somente lei, a lei não faz 
nada perfeito. Mas, o que faz perfeito? Cristo. Glória. Eu poderia parar de mentir, parar de roubar, parar de 
cometer adultério, parar de mascar  tabaco, e parar todas as coisas, eu ainda sou carnal. Deus não recebe isto, 
porque eu não tenho nada para oferecer a Ele em propiciação.  

Mas, no minuto que eu ponho as minhas mãos sobre a abençoada cabeça do Senhor Jesus Cristo e 
digo: Senhor, eu não sou bom, me tomas como o teu servo? 
E Deus dá um chute no meu pecado, eu fico perfeito, na visão de Deus. Isto é certo. Por que? Não estou 
permanecendo em meu próprio mérito, estou permanecendo no dele, e Ele nos tem aperfeiçoado através do 
Seu sofrimento e do Seu sangue. 

Eu vejo que é hora de terminar. Mas, eu quero terminar lendo isto se eu puder, rapidamente: 

... precedentes por causa da sua fraqueza e inutilidade, 

Porque a lei não fez nada perfeito, mas, a introdução de uma melhor esperança,... (O que é a melhor 

esperança? Cristo.)... pela qual nos acercamos de Deus. 



A ÉTICA MINISTERIAL e CITAÇÕES DE W. M. BRANHAM 
 

 
E-mail: palavracriativa@uol.com.br – contato@palavracriativa.org.br 

 

6 

Por que? Por meio de toda a nossa bondade e de toda a nossa bondade e de toda a nossa bondade, ainda 
somos carnais.  

Mas, uma vez na Presença de Deus, reconhecendo que não podemos nunca permanecer ali, somente através 
dos méritos de Jesus Cristo, então nós nos aproxima-mos de Deus através dos méritos de Seu filho: “Senhor, 
eu me achego a Ti com um coração inocente. No nome de teu filho Jesus, por favor me receba.” Ó irmão, 
você está vindo por um caminho de vida então.  

Não: “Senhor, Tu sabes eu parei de beber; Tu sabes, eu trato a minha esposa bem; Tu sabes, eu faço isto, eu 
faço aquilo.” Você não tem nada a oferecer. Pois, a lei do mandamento carnal não poderia fazer nada, a não 
ser a introdução de uma outra esperança. Essa esperança a qual é Cristo, nós a temos como uma ancora da 
alma, firme e segura. 

HEBREUS CAP 7 PARTE II 
A ORDEM DA IGREJA 

 

CITAÇÃO 6 
SE VOCÊ AMA VOCÊ GUARDA O PACTO 

Agora, se um homem diz: “Bem, eu somente... Eu somente... (idéia presbiteriana), eu somente subirei e 
apertarei as mãos e direi: “Eu o tenho. Isto está muito bem. Eu tenho segurança eterna. “Irmão, você está fora 
da trilha.” 

Minha esposa, eu a amo. Eu fiz um pacto com ela para ser o seu esposo. E se eu estivesse fora de casa e 
alguma mulher viesse a mim e dissesse: “Eu te amo,” e eu quisesse... Sentisse como que se quisesse fazer 
amor com a mulher e Meda me perdoasse por isto quando fosse para casa, eu ainda não o faria. Ainda que eu 
soubesse que ela me perdoaria, eu não a feriria dessa forma. 

E um homem que ama a Deus... Você não para de beber, fumar, somente porque você pensa que você vai... 
Mantém-lhe afastado de ir para o inferno... Se você ama o Senhor, você faria isto por você não quer ferir a 
Ele. 

Eu vi modas, roupas, e...?... Pessoas que usavam suas...Eles costumavam usar vestidos longos, mangas 
longas, e cabelos longos. Isto está muito bem. Eles deveriam, mas isto não é o que te leva para o céu. Você 
poderia ter os seus cabelos longos, seus vestidos longos e ter um temperamento suficiente para lutar contra 
uma serra circular, e odiar ao seu vizinho e tudo mais. Mas, a razão que lhe faria se manter a si mesmo da 
maneira que isto deveria ser, é porque você ama ao Senhor e quer guardar os seus mandamentos, se vocês são 
filhas de Abraão e filhos de Abraão. Isto é o que faz isto. 

JEOVÁ JIRE 
PHOE�IX AZ 57-0309 

CITAÇÃO 7 
UMA OUTRA MULHER... SERIA MORTE TOCÁ-LA 

É legal, legítimo e pio para um homem tomar para si mesmo uma esposa, e viver com esta mulher. Mas, 
uma outra mulher poderia ser a mesma coisa para ele, mas seria morte tocá-la. Aí está a diferença–justiça 
pervertida. 

U�IDADE DE U�IDADE 
WATERLOO, IOWA 28/01/58 

CITAÇÃO 8 
EU VIVO FIEL PORQUE A AMO 

Eu não vivo fiel para a minha esposa porque eu penso que ela me divorciaria. Eu vivo fiel a minha esposa 
porque eu a amo. Isto é uma po-sição legal que nós temos tomado, que amamos um ao outro. Eu a amo. 
Primeiro, antes que isto pudesse existir, isto tinha que ser um amor. Eu a amo. Embora eu creia que se eu 
fizesse algo errado, ela me perdoasse, ainda assim eu não o faria duma maneira ou de outra. Eu a amo. Essa é 
a maneira que isto é com Cristo.  

Se eu–se eu vivesse...eu estou com cinqüenta anos, se eu vivesse para estar com noventa ou cem anos, terei 
outros cinqüentas anos para pregar e se eu nunca pregasse uma hora, desceria e avançaria para o rio, estaria 
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salvo de todas as maneiras. Deus salvou-me por sua graça, eu alguma vez o poderia fazer sem méritos de 
nada ou qualquer coisa mais, o fiz. Eu prego porque eu O amo e eu amo ao seu povo. E eu...Essa é a razão 
que eu sei que tenho passado da morta para a Vida, porque eu amo a eles e vou após eles. Não importa em 
que tipo de condições estão; eu vou após eles de uma maneira ou de outra. Vou consegui-los de todas as 
maneiras, puxá-los de todas as maneiras. Se os ministros discordam e os outros discordam e as denominações 
discordam, isso não me de-tém. Há algo... Isto não O deteve.  

Ele entrou bem no meio dos incrédulos e não se deteve; Ele continuou se movendo de todas as maneiras. Ai 
está o que nos faz sair e os conseguir de todas as maneiras. Não importa, al-cance-os, agarre-os, segure-os 
com todas as suas forças.  

Você não sabe quem são eles. Salve-os. Isto é por causa do amor. Não porque eu tenho que fazer, mas 
porque eu O amo, porque você O ama.  

POSIÇÃO EM CRISTO 
JEFF I�  AD 3  60-0522m 

CITAÇÃO 9 
O AMOR E A FIDELIDADE 

Assim diz o Senhor, isto tomará o amor perfeito para pôr você dentro desse lugar, porque isso é tudo que 
havia ali. Não importa quantas demonstrações religiosas, quantas boas obras você fez, ou seja, o que for o que 
você haja feito, isso não contará nada naquele dia. Isto tomará o amor perfeito. Assim seja o que for o que 
você faça, você colocará de lado tudo mais, até que você esteja tão cheio com o amor de Deus, até que você 
possa amar aqueles que lhe odeiam. 

Eu sou somente, como eu disse nesta manhã, eu fui feito...Minha constituição inteira é graça. Muitas pessoas 
dizem: “Agora, você coça a minhas costas, e eu coçarei a tua. Sim, você faz algo por mim e eu farei algo por 
você.” Isto não é graça. Graça é, se sua costa está coçando, eu a coçarei de todas as maneiras, se você coçar a 
minha ou não; você me der uma bofetada na face e dizer: “minhas costas precisa de comichão, precisa ser 
coçada”, eu a coçarei. Vê? Isso mesmo faça algo. Eu creio em obras; eu creio que obra é amor. Obra é–obras é 
a manifestação dessa graça que tem tomado lugar. 

Eu não vivo fiel para a minha esposa porque eu creio que ela se divorciaria de mim, eu vivo fiel para ela 
porque eu a amo. 

Eu não prego o Evangelho, porque eu pense que irei para o inferno se eu não pregasse; eu prego o Evangelho 
porque eu O amo. Certamente. Você pensa que eu cruzaria estes mares tempestuosos e aqueles aviões 
mergulhando pa-ra trás e para frente, e luzes relampejando ao redor e–e tudo mais e mais algum minuto... e 
todos clamando e “ave-marias”, seguindo através do avião e tudo mais... Aquelas pessoas balançando 
naqueles cintos salva-vidas e o piloto dizendo: “Gasolina suficiente para mais quinze minutos, não sabemos 
onde estamos”. Você pensa que eu faria isso somente–somente por brincadeira de fazer isto? Huh. Você pensa 
que eu voltaria a sair ali na selva aonde soldados alemães tinham que colocar seus braços ao meu redor desta 
maneira a cada noite e levar-me para dentro e para fora das reuniões, até que o Espírito começou a operar 
milagres, comunistas mirando com miras telescópicas noturnas, para atirar em mim a uma milha de distância. 
Você pensa que eu faria isto por brincadeira? Porque há algo dentro de mim, amor. Eles são humanos, pelos 
quais Cristo morreu. Paulo disse: “Eu não estou somente querendo subir a Jerusalém, mas estou subindo ali 
para ser crucificado. Estou subindo para morrer. Estou subindo ali para morrer pela causa do Senhor.” Isto é 
algo, amor que lhe constrange, isso faz você. Isto é exatamente certo. 

ADOÇÃO OU POSICIO�AME�TO 
JEFF  I� AD  PT4 60-0522E 

CITAÇÃO 10 
EU �U�CA �AMOREI 

Agora olhe, eu tenho... Quando eu era um pecador, nunca namorei. Eu não era vil para flertar com 
mulheres. E não me interessa quão santamente um homem trate de viver e quão piedoso ele viva, se uma 
mulher põem os seus braços ao redor de um homem, é uma sensação humana. Agora, você poderia também... 
Não me interessa, você mesmo pode se intitular santificado (e eu creio em santificação também), mas você 
ainda é um humano. Exatamente certo. E existe uma sensação. Eu não digo que você pecaria, certamente que 
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não. O poder de Deus lhe guarda e você segue adiante. Mas mesmo naquele lugar, essa sensação humana não 
existia. 

E ai vem gente somente lançando seus braços ao meu redor, dizendo, “Meu precioso irmão.” 

Todas aquelas mulheres tinham cabelos longos, vestimentas brancas, pés descalçados. Elas eram jovens, por 
volta de... Pareciam ter por volta de de-zoito, vinte anos. Eu... 

Elas me agarravam e lançavam os seus braços ao meu redor e diziam: “Oh, nosso precioso irmão,” e me 
abraçavam assim e se afastavam. E alguém mais... 

Eu vi a minha primeira esposa subir. Agora, ela morreu quando tinha cerca de vinte e dois anos, ela não tinha 
mudado. Ela veio correndo. Eu disse, “Certamente, ela me chamará meu esposo.” 

E ela se aproximou e sorrindo, lançou os seus braços ao meu redor. Ela disse: “Meu querido irmão.”  E então 
ela abraçou certa mulher que me havia abraçado a pouco, uma moça. 

TE�DO CO�FERÊ�CIAS 
CHATAUQUA OH  60-0608 

CITAÇÃO 12 
DIÁCO�OS FLERTAVAM COM MULHERES 

Aquela pequena águia não podia entender isso. Isso não era a coisa que a águia havia estado comendo. Isto 
não era exatamente muito próprio para ela. Você sentiu isso dessa maneira quando esteve ali fora? Rapaz, eu 
senti. Meu Deus!. A coisa cheira mal para mim. Chamando a si mesmos de cristãos? 

O pastor tinha que despedir a igreja quinze minutos mais cedo para fumassem antes que ele voltasse ao 
púlpito. Isso não soava bem para mim. Todos os diáconos flertavam ali, e – e eu sabia que eles flertavam 
com mulheres na igreja e coisa assim. Isso não soava como cristão para mim. Vê? Só não era 
exatamente muito próprio. 

COMO A ÁGUIA AGITA EM SEU �I�HO 
BEAUMO�T TX 61-0122 

CITAÇÃO 13 
SA�SÃO PRESUMIU...QUE PODERIA FLERTAR 

Oh, você está presumindo. Você sabe, Sansão presumiu certa vez também. Sansão presumiu que isto estava 
muito bem. Deus era um bom Deus. Ele poderia flertar com as mulheres, ele poderia fazer seja o que for que 
ele quisesse fazer, e isto estaria muito bem. Ele expôs os segredos de Deus para ele, e isto estaria muito bem. 
Vê o que isto era? Uma mulher, igreja. Mulher representa igreja na Bíblia. Dalila é essa velha Jezabel do dia. 
Isto é certo. Portanto antes de qualquer coisa você sabe, ele mesmo tem se enredado em torno dela e ela o 
enrolou em volta dos dedos, e ela acabou fazendo exatamente...E ele descobriu que toda a sua força havia 
acabado.  

Isto é exatamente o que tem acontecido com a igreja de hoje: ela mesma se enrolou em volta destes credos e, 
coisas feitas pelos homens e, organizações, denominações e se afastando da Palavra de Deus em formalismo. 
E a igreja parece como o restante do mundo e atua como restante do mundo. E antes de qualquer coisa, você 
sabe, você encontra que o Espírito Santo tem se ido. A força do Evangelho está distante de você. O que é 
que acontece?  

Eu espero não lhe ferir, mas eu espero lhe chamuscar, assim você... Eu preferiria ser chamuscado ao invés de 
ser queimado, em qualquer tempo. Assim—assim ouçam. Fique com a Palavra. 

Sansão, ele presumiu que isto estava muito bem. Deus ainda estava ali. Ai está o que a igreja pensava, quando 
eles saíram aqui. “Bem, Deus ainda está ali. Ele é um bom Deus. Ele não se importa.” Vocês veteranos aqui, 
quando a sua mamãe e papai, lá no passado, cinqüenta ou sessenta anos atrás, quando eles saíram daquelas 
organizações e coisas, para serem livres com Deus, para adorar a Deus e seguir a liderança do Espírito Santo, 
subiram do Egito, ora, se você houvesse falado com eles, se eles alguma vez voltassem e fizessem a mesma 
coisa que os egípcios fizeram, o mundo haveria rido na sua face. Mas, eles fizeram isto. Eles o fizeram. “Oh, 
nós presumimos que isto estará muito bem.” Não presuma. Fique com a Palavra. 51 

Você tinha que se comprometer. O que você teve para se comprometer? Sua grande doutrina evangélica para 
até mesmo entrar no – no Concílio Mundial de igrejas. O que estão fazendo? Agindo exatamente como eles 
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estão agindo. O que são as igrejas, agindo como elas estão agindo. O são as suas escolas, a mesma coisa. Até 
mesmos nossas escolas de santidade estão ficando tão más e coisas assim, a perversão e tudo mais se pondo no 
meio deles. O que nós necessitamos é do poder de Deus lá dentro para expor aquele pecado. E aqui mesmo 
isto está se derramando, dizendo: “Ai está você.” Isto é para o que os dons são enviados à igreja. 

PRESUMINDO 
CLEVELA�D, T� 62-0408 

CITAÇÃO 13 
TEMOR DE SUA POSIÇÃO E DO �OVO �ASCIME�TO 

les dizem que o assassino número um é doença do coração. Huh-uh. Eu–eu discordo de você. O assassino 
número um é doença do pecado, incredulidade. Esse é o assassino número um. Oh, sim. Você sabe, as 
pessoas di-zem: “Eu não posso parar de fumar; eu simplesmente não posso parar.” O ho-mem dizendo: “Eu 
tenho sido infiel para a minha esposa, Irmão Branham, mas eu somente não posso parar isto; uma 
mulher não é suficiente para mim.”  

E o outro, uma mulher disse: “Oh, eu não sei Irmão Branham, eu comecei quando eu era uma jovem a 
namorar; e somente não posso parar; isto está rompendo o meu lar. Eu...” Você sabe o que? sto é somente 
porque você não experimentou a toxina; nada mais. Você somente rejeitou tomá-la. Nós temos o remédio que 
mata isso. Nós temos o remédio que faz você viver decente para a sua esposa. Amém. Nós temos a coisa que 
tira o desejo de cigarros de você. Nós temos o remédio que tira o pecado de você. Mas, você rejeita tomá-lo, 
isso é tudo. Você somente não quer provar a toxina. Você está com temor de sua posição social, temor desse 
novo nascimento”.  

BÁLSAMO EM GILEADE 
LO�G BEACH, CA  61-0218 

CITAÇÃO 14 
EU �ÃO CREIO QUE A GE�TE DEVERIA �AMORAR 

gora, nós notamos depois que todas as bênçãos haviam chegado a Israel, ainda eles queriam (Êxodo 19), 
eles queriam ter uma–eles queriam ter uma lei. Eles queriam ter algo que eles mesmos pudessem fazer, algum 
Sábado que eles pudessem guardar ou algumas ordenanças que eles pudessem cumprir ou—ou alguma outra 
coisa em que estivesse – apresentar a eles que eles mesmos pudessem fazer.  

E se você puder fazer uma coisa para salvar-se a si mesmo, então não existe nenhuma nesga desta graça. Lei é 
o que você faz em consideração à graça que Deus lhe tem mostrado ao salvar você. 

Como freqüentemente eu tenho dito: Eu não namoro com outra mulher porque eu tenha temor de que minha 
esposa se divorciasse de mim. Eu não namoro com outra mulher porque eu amo a minha esposa. Isso mesmo. 
Eu não creio que a gente deveria namorar. Mas, uma lei, não é o que segura isto, o meu voto de casamento, é o 
meu amor. E esta é a razão que amo a Deus. Não porque estou com medo que Ele me mandasse para o 
inferno, eu não creio que Ele faria isso. Mas, porque eu O amo tanto que eu não quero fazer isto. Não há nada 
em mim para fazer-me fazer isto. Eu O amo muito, eu não O feriria por nada. Certamente, eu O amo. 

IGREJA, ESCOLHE�DO A LEI POR GRAÇA 
MIDDLETOW�, OH  61-0316 

CITAÇÃO 15 
SE A AMAS, �ÃO TERÁS QUE SE PREOCUPAR 

u não sou fiel para minha esposa porque eu tenho temor que ela se divorciasse de mim. Eu sou fiel a ela 
porque eu a amo. Não há nenhuma outra mulher no mundo a não ser ela. Essa é a razão que eu sou fiel a ela. 
Não porque...Se eu cometesse um engano e eles pensassem que eu fiz algo errado, viria a ela, diria: “Meda, 
querida, eu não quis fazer isso.” Ela me perdoaria por isto, eu sei que ela perdoaria. Eu a perdoaria, eu a amo. 
Mas, eu–eu a perdoaria, ela me perdoaria. Mas, eu não o faria por nada, eu a amo muito para fazer isto. 
Isto não é porque eu não creia que ela não perdoaria; isto é a idéia de que eu a amo muito para fazer isto antes 
de qualquer coisa. E desde que eu ame assim, eu nunca o farei e se ela me ama da maneira que ela tem 
suposto, ela também não o fará.  

E 

A 

E 
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Eu se você ama o Senhor com todo o seu coração, você não terá que se preocupar acerca destas coisas. 
Se você comete um engano, você não peca voluntariamente, você somente fez algo errado. Vê, você tem 
voltado a es-corregar. Na verdade, você estava aqui em cima em companheirismo; você tem voltado 
a cair nesta confusão aqui embaixo novamente. 

PERGU�TAS E RESPOSTAS 
JEFF  I�D COD 62-0527 

CITAÇÃO 16 
SE VOCÊ �ÃO A AMA, REALME�TE �ÃO SE CASOU. 

o outro dia, eu o encontrei. E ele disse ...(Oswald J. Smith, muitos de vocês conhecem o Irmão Smith. Ele é 
um grande missionário, e ele vem ao irmão Cobble porque ele gosta muito dele.)  

Ele disse: “Irmão Cobble, você sabe,” ele disse: “Eu” (algo sobre a sua esposa...) ele disse: “Quando eu me 
casei pela primeira vez,” disse: “Eu senti como, bem, se cometesse um engano, ia... Oh, podia conseguir uma 
outra,” porque ele era jovem. Mas disse: Depois que os filhos chegaram, disse: “então é um pouco difícil fazer 
algo sem ela. E como você envelhece, ora, você – você se sente assim. Então quando você chega por volta dos 
cinqüentas anos, você acaba não podendo fazer nada sem ela. E como você fica velho, ora, você – você se 
sente dessa maneira.”  

Eu disse: Eu creio que isto é mais ou menos certo. Eu... 

A respeito do que o tema surgiu, você sabe como as damas compram, e minha esposa estava ali dentro. E ela é 
a rainha de tudo isto. Ela apenas permanece durante todo o tempo. Meus pobres pés quase me matam 
caminhando por ai na rua com ela. E ele estava me contando, disse, “bem, a gente não pode fazer nada sem 
ela.” E isto é como o comentário aparece. E quando eu fui para casa, cheguei entrando lá no quarto pensando: 
“Isto é certo.” Eu o apliquei a algo mais. 

Olhe aqui. Se– se você não tem dentes, e você usa dentes falsos... Agora, isto é muito certo. Ele está 
substituindo o dente que outrora você tinha. Mas, realmente, estes dentes não estão conectados com você. Não 
é parte de você. Se você teve um braço amputado, e você vestiu um braço falso, bem, esse braço não está 
realmente conectado com você. Ele somente está encaixado em você. Vê, ele não está conectado com você. 41 

E quando nós tomamos o nosso penhor com Cristo, se nós não nos tornamos parte d’Ele, como uma 
mulher deve se tornar parte de um homem e um homem parte de uma mulher, então somos cristãos 
artificiais. Não somos realmente... Você realmente não se casou com aquela mulher.  

Você pode ser fiel. Se você não ama o seu marido e ele tem sessenta ou setenta anos, e você não o ama tão 
bem quanto o amava no princípio, então vocês realmente estão só levantando os seus filhos. 

Mas, você vê, primeiro, decisões são feitas, em seguida compromisso, então promessa e então cerimônia. E 
ai está quando a noiva — a noiva toma o nome do noivo. Então ela não tem mais o seu próprio nome; ela toma 
o nome do noivo. 44 

E então quando a igreja tem a cerimônia, faz as suas promessas, então ela toma o nome do Noivo. Então ela 
não é mais uma igreja do mundo, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não...Eu não quero dizer isso 
pelo Nome; eu quero dizer isso pelo nascimento, pela natureza, pelo poder de Deus. Pela verdade revelada de 
Deus no coração, ela se torna uma Igreja Cristã, a grande e universal Igreja Apostólica Cristã. Ela se torna 
uma parte de Cristo. Quando ela faz isso, ela... Cristo injeta dentro dela o seu próprio Espírito, a sua própria 
vida. E a Bíblia disse para Adão e Eva ali: Não são dois, mas um. E quando a mulher, igreja, está casada com 
Cristo, eles não são dois. Eles são um: Cristo dentro de você. Amém. É isso mesmo. A Sua vida tem sido 
trazida para dentro de você. Então se torna a noiva. 

Então, uma outra coisa. Depois que ela tem tomado todos estes votos (compromissos) e assim 
sucessivamente, e a cerimônia tem sido dita... Como o nome de minha esposa era Broy antes que ela 
se casasse. Agora, ela não é mais uma Broy, ela é Branham. E quando vocês entram em Cristo, vocês 
não são mais do mundo; vocês são de Cristo.  

Vocês então não tomam cuidado pelas coisas do mundo. Elas estão mortas para você. “Pois aquele que 
ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele.” 45 

E 
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Portanto, você vê? Você não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um cristão declarado artificial, 
mas não pode ser um cristão para se tornar...?... até Cristo injetar-se a si mesmo pelo batismo do Espirito 
Santo em você. Então vocês estão conectados com Ele, e vocês não são dois, são um. Cristo  prometeu estar 
em nós, como o Pai estava em Cristo. “Eu e Meu Pai somos Um. Eu e você somos Um.”  Vê? Cristo em nós. 

Mas, agora, o que me diz se esta mulher se casou, e tomou todos estes votos e tudo mais, e ela vem a ser 
esposa deste homem, e ela é herdeira de tudo que ele tem, e assim por diante e então ela vem a ser selvagem? 
Ela começa a ter acesso de mau humor? Ela começa a sair correndo atrás de outro homem? Não somente isso, 
mas ela está repartindo o amor dela com os demais. Um homem com a sua esposa, todas as promessas que 
eles fizeram e então ela sai e começa a repartir a vida dela com os demais; o seu amor e a sua afeição com os 
demais... 52 

Ai está o que muitos dos assim chamados cristãos fazem, repartindo o seu amor com o mundo: divertindo-
se, dançando, jogando, ficando em casa nos dias das reuniões de oração para ver televisão, todos os tipos de 
coisas mundanas que tem tomado o lugar do amor de Deus no coração da igreja. Ela tem terminado em um 
acesso de raiva. Ela tem terminado selvagem. Ela tem acabado de sair atrás de outros homens. Ela está 
repartindo o seu amor. Ela tomará os seus dízimos que ela deveria dar para a igreja, ela o gastará em outras 
coisas ali fora no mundo. Ela... Ao invés de amar a Deus da maneira que ela deveria fazer e viver para Deus e 
amar vir à igreja, você quase a tem que persuadir para vir.  

Todas as mulheres, se arrumaram o máximo possível até ficarem bonitas. E, oh! Imagino que elas realmente 
tiveram certas considerações por eles, talvez, comemorem a primeira dama e assim por diante. Elas mesmas se 
arrumaram o máximo possível, porque elas iam aparecer diante do rei. 73 

E eu creio que é a respeito de tudo o que está acontecendo com as nossas igrejas hoje. Todos eles estão 
tratando de se aprontar a si mesmos, mundanamente, tendo diversões mundanas, coisas mundanas nisto, 
fazendo coisas que são do mundo, se associando com o mundo, pensando que eles podem se encontrar com o 
Rei.  

Deus não está interessado nisso. Ele odeia isso. Mas nós queremos agir como o mundo.  

Algumas de nossas igrejas que eu tenho mencionado, deixaram cair às trancas, fazendo ingressar diáconos e 
assim por diante na igreja (e algumas vezes pastores), que estão casados quatro ou cinco vezes, e — e alguns 
deles até fumam cigarros. Dizem: “Eles o superarão. Estará muito bem.” Tiram um homem de um bar uma 
noite e na noite seguinte o põe no púlpito. Eu não creio em tal coisa. Eu creio que um homem tem que ser 
provado (isto é certo), provado. Eu lhe digo, muitas vezes nós chamamos... 86 

A noiva de Jesus não é uma noiva suja. Ele não teria a sua noiva suja. Uma mulher aparece para se casar, 
e se parece como que se ela saísse ali do chiqueiro e um homem que tenha alguma dignidade sobre ele, não se 
casará com ela. 86 

Ele a fará passar por uma limpeza. E quando a igreja de Cristo aparece para se casar, pensa que vai com a 
noiva, com todo o mundo tocando nela...a noiva de Cristo não será dessa maneira. Não, senhor. (Eu devo me 
apressar.)  

Nem é a igreja de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, essa igreja nem é tampouco uma igreja censurada, com os 
trapos usados das denominações. Ela não tem que ser um – um membro de alguma grande denominação. Ela 
tem que ser lavada pelo sangue, comprada pelo sangue. Não dizendo que nós pertencemos a maior igreja, a 
maior organização, ou isto, aquilo ou o outro; ELA TEM QUE SER PURA, SA�TIFICADA, SA�TA, SEM MA�CHA 
OU RUGA, pelo sangue de seu – do seu salvador, Jesus Cristo. 

CASAME�TO DO CORDEIRO  
PHOE�IX  21-01-62e 

CITAÇÃO 17 
E QUE DEVERIAM DEIXAR AS SUAS ESPOSAS 

m presbítero de um certo estado foi enviado, o outro dia, e disse: “Alguém me contou que você era Só 
Jesus, Irmão Branham.” 

Eu disse: “Isso é contrário. Isso é errado.” 

Disse: Eles me contaram que você crê no amor livre, que os homens deveriam deixar as suas esposas e 
procurarem... Agora, vê, isto é apenas uma mentira do diabo. Você sabe disso.  

U 
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Eu disse: “Eu sou absolutamente contra tal coisa anti-escritu-rística! Eu creio na santidade e pureza. Eu creio 
que o homem está atado com a sua esposa enquanto eles viverem.” Você não deveria tomá-la sem orar 
primeiro. 

PORQUE EU ESTOU CO�TRA A RELIGIÃO ORGA�IZADA 
JEFF, INDIANA 11/11/62 

CITAÇÃO 18 
PE�TECOSTAL: �OME QUE O CO�VERTERAM EM �ÓDOA 

 que eles fizeram, todavia? Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. Oh tiveram vitória, gritaram, 
dançaram; falaram em línguas em Pentecostes aqui embaixo em Louisiana cinqüenta anos atrás. Mas, como 
Israel queria algo para eles mesmos fazer, assim fez a igreja pentecostal. Eles organizarão as Assembléias de 
Deus. Então depois disso veio a outra. Eu creio que é chamada a Unidade, ou algo. Então adiante veio uma 
outra organização, então uma outra e então uma outra e então uma outra, até que a levaram onde ela está hoje. 
Você sabe o que você tem feito? A mesma coisa que Israel fez.  

Quando eles rejeitaram o plano provido por Deus para eles, eles começaram a peregrinação. 

Ai está o que a igreja tem feito hoje: peregrinando em volta e fazendo levando tudo para dentro de suas 
denominações, fumantes e ímpios casados quatro ou cinco vezes, e tudo mais, e os deixam pregar, e tiram 
um cantor caipira lá de uma – casa de ratos ali e na noite seguinte o deixam tocar na plataforma.  

Ora, isto é uma desgraça para a igreja do Deus vivente pensar em tal coisa. Certamente.  

O que fizeram eles? Isto é trouxeram nomes blasfemos, eles lançaram Pentecostes, o próprio nome que 
deveria ser santo; isto é, o converteram em uma nódoa, porque eles dizem: “Ele é Pentecostal, ela é 
Pentecostal. Eles são pentecostais” 

Olhe na maneira que eles fazem e agem. Isto é certo. �omes Blasfemos... Certamente isto é a verdade.  
RETOR�O E O JUBILEU 

SHREVEPORT LA 22/11/62 

CITAÇÃO 19 
ATÉ PASTORES SE COMPORTA�DO IMORALME�TE 

ualquer membro dentro de igreja que tomasse partido com tal coisa como essa e chamasse a si mesmo de 
cristão, e saísse aqui e vivesse... e a mulher cortando o seu cabelo e usando roupas que a bíblia diz para elas 
não usassem; homens se comportando imoralmente, na forma como o estão fazendo agora, com forma de 
piedade, tomando drinks e fumando e casado várias vezes, e vindo a ser diáconos na igreja, e até mesmo 
pastores e assim sucessivamente, e o povo que se conforma com tal coisa como essa, esse tipo de vida 
não é digno do Evangelho. 

Uma mulher que anda por ai, e pega o telefone e tagarela e começa a fazer confusão na igreja e coisas assim, 
essa vida não é uma digna do Evangelho, o qual estamos tratando de representar. Qualquer pessoa que 
rompesse uma igreja e começasse uma contenda entre as pessoas e coisas assim, não é digna do Evangelho 
que pregamos. Isto é exatamente. Isto é uma forma de piedade, negando o poder dela, o poder de Deus que lhe 
guarda de tais coisas. 195 

Notem. Agora, eles não o fazem, eles somente não o farão. Eles têm as desculpas que as suas igrejas não 
crêem nisto. Eles...Ora... Mas, Jesus diria – diria para um homem hoje à noite, falaria ao seu coração e diria: 
“Eu quero que você pregue o Evangelho completo.” 

“Minha igreja não sustenta isto, Senhor. Me desculpe se Tu quiseres. Eu tenho feito uma fina mudança. Eu- 
eu- eu... Tu sabes, sou um pastor de uma das maiores igrejas nesta cidade, Senhor. Oh, nós louvamos o Teu 
Nome ali. Sim, senhor, nós certamente louvamos. Eu não o posso fazer isto.” A mesma desculpa, a mesma 
coisa. Assim eles não vieram à festa espiritual de sua Palavra prometida e vindicada. 

Não disse Jesus que onde a carcaça estiver, as águias se ajuntarão, águias, não os corvos agora, águias. Onde o 
resto estiver e a – a carniça, então os urubus se ajuntarão. Mas, onde a carne, o alimento limpo está, as 
águias se ajuntarão. Vê? Certamente. Aonde a Palavra, o Alimento de Águia, eles se ajuntarão. 

O 

Q 
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Assim que eles não vêm para a festa espiritual para a qual eles são convidados. Você crê que Deus tem dado 
para a América um convite nos últimos cinqüenta anos para um grande avivamento, para uma festa espiritual? 
Eles vieram? Não senhor não senhor. Então ao rejeitar vir, é essa vida digna do Evangelho, ainda que a si 
mesmos se chamam disto? 197 

É A SUA VIDA DIG�A? 
JEFF.  30-06-63E 

CITAÇÃO 20 
ISSO ROMPERIA A IGREJA EM TODO O PAÍS 

P-255 Irmão Branham, o Senhor lhe permitiria nos instruir sobre casamento e divórcio neste tempo? 

Pergunta: Pode um homem se casar com uma mulher e ser divorciado por ela e então se casar com outro? 

Se ambos se casaram com outro, ambos estão cometendo adultério? Você mencionou que isto ataria dentro 

da semente da serpente? Como é isso?  

gora, aqui – aqui está uma das perguntas mais traiçoeiras que temos nestes montes, e é a mais perguntada 
no – no mundo hoje. Agora, ouça-me, e eu tenho uma razão para isto. Se eu realmente trouxesse a esta 
igreja e nesta fita nesta manhã, a coisa correta sobre casamento e divórcio, ela romperia toda a igreja 
no país, se eles ouvissem a isto. Vê? Isto é certo.  

Agora, assim me ajude, aqui ponho a bíblia diante de mim. Eu tenho nessa pergunta O ASSIM DIZ O 
SE�HOR. E ambos os lados que estão argumentando estão errados. Ambos que tornaram a se casar o casado 
e assim por diante, estão ambos errados no que estão fazendo, mas, no meio disto está a ver-dade, no meio da 
estrada. Eu não quero... Vou fazer uma fita, se algo acontecer comigo, então os irmãos podem tocá-la depois 
de me haver ido (vê?) para as igrejas. Mas, eu–eu quero fazer uma fita sobre isto e somente lhe mostrar onde 
está isto, mas, até eu sentir guiado pelo Senhor, eu não direi nada a respeito disto. Mas eu sinto que nestas 
coisas que eu devo ser guiado pelo Senhor, se eu não sou, eu farei mais dano do que bem. Vê? 112  

Agora, eu quero que você observe isto. Pergunta: “PODE UM HOMEM SE CASAR COM UMA MULHER E SER 

DIVORCIADO POR ELA E ENTÃO SE CASAR COM OUTRO, E SE AMBOS SE CASAM DE NOVO, ESTÃO ELES 
COMETENDO ADULTÉRIO?” Agora meu amigo, eu não quero ferir os seus sentimentos, mas essa é a verdade. 
Jesus disse: Qualquer que se casar com ela, com aquela que é repudiada, comete adultério. Vê? Agora, eu 
somente não o quero dizer, mas isto é a verdade. 

“VOCÊ MENCIONOU QUE ISTO ATARIA DENTRO DA SEMENTE DA SERPENTE.” Vê? Eu não me lembro de 
mencionar isso, mas eu provavelmente o fiz em alguma parte, disse algo acerca disto. 

Como o outro dia, eu tive algo misturado; e aconteceu de o ouvir, e isto está... eu captei isto ali mesmo; e está 
na fita, e eu - eu provavelmente ouvi dela. Quando eu estava falando sobre as Sete Trombetas, eu disse que 
eram sete trombetas. Eu estava me referindo a respeito das sete trombetas, eu disse que eram sete 
trombetas.114 

Eu estava me referindo a festa pentecostal. Desde a Festa Pentecostal até as sete—até as—as Trombetas, havia 
sete sábados. Sete Sábados estavam entre a Festa da Páscoa até Pentecostes (você vê?), o qual fazia os 
cinqüentas dias. Vê? Mas, o que eu estava me referindo, sendo isso, eu disse: “Isso significa as Sete Eras da 
Igreja”. 

Nessa fita (se acontecer de você captar isto ou algo)–nessa fita isto seria, que o sétimo mês depois disso 
introduziria a–a Festa das Trombetas, a qual quer dizer as Sete Eras da Igreja: sete meses, não sete Sábados. 
Sete Sábados chegavam a... Eu o continuei a explicar ali. Eu disse os sete Sábados, dessa maneira, mas, então, 
eu continuei a levar esse mesmo pensamento, quando isto é o sétimo mês depois da Festa da Páscoa–ou na 
festa de–de Pentecostes, então vem a festa depois que o molho foi apresentado, ondeado (ou agitado tr.). Você 
vê então–então...Lembre-se lá, o molho se transforma em um pão moldado depois desse tempo. Vê? Quando 
o–o molho de–um molho, então tudo vai para dentro de um molde. Oh, isto é um grande ensinamento ali; eu 
não toco a margem disto. Mas se acontecer de você captar isso em sua fita, lembre-se, olhe na bíblia. Você vê, 
são sete meses depois disso. Tire a conte de sete meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho 
– Julho seria sete meses, o qual representa a plenitude de Sete Eras da Igreja. Alguns ministros podem tomar 
isso, e então você o terá. Você vê ali? Muito bem. 

A 
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Agora, nisto aqui, deixe–deixe–deixe somente de certo modo... Você... Aqui está o que digo. Deixe-me dizer 
isto, não o Senhor, deixe-me dizer isto. Se vocês estão casados neste tempo, e vocês estão salvos, e vocês 
estão cheios com o Espírito Santo, e vocês se amam um ao outro, e você tem filhos pequenos (lembre-se 
isto sou eu, não o Senhor. Vê?), sigam adiante e vivam juntos, sejam felizes, porque você não poderia 
viver com a sua primeira esposa ou você não teria casado com a sua (atual). Então se você deixasse esta 
e voltasse para a sua primeira esposa, você estaria fazendo pior do que você fez a primeira vez. Vê? 
Assim que você vê, vocês estão todos atrapalhados; não há nenhuma maneira de sair disto. Há somente 
uma maneira verdadeiramente que eu posso dizer da bíblia: ambos, vivam solteiros. Vê? 115 

Agora, mas...Isto é a única maneira que eu poderia dizer agora neste momento, mas, há uma outra coisa 
ai dentro, que eu — eu não posso lhe dizer agora, e a razão que eu lhe digo, “Não eu, mas o Senhor, continue 
adiante.” Se a gente trouxer isso para uma fita, e algum dia, se eu o trouxer, você lembre-se da maneira que eu 
disse isso. Se você for sábio, você poderia ter tomado isto (vê?), de como eu disse isso então, e então você 
poderia saber. 

PERGU�TAS E RESPOSTAS 
JEFF, 23-08-64m 

CITAÇÃO 22 
ADULTÉRIO É UMA MARCA DO A�TICRISTO. 

uando eu lhe mostro o que deve tomar lugar neste dia, como que o Filho do homem deve revelar-se a si 
mesmo e o que Ele tem que fazer e todas estas Escrituras que já tem sido, e então vê-Lo descer e se identificar 
e você continua pendido para uma denominação e diz que você tem nascido de novo? Pode você compreender 
o sentido disso?  
Poderia eu dizer a minha esposa que eu a amo e–e ter um encontro com outra mulher e namorar e então dizer a 
ela do meu coração que eu a amo? Você pensa que isso seria verdadeiro amor? Poderia ela me dizer que me 
ama e enquanto estou ausente, ela namora algum outro homem? 

Isto é exatamente o que Israel fez para... Você sabe, a bíblia ali, como Ele disse, diga a... Israel, disse: “Tu 
tens aberto os teus braços e feito entrar cada homem que passa e tens desempenhado um papel de prostituição 
comigo; e eu te repudiarei em divórcio.” Exatamente. O que é isto? Vocês estão cometendo adultério contra o 
seu próprio corpo. E quando uma mulher sai e vive com outro homem ou um homem com outra mulher, 
quando eles estão casados para eles, estão desonrando a sua própria carne. E quando uma pessoa diz que ele é 
um cristão e negará absolutamente que a Escritura seja correta, ele está cometendo adultério contra o Corpo ao 
qual ele reclama pertencer. Vê? Isto é uma marca de anticristo, tanto que se possível enganaria o eleito se 
fosse possível. 

PERGU�TAS E RESPOSTAS 
JEFF, IN  COD  64-0823e 

CITAÇÃO 22 
FRETAR É EXATAME�TE COMO CRISTO E A�TICRISTO 

gora, me perdoe irmãs, enquanto digo isto, porque... Mas, ouça...ao seu médico e se não tivermos as nossas 
mentes limpas, então não somos cris-tãos. Não me importa...Eu tenho sempre vivido limpo; Deus sabe disso. 
Quando eu era um mocinho, o Anjo do Senhor me disse para não desonrar o meu corpo, nem fumar e nem 
beber e isto tem sido verdade. Pela graça de Deus, eu tenho guardado isso. Quando eu era um pecador, eu 
nunca flertei com mulheres. E então...mas, qualquer homem que deixa uma mulher apertar com seus braços 
(sendo ele constituído de células masculinas e ela feminina, existe uma sensação. Não me importa que seja 
você, agora, não me diga que você não tem se vocês são saudáveis como gente. Mas, não lá, porque vocês não 
têm mais nenhuma diferença de células. Você nunca pecará ali. Houve uma mudança). 

Não há nada mais do que somente um amor fraternal para aquelas mulheres. 

Ainda que na graça para ser olhado, penso que uma–uma mulher, uma bela mulher que se mantêm a si mesma 
integra e anda como uma dama, é um–é um exemplo de jóia na terra. Eu– eu gosto de algo que é gracioso e eu 
creio que uma—uma mulher que se mantêm em seu lugar e trata de ser uma dama é uma—é uma estátua de 
honra. Eu creio nisso e penso que uma que não é, é exatamente como o– o Cristo e o anticristo: a mesma 
coisa. Eu– eu gosto de algo que é natural. 140 

O QUI�TO SELO 

Q 

A 
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JEFF I� 63-0322 

CITAÇÃO 23 
SE VOCÊ É O TIPO CORRETO DE MARIDO 

ocê sabe que você homem se você é o—se você é o tipo correto de marido; não há nenhuma mulher no 
mundo que você ame como a sua esposa. Pode haver outras mulheres que talvez sejam mais lindas. Pode 
haver mulheres que hum–hum–seriam–hum–hum–mulheres mais lindas e assim por diante, porém algo, se 
você verdadeiramente ama a sua esposa, há algo ali que você não nota como que ela se parece, você a ama e 
você–você não sabe a razão porém você a ama. E mulheres vocês da mesma maneira para com os seus 
maridos. Você – você a ama – e vocês mocinhas para com os seus namorados, e namorados para com as suas 
namoradas. Se você tem encontrado essa pessoa que você sabe que você ama.” 

CHAMA�DO JESUS À CE�A 
Denham Springs, Lousiana 19/03/64 

CITAÇÃO 24 
ADULTÉRIO: A SEGU�DA VEZ 

uando eles ofereciam o cordeirinho, tomavam o pequeno companheiro e pegavam a sua pequena garganta e 
seguravam a sua cabeça e o sentia tremulo, morrendo, o sangue saindo no prato e isso era lançado no...como 
uma oração, subia no altar de bronze de sacrifício e julgamento ...?...altar de juízo...bronze fala de divino 
juízo. E aquele cordeirinho, depois disto finalmente parava de dar coices, o adorador permanecendo ali, 
compreendia que isto era o seu pecado que fazia isso. Aquele que devia ter sido ele, mas o cordeiro tomava o 
seu lugar. 

Agora, o cordeiro, o sacrifício do animal, nunca poderia salvar o homem, porque a vida que estava nesse 
sangue era a vida animal. Ela não poderia voltar sobre o adorador. Assim o pecado era somente coberto. Isto 
era um... somente um... para esperar até o cordeiro real de Deus. Isto era um ato de fé, mostrando que um 
Cordeiro real estava vindo. 

Mas então, então ele cometia aquele mesmo crime novamente, antes daquela limpeza no santuário e ele era 
registrado de cometer adultério à segunda vez, sob duas ou três testemunhas que provavam que o viram 
cometer isto, ele era apedrejado sem misericórdia. �ão importa se ele fosse um pregador, se ele fosse o 
prefeito da cidade, seja quem for que ele fosse, morria sem misericórdia. Hebreus... Olhando nisto! Hebreus, 
capítulo 10. 

...Morria sem misericórdia sob duas ou três testemunhas... De quanto maior castigo; suponde vós... (Agora 

observe ainda) ...digno...(sendo um ministro, seja o que for que ele pudesse ser, professando o Espírito 

Santo)...quem tiver pisado sob os pés o Filho de Deus e considerado o sangue de... Jesus Cristo ...como uma 

coisa imunda.  

Quanto maior castigo quando vocês põem as suas mãos sobre os pés do Senhor Jesus Cristo e sente as dores e 
coisas que Ele morreu por você e O confessa como o seu Salvador, isto não é uma vida animal ali, tampouco 
era a vida de um homem, isto era a vida de Deus. E esse Espírito que estava Nele, voltou sobre você, e lhe faz 
um filho de Deus. 

E se você caminhou até fazer frente a estes fatos...Vê? “Pois se nós descrermos voluntariamente, de alguma 
coisa escriturística ou seja o que for que possa ser, se nós descrermos voluntariamente, digamos: Eu... O que 
eles dizem? Nós não o aceitamos. Eles são enormes para nós. Nós não podemos... Se eu tiver que dar um 
passo fora de nossa organização...se eu aceitasse isso, eles me..., expulsarão. Eu não terei nenhum lugar para 
ir. Ninguém me apoiará”. 

PACTO DE GRAÇA COM ABRÃAO 
MIDDLETOW�, OH  61-0317 

CITAÇÃO 25 
ADULTÉRIO ERA MORTE 

ue opróbrio para Maria... (Enquanto estamos terminando.) Que opróbrio para Maria e José por causa de 
Sua Palavra. É tempo de Natal. Eu estava planejando continuar só um pouquinho, mas você ouvirá muito disto 
no rádio e entre os seus pastores e assim por diante. Que opróbrio para Maria e José se manter com a Palavra 

V 

Q 

Q 
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da Promessa de Deus. Lembre-se agora e o desprezo que levantou uma sobrancelha quando eles viram a 
pequena Maria passar, viram José; “Vocês estão casando uma prostituta.” Vê? E lembre-se, irmão, adultério 
era morte naqueles dias. “Agora, você a afaste de vir a ser assassinada. Ela deve ser mãe através de você...” 
Mas, lembre-se, durante todo o tempo Deus estava tratando com eles e isto estava de acordo com a Palavra e 
eles não o sabiam. Vê? 

“Uma virgem dará a luz um filho.” José sabia disso. Maria sabia disso, porque conforme a Palavra que foi 
escrita, houve um anjo falando com eles, vindicando ou manifestando a própria Palavra que estava escrita, que 
ia suceder. Ora, não sonhe agora, pense. O Espírito Santo desceu até a terra. Ele nunca falou para a 
congregação inteira. Ele falou com eles.  

REPROVAÇÃO POR CAUSA DA PALAVRA  
JEFF, I�   V-2 �-16   62-1223 

CITAÇÃO 26 
DIÁCO�OS COM DUAS OU TRÊS ESPOSAS VIVAS 

astores que permitiam aquelas pessoas entrarem, tomarem diáconos e tudo mais e trabalharem dessa 
maneira, com duas ou três esposas vivas e coisas, vocês não estão envergonhados, ministros? Não estão vocês 
envergonha-dos destas coisas? E tomar aqueles membros ali dentro quando eles estão vivendo em adultério e 
fumando cigarros e fazendo tudo e nem sequer o mencionar da plataforma. Tenha vergonha. Eu–eu–eu oro por 
você, irmão.  

Deus te abençoe. Agradeço-te por tua paciência de me agüentar. Agora, eu ...A Luz do entardecer tem vindo. 
A Luz do entardecer está aqui, de volta com a Palavra. 

ME�SAGEIRO DO E�TARDECER 
MESA, AZ  V-8 �-5   63-0116 

CITAÇÃO 27 
UMA OUTRA MULHER... SERIA MORTE 

 agora, falando do—do inimigo, e de como ele perverte a justiça em injustiça... Agora, que nós estamos em 
uma multidão misturada, ambos mulheres e homens, todos na maioria adultos, portanto eu estou certo que 
vocês entenderão. Você ouça ao seu médico e eu sou o seu irmão. 

É legal, legitimo e piedoso para um homem tomar para si uma esposa e viver com esta esposa. Mas, uma outra 
mulher poderia ser a mesma coisa para ele, mas isto seria morte tocar nela. Existe a diferença: justiça 
pervertida. 

U�IDADE DE U�IDADE 
WATERLOO, IA V-2 �-7 58-0128. 

CITAÇÃO 28 
VIVER COM OUTRA MULHER SERIA PERVERSÃO 

gora, pecado não é nada mais a não ser justiça pervertida. Se eu o puder esclarecer. Isto é legitimo e legal e 
honrável para um homem tomar para si uma esposa e então gerar filhos. Mas, uma mulher que não é casada 
com este homem, poderia viver com ele como uma esposa, tanto quanto a sua própria esposa legal 
poderia viver, mas isto seria uma perversão. Portanto toda injustiça é justiça pervertida. Assim em vida, a 
vida de injustiça não é nada a não ser a vida real; vida eterna pervertida. 

SEDE�TO POR VIDA 
TACOMA  WA 57-0728 

CITAÇÃO 29 
SUA LO�GA OLHADELA EM MULHERES 

ocê levantará os seus braços e os lançará ao redor de algum outro homem, terá um pouco de 
brincadeira inocente, terá um encontro marcado, um beijinho à tarde no portão detrás para satisfazer 
aquela sede que Deus pôs dentro de você para ter sede Dele. E você tomará a esposa de outro homem 
e sairá com ela e dormirá com ela num hotel e assim se comportará de modo escandaloso. Eu não 
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digo que você faça isto, você pode estar aqui. Se você estiver, Deus queimará a sua alma (isto é 
certo), pensando que vocês estão brincando inocentemente. Existe um olho que tudo vê, lhe 
observando. 

E o diabo está tratando de inflamar as suas paixões após outras mulheres tal como elas caminham na rua meio 
vestidas. E a sua longa olhadela, quase meia ruína, naquelas mulheres sujas, vulgares, cheirando mal com 
aquelas roupas imundas ali fora. 

E você homem que deixará a sua esposa fazer isso, isso mostra do que você é constituído. Isso mostra que tipo 
de homem você é. Um homem é a cabeça da família, ele é cabeça da casa. Mas, hoje as mulheres são a 
cabeça de casa, a cabeça da fábrica, a cabeça da igreja e tudo mais, porque isto tem chegado a uma 
conglomeração de pecado. E satanás tomou Eva e ele ainda a está usando. E a América é uma nação de 
mulher.  

SEDE�TO POR VIDA 
CHICADO IL 57-0630 

CITAÇÃO 30 
UM HOMEM QUE BEIJA UMA MULHER... FOR�ICAÇÃO 

gora, ela tem um sagrado...Um, eu quero nomear três coisas aqui da qual ela não deve se afastar. Agora, 
estou falando, para manter a igreja em mente enquanto estou falando disto para a mulher natural, tal como 
Paulo está aqui no capítulo 7 de Romanos. Ela tem um sagrado encargo de virtude entregue a ela pelo Senhor: 
uma certa virtude. Nada mais segura isto a não ser uma mulher. Isto é certo. Isto é entregue a ela por Deus. Ela 
não deve desonrar essa virtude. SE ELA MESMA FIZER ALGO ERRADO, ELA DEVE CONFESSAR ISSO PARA O 
MARIDO DELA ANTES QUE ELE A TOME E ACERTAR ISTO. Exatamente O MESMO COMO A IGREJA QUE ESTAVA 

CASADA COM A LEI tem que vir também perante Cristo, ANTES DO SEGUNDO CASAMENTO; ela tem que 
confessar isso. Se ela não o fizer e ela viver com o esposo dela durante dez anos e então o confessa, ele tem 
direito de repudiá-la e se casar com outra mulher. Isto é Escritura. Fornicação é vida imunda. 39 

“José, não temas em tomar para ti Maria tua esposa, pois o que nela foi concebido é do Espírito Santo.” Ele 
estava tratando de repudiá-la privadamente (vê?), depois que ele já tinha se COMPROMETIDO com ela. Quando 
você está comprometido com ela, no que diz respeito a Deus, você está casado com ela. 

Notem. Agora, ela tem um encargo sagrado de virtude que tem sido dado a ela, entregue a ela pelo Senhor. 
Deus deu a ela essa virtude. Exatamente como isto foi no jardim do Éden, ela pode dizer “sim” ou “não”. Ela 
tem um encargo sagrado de condição de mulher encomendada a ela que ela não deve romper. A condição de 
mulher, eu estou falando daqui, é a sua conduta, o seu caráter ao redor do homem, não permitindo todo 
homem... Olham nestas cenas e vêem estas  ESTRELAS DE CINEMA BEIJANDO E ABRAÇANDO E FAZENDO UMA 

EXIBIÇÃO DE SENTIMENTALISMO SOBRE ESTAS MULHERES. Uma mulher que faz isso é de mau caráter. Ela 
pode ser virtuosa de outra maneira, mas, vê, no coração dela–quando estas glândulas...glândulas sexuais estão 
nos lábios. UM HOMEM QUE BEIJA UMA MULHER, ELE TEM NA REALIDADE COMETIDO ADULTÉRIO, 
POTENCIALMENTE. 40 

Glândulas sexuais estão nos lábios da mulher e nos lábios do homem. Ele poderia beijá-la na mão, isto não as 
misturaria – isto não misturaria as GLÂNDULAS SEXUAIS, mas as glândulas sexuais estão nos lábios. E veja 
todas estas tolices e a–a Hollywood de hoje de todo este sentimentalismo e amando mulheres por todas partes 
e o demais, e garotinhas olhando tudo isso. Não se admire que a nossa moral está podre e decaída e imunda. 
Vê? Porque isto é posto diante das crianças. Isto é certo. Isto tem que ser dessa maneira para os últimos dias. 
41 

Agora, mantenha a igreja em mente. Ela está BEIJANDO E FAZENDO DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTALISMO e 
se associando em todas as partes com tudo mais exceto com a Palavra. Permite o diabo e a educação e a 
pesquisa cientifica e o demais...Quando a educação cientifica e todas essas espécies de coisas; é absolutamente 
contrário a Deus. 42 

O sistema inteiro de civilização que nós temos agora, é absolutamente anticristo, O SISTEMA EDUCACIONAL É 

ANTICRISTO. Isto está contra Deus. Você fala contra a civilização? Deus terá uma civilização num destes dias 
que não terá nenhuma morte associada com ela. 
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Esta civilização moderna veio através de satanás. Eu provarei isso para você, se o Senhor permitir hoje à 
noite, da Bíblia. Todas estas coisas são de satanás. Nossa nova civilização não terá nada disto nela.  

U�IÃO I�VÍSÍVEL DA �OIVA 
SHP LA V-2 �-15  65-1125 

CITAÇÃO 31 
VIGIE O QUE ESTÁ FAZE�DO AOS OLHOS DO PÚBLICO 

eixe-me deter apenas um minuto. Um homem veio a mim não há muito tempo, veio do exterior. O homem 
estava em erro. Ele tinha três ou quatro filhos e uma esposa e ele estava namorando uma mulher aqui em cima. 
Eu não digo nada imoralmente, mas isto somente não parecia certo. Você vê? VOCÊS TÊM QUE VIGIAREM O 

QUE VOCÊS ESTÃO FAZENDO AOS OLHOS DO PÚBLICO. VOCÊS SÃO EPÍSTOLAS ESCRITAS. 

E ele disse...Eu como que chamei a sua responsabilidade nisto. Eu disse: “Senhor, eu espero que você não 
pense que eu sou rude. Mas eu somente gostaria de dizer algo como um ministro. Você não pensa que as 
pessoas aqui pensarão...”  

“Oh,” ele disse, “Não, não. Isto está muito bem em meu país.” 

Eu disse: “Mas você não está em seu país. Vê? Você está aqui. E se a gente pensará algo a respeito disso.” Ele 
disse...  

Eu disse: “Você conhece a mulher?”  

“Sim.”  

Eu disse: “Você a conhece a fundo?” (Eu a conheço.)  

Ele disse: “Sim”. Disse: “Irmão Branham: Eu sei que ela está vivendo direito agora, com o quarto marido 
dela.” Disse: “E, Irmão Branham, você sabe o que? Ela é uma mulher tão dócil.” Disse, Eu me dirigi ao 
Senhor e Ele me disse: Senhor diga-me o que é que acontece com esta mulher. Disse: “Porque tu a 
abençoarias com o Espírito Santo e tudo e vivendo em adultério? Ele disse: Bem, disse: você sabe o Senhor 
me deu um sonho. Ele disse: Eu vi minha esposa vivendo imoralmente com outro homem. E eu disse... E 
disse: Então ela apareceu para mim e caiu prostrada ao chão e disse: você me perdoará? E disse: Certamente. 
E disse:” Então o Senhor disse: ‘Eu a perdoei. ”Disse: Vê você, não importa se ela tem agido da maneira como 
ela está agindo. Eu a perdoei.” 

Eu disse: “Senhor, a sua visão ou o seu sonho foi dócil. Mas ele não está em linha com a Palavra de 
Deus. Isto é certo. Deus não pode dizer uma coisa e a retirar aqui de novo. Ele tem que dizer uma 
coisa e permanecer com ela até que isto se realiza para aquele propósito.” Então você vê o paradoxo. 

UM PARADOXO 
PHOE�IX AZ  62-0128 

CITAÇÃO 32 
O SACERDOTE É O TIPO DA �OIVA DE JESUS CRISTO 

gora, vamos, em vista desta verdade vindicada de Deus, procurar um pouco mais adiante, se você quiser. 
Muito bem. 

Agora, isto deve ferir só um pouquinho até nós descermos ao fundo disto. Eu vou só mostrar-lhes a verdade 
disto. 

NÃO HÁ NENHUM MINISTRO QUE POSSA SE CASAR COM UMA VIÚVA. Você sabia disto? Você quer ler isto? 
Muito bem, tome em Leviticos – Leviticos 21:7 e Ezequiel 44:22 e isto mostrará a você que o sacerdote não 
devia se casar com uma mulher que havia sido tocada por homem. ESTE TIPO É DA VIRGEM NOIVA DE JESUS 
CRISTO, porque eles manejavam o fogo de Deus, os sacerdotes manejavam, os filhos de Aarão. (Nós não 
temos tempo para ler tudo isto e sair pelo meio dia. Temos vinte minutos ainda.) E aqueles filhos de Aarão 
que manejavam o–o–o fogo de Deus. Portanto eles não podiam se casar com uma mulher que havia sido 
tocada por outro homem. O Deus que não muda, disse isso. ELES NÃO PODIAM SE CASAR COM OUTRA MULHER 
(e mulher que havia sido tocada por um homem), MOSTRANDO EM TIPO AQUI, se você quiser ver isto, que a 
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igreja do Deus vivente é a Palavra de Deus puramente, não adulterada e não uma denominação que está sendo 
manejada pelo homem. 

CASAME�TO E DIVÓRCIO 
JEFF IN V-3 N-13 65-0221M 

CITAÇÃO 33 
DESLEAL E I�FIEL AO SEU CASAME�TO 

ê, medicina não desenvolve células; pois medicina não tem vida nela. Mas somente a vida pode 
desenvolver células. E Deus é Vida. Vida não pode vir através de satanás, porque se ele pudesse então satanás 
é um criador. E se satanás é um criador, então o que nós somos? Satanás não pode criar. Satanás pode somente 
perverter aquilo que tem sido criado. E quando você vê um adivinho, ou uma—uma pessoa possuída pelo 
diabo ou alguém fazendo mal, isto é somente justiça pervertida. 

QUANDO VOCÊ VÊ UM HOMEM DESLEAL, INFIEL AO SEU CASAMENTO com a sua esposa. A mulher imoral pode 
produzir a mesma coisa que a sua esposa pode. Viver com a sua esposa é legal, legítimo e santo e isto é 
honrado por Deus. Mas com a outra mulher, é a justiça pervertida pelo mal. Vê o que eu quero dizer ?  

I�FALÍVEL PROVA DE RESSURREIÇÃO 
STURGIS MI 57-0114 

CITAÇÃO 34 
O MESMO ATO COM OUTRA MULHER É MORTE 

esde a fundação do mundo, quando Deus olhou para baixo... Agora, Deus não faz correr o seu ofício e 
dizer: “Bem, agora eu vou... Oh, o que vou fazer agora?” Vê? Não há nada...  

Lembrem-se, injustiça. Pecado: é justiça pervertida. O diabo não pode criar. Todos — todos entendem isso? 
Isto é uma desta igreja. O diabo não pode criar. Ele pode perverter o que Deus tem criado. Agora, o que é 
perversão? Aqui, vocês todos parecem adultos, na maior parte. Ouçam a isto. Nós somos gente casada. E 
vocês homens casados e vocês mulheres casadas podem viver juntos com o marido e a esposa e essas 
mulheres são exatamente o mesmo como se elas nunca fossem...ELAS SÃO VIRGENS ENQUANTO PERMANEÇAM 

COM OS SEUS ESPOSOS. Isto é certo. Agora, isto é legal e legítimo e está muito bem, ISTO É ORDENADO POR 
DEUS para se fazer assim. Uma outra mulher pode fazer o mesmo ato de sua esposa. E num deles, você é justo 
na visão de Deus e o mesmo ato com uma outra mulher, você é condenado perante Deus à morte. O que é 
isto? Justiça pervertida (Vê?), justiça pervertida. 

POR QUE NÃO SOMOS UMA DENOMINAÇÃO? 
JEFF IN  V-11 N-7   68-0927 

CITAÇÃO 35 
O IRMÃO BE� ESTAVA POR SE SEPARAR 

uantos aqui conhecem o irmão Ben? Quantos crêem ser ele um servo de Deus, digno destas bênçãos que 
nós pedimos a Deus por ele? Vê, ele não é um estranho; ele está conosco durante anos e anos. Eu o conheço 
como um homem humilde. Ele é como eu, ele cometeu muitos enganos. Nós todos fazemos isso. Mas acerca 
do que eu gosto do Irmão Ben, ele está querendo rastejar em seus joelhos para o corrigir. Quando ele me ouviu 
o outro dia sobre “Casamento e divorcio”... ELE E A SUA ESPOSA JÁ ESTAVAM POR SE SEPARAR, porque ele e 
ela se amam, mas eles queriam lutar com a Palavra de Deus. Seja o que for que a Palavra diga, isto é o que 
eles querem. Eu oro para que Deus o possa abençoar o Ben e a sua esposa para o serviço Dele. Vamos impor 
as nossas mãos sobre o irmão. 

DEUS �ÃO MUDA A SUA ME�TE 
Jeff, in  V-5 �-9  65-0418e 

CITAÇÃO 36 
O IRMÃO BE�: SUA ESPOSA O DEIXOU 

u espero que este homem me perdoe, ele está sentado aqui perto. O grande companheiro; alto e de pelo 
negro aqui, o qual estando em pé certa noite ali fora no vestíbulo e alguém disse algo de certo modo – para 
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ajudar, vocês sabem, de certo modo o abençoou dessa maneira. E o pobre rapaz tem tido um tempo terrível; eu 
sei que sua—sua esposa o deixou e lhe pediu o divórcio porque ele amava o Senhor Jesus. Isto é certo. E 
alguém disse algo sobre Jesus, você sabe; ele era de certo modo um destes fanáticos. E ele havia estado na 
guerra e todo destroçado, e tudo, o que era o rapaz; senti pena por ele. Veio para casa com um —seus filhos e 
esposa. Então ele—ele prometeu ao Senhor que ele O serviria e quando o Senhor o começou a abençoá-lo e 
ele se acertou com Deus, sua esposa acabou se virando contra e pediu a ele para se divorciar e deixá-lo: o 
deixou arruinado. Mas ele ainda era um fanático.  

E quando ele se parou ali, certa noite; e alguém lhe disse algo acerca de Jesus, algo, quão grande Ele era, 
dessa maneira, ele disse: “Oh, Glória!” Lançou os seus braços e os seus punhos e traspassou a parede assim. 
Ele não se deu conta do que fez. Tinha seus punhos grudados na parede. Ele disse: — “Irmão Bill pagarei por 
isso.” Creio que o irmão Wood veio e reparou o pedaço da parede danificada. Nós não damos importância a 
isso, irmão Ben, nós só – nós só estamos contentes que você foi um fanático. Vê? 

REV. CAP. 4  PT2   24 A�CIÕES 
JEFF. I� RJC 585-643   61-0101 

CITAÇÃO 37 
DOIS TIPOS DE AMOR: ÁGAPE E PHILIO 

uantos realmente amam o Senhor, realmente O amam? Eu não me importo de que igreja que é...?...Não é 
isto maravilhoso. Pelo menos noventa e cinco—talvez superior—um cem por cento, eu confio que seja, que 
nós O amamos  

O que é Deus? Deus é amor. Aquele que ama é de Deus. Agora isso não é o que nós chamamos de amor livre; 
isto é amor Ágape. Existem dois tipos diferentes de amor. Um deles é a palavra grega que é phileo. “Phileo” 
quer dizer “amor fraternal, o tipo que você tem para a sua esposa, amor, esse tipo de amor.” Esse tipo de amor 
não é um tipo de amor verdadeiro. Oh, eu sei que vocês pequenos adolescentes querem crer nisso, mas isto 
está errado. ESSE TIPO DE AMOR FARÁ VOCÊ TER CIÚMES DE SUA ESPOSA; você pegará uma pistola e fará saltar 
o cérebro de um homem por causa dela. Esse não é o amor real. Esse é o amor phileo.  

Mas o amor Ágape fará você se inclinar e orar pela alma perdida desse homem. Esse é o amor Ágape. Esse é o 
tipo de amor que a igreja precisa, o que todos nós necessitamos é esse tipo de amor. Deus, me dê esse amor. 
Isto—Melhor seria ter essa experiência de amor do que ter  todos os dons que Deus tem em Seu céu. Pois você 
pode ter todo dom que Deus tem e ainda estar perdido. Quantos sabem disso? Isto é exatamente certo. Isto é 
amor, o amor de Deus. “Aonde há línguas, elas cessarão. Se for profecia, ela falhará. Aonde existe 
conhecimento, ele desaparecerá; mas quando aquilo que é perfeito vier, ele permanecerá para sempre.” Amor, 
amor um para com outro, isto é uma grande declaração.  

PORTA PARA O CORAÇÃO 
CHATTA�OOGA T�  58-0302 

CITAÇÃO 38 
�ÃO CREMOS EM AMOR LIVRE 

gora, hoje à noite, nós queremos nos apressar e ter umas poucas coisas. A propósito, eu tenho uma carta 
aqui que–que acabou de vir no correio, como Billy a pegou há pouco tempo atrás, que alguns irmãos que estão 
em Michigan e isto vem da associação ministerial que tem uma porção de coisas. Isto é o que faz as coisas 
duvidosas. Você vê? Em que eles reclamam aqui dentro que alguns irmãos ali que disseram que eu enviei a 
eles ali, e eles estão pregando que o homem deveria deixar a sua esposa e procurar por sua companheira 
espiritual e que – que eu sou perfeitamente infalível, que não existe nada... E, oh, algumas das coisas mais 
terríveis que já ouvi. E a associação ministerial se agarrou nisto, e eles estão escrevendo uma carta para mim a 
respeito disto, e que eu os enviei ali e que isto está causando um monte de confusão. E alguns deles 
profetizando e dizendo que um homem deveria deixar sua esposa e ir se casar com aquela tal. 

Agora, esta igreja sabe que nós não permitimos tal tolice como essa. Nós cremos na Bíblia. Nós cremos que 
quando o homem toma uma mulher a qual é a sua esposa e somente a morte os pode separar. Isto é somente... 
Nós não cremos em tal tolice como essa. Também NÃO CREMOS EM AMOR LIVRE. Não cremos nessa 
imundícia. Nós absolutamente cremos na Bíblia e Nisso somente. Assim eu apenas farei a fotocópia disto, 
copiarei desta carta e darei a minha resposta para isto e a colocarei nas revistas e isso se–se encarregará disso. 
Eu espero que isto o faça, duma maneira ou de outra, responderemos a eles. 
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CHAVE PARA A PORTA 
JEFF I� V-12  �-6  62-1007 

CITAÇÃO 39 
CREIO EM SA�TIDADE, PUREZA, �ÃO EM AMOR LIVRE. 

lguém me disse: “Irmão Branham, há uma coisa que eu tenho contra você.” Disse: “Vocês são só 
Jesus.” 

Eu disse: “Eu não sou. Eu não pertenço a nenhuma organização.” 

Um presbítero de um certo estado me mandou (uma carta) o outro dia e disse: Alguém me disse que vocês 
são: só Jesus, Irmão Branham. 

Eu disse: Isso é contrário. Isso é errado. 

Disse: “Eles me disseram que você crê em amor livre, que homens deveriam deixar as suas esposas e 
procurar...” Agora, vê, isto é somente mentira do diabo. Vocês sabem disso.. 

Eu disse: “Eu absolutamente sou contra tais coisas não escriturísticas. Eu creio em santidade e pureza. Eu 
creio que o homem está atado a sua esposa enquanto eles estão vivos.” Vocês não deveriam a tomar sem orar 
primeiro.  

PORQUE ESTOU CO�TRA A RELIGIÃO ORGA�IZADA 
JEFF I� V-12 �-1   62-1111E 

CITAÇÃO 40 
�ÃO CO�VÊM UM MI�ISTRO OLHAR I�CORRETAME�TE 

m outras palavras, um homem que passa por santificação e diz: “Creio que sinto em pregar a Palavra ”. É 
salvo diz: “Estou cansado do pecado.” Muito bem. Então sai e para começar ainda fui-ma e talvez tenha 
concupiscência ou algo. Então depois um tempo diz: “Deus, isto não convêm a um cristão, especialmente para 
um ministro, olhar as mulheres de maneira incorreta, fumar cigarros!” Ou “eu bebo cerveja com moderação 
com os amigo, porém – e ainda minha congregação, porém não parece ser correto. Santifica-me, Senhor.” E 
logo o Senhor o santifica, lhe tira toda a concupiscência e tudo. Então é um vaso santificado. Logo o que Deus 
lhe apresenta é o batismo do Espírito Santo. Para fazer isto, ele tem que sair de todo esse grupo com que ele 
está. Ali é donde ele mostra a sua cor; ali é donde ele retrocede. Que é o que ele faz quando retrocede? Ele 
pisoteia o sangue de Jesus Cristo que o santificou, tomando-o como uma coisa imunda, que não pode conduzir 
até lá. Então é impossível que ele possa ser salvo. E que fica depois disso? Só um temor de um castigo e juízo. 

PERGU�TAS E RESPOSTAS 
15/10/61m   JEFF     I�      COD 

CITAÇÃO 41 
O �OSSO PASTOR FAZ ISTO... PORQUE �ÃO PODEMOS 

 nós, como cristãos, deveríamos sempre vigiar o que fazemos e o que dizemos, a fim de sermos 
perfeitamente honestos com todo homem. E você; caso você não poderia ser HONESTO COM O SEU 

COMPANHEIRO, certamente VOCÊ NÃO SERÁ HONESTO COM DEUS. ASSIM COMO SERVIMOS A DEUS É COMO 

SERVIMOS UM AO OUTRO. Tão honesto quanto eu fosse contigo, é o tanto que eu seria com Deus. E isto é da 
mesma maneira a respeito de você e eu. 

DEVEMOS SER HONESTOS UM COM OUTRO EM TODA A NOSSA MANEIRA DE PROCEDER. E alguém está nos 
OBSERVANDO. Você não deve pensar isso, mas, há olhos lhe observando. A sua vida está influenciando 
alguém. Talvez seja uma criancinha e essa criancinha pode crescer até ser um outro Finney ou Moody ou os 
demais. Nós não sabemos. Mas vocês são... a sua vida está influenciando alguém. 50 

E então encontramos outras coisas. Costumava ser que era errado para o povo da santidade – assistir bioscópio 
ou cinema, você sabe. Agora, eles vão durante todo esse tempo. Vê? E então satanás continuou a enganar 
vocês, colocou a televisão exatamente dentro de sua casa e (Vê?) a instalou ali dentro. Mas, todas estas coisas 
que costumavam serem erradas... Bem, o que é isto? Vê, isto entra tão gradual mente, até que antes de tudo 
você sabe, isto é realmente o que te atinge. 
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É como uma vinha crescendo ao redor de você. Agora, se você mantiver essa vinha longe de você (vê?) e 
somente a mantiver enrolada ao redor de Jesus, ao redor da Palavra e permanecer com Isso (vê?) você crescerá 
retamente. Aquilo é torcido te puxará para fora da estrada. Cristo te puxará para cima. Aquilo te puxará para 
os lados.  

E então você vê certa mulher, como uma esposa de ministro ou um ministro começar a fazer uma certa coisa, 
sua igreja inteira dirá: “Bem, o nosso pastor faz isto. A esposa do pastor faz isto. Por que não deveríamos 
fazer isto?” Vê, você está influenciando alguém e esteja certo que você os está influenciando corretamente, na 
direção do caminho reto e as coisas a fazerem que são corretas. 

I�FLUÊ�CIA 
14/11/63—�OVA YORK 

CITAÇÃO 42 
MI�ISTROS EQUIVOCADOS E CRÊEM QUE PODEM PECAR 

odos conhecemos os grandes homens de Deus no campo, os quais tem chegado a tal ponto que tem as suas 
congregações inteiras ao redor e se sentem impecáveis. Crêem que podem até pecar e não ter que dar razão. 
Conhecemos ministros que tem tomado o caminho equivocado. E em muitos casos é porque SE SENTEM 

PROTEGIDOS e dizem: “Oh, O POVO NÃO ME PEDIRÁ RAZÃO DE NADA.” PODE SER QUE O POVO NÃO, MEU 

IRMÃO, PORÉM DEUS SIM! TU TERÁS QUE RESPONDER DIANTE DE DEUS. COMO MINISTRO NUNCA DEVERIAS 

TRATAR DE ENGANAR AO POVO, não importa quanto possa gritar, saltar de quem dê uma palmadinha nas 
costas, dizendo-te: “Que maravilhosa mensagem”. 

Tu deves ser um servo de Cristo, te manter fiel a Palavra, porque a Palavra se refletirá através de ti e tu vais 
influenciar alguém que está observando tua vida. Isto é igualmente para os jovens, como também para o 
homem de negócio. 

I�FLUÊ�CIA  30-11-63 

CITAÇÃO 43 
EVA�GELISTA VIVE�DO EM ADULTÉRIO DOIS A�OS 

ma senhora me chamou a outra noite. Ela disse: “E não lhe direi o meu nome. Meu esposo é um dos 
evangelista bem conhecido no campo.” E me disse: “Eu o peguei exatamente no ato de viver em adultério com 
uma jovem de dezoito anos. Ele – Ele me confessou que ele havia estado fazendo isto durante dois anos.” E 
disse: “O que eu devo fazer irmão Branham?”  

Eu disse: “Senhora, eu não sei.” Eu disse: “Eu orarei por meu irmão, por sua alma.” E tal como isso.  

Temos procurado se esquivar disto. E Ele está...Ele milagrosamente me encontrou e me ajudou até por volta 
das duas últimas reuniões.  

POR QUE MOTIVO AS PESSOAS ESTÃO TÃO PERTUBADAS 
01/01/56     JEFF IN 

CITAÇÃO 44 
MI�ISTROS VIVE�DO EM ADULTÉRIO 

u tinha me endireitado através da mesa e conversava com ministros quando eu estava comendo 
com eles– comendo com eles na mesa e sai andando diretamente para lado de fora e coloquei o meu 
braço ao redor deles e me disse que eles estavam vivendo em adultério. E ele me disse: “Irmão 
Branham, por favor não, oh, não–ore a Deus que isso...” e coisa. 

Você não pode segurar isso. Isto é um dom que Deus me deu, isto é meu. E eu quero usar isto 
exatamente tão respeitosamente e tão honrado quanto eu saiba como usar e somente para O 
glorificar. E o que–tudo que Ele me permita saber, eu quero para O magnificar através disto. Vê?  

E�CO�TRAREI FÉ QUA�DOEU RETOR�AR  
08-05-51  LA, CA 
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CITAÇÃO 45 
SEPARAÇÃO DO ADULTÉRIO PELA PALAVRA 

ortanto notem. Quando o homem vem através de justificação, ele vem para as águas de separação. 
Então: “Fé vem através dele ouvir, ouvir da Palavra de Deus,” as águas de separação. 
O HOMEM QUE VIVE EM ADULTÉRIO, a mulher que não está vivendo correta, o moço e a moça que não 
estão vivendo corretos, eles chegam ao tribunal e ali através da pregação da Palavra, isto os separa. O 
Espírito Santo diz: “Isto é errado. Não faça isso.” Separação.  

Então, por meio disso, eles são lavados através das águas de separação da Palavra. Ouvindo a Palavra 
eles recebem fé intelectual. Diz: “Oh, sim, eu creio nisso.” Mas espere. Há mais para isto ainda antes 
que a redenção esteja completa. Tem que ir através de algo mais.  

CRISTO 
21-02-55 PHOE�IX, AZ 

CITAÇÃO 46 
É �A MESMA ORDEM DA BLASFÊMIA, �ÃO DISCER�I�DO. 

gora, você vê ali? Volta diretamente aos cristãos que estão tratando de tomar a comunhão, aqueles 
que não estão em Cristo, não estão em companheirismo no Espírito, ele não é digno de a tomar. E 

quando ele toma esta comunhão, ele está comendo e bebendo condenação para si mesmo, se ele 
ainda estiver fumando, mentindo, roubando, cometendo adultério ou algo como isso ou não vivendo 
uma vida cristã. E as pessoas vêem esse tipo de vida que ele está vivendo e então entrando, levando 
esta ordem de morte–e o corpo de Cristo, conduzindo à mesa um símbolo disso – de que ele tem 
recebido de Cristo a Palavra em seu coração e que leva este símbolo ali após isto. Ele diz que ele 
comeu e bebeu condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor.  

Agora, apenas dentro de poucos minutos eu vou chegar nessa mesma pergunta, se nós chegarmos a 
isto, porque É NA MESMA ORDEM DA BLASFÊMIA DO ESPÍRITO SANTO. Vê? Porque vocês estão 
professando algo e tocando a parte de hipócrita com isto, quando vocês não deveriam fazer isto. 
Muito bem. Deixe-me terminar isto então (vê?) e então nós pararemos. 62 

PERGU�TAS E RESPOSTAS 
28-06-59  JEFF   COD 

CITAÇÃO 47 
SE FOREM CRE�TES, �ÃO FAZEM ISTO: SÃO ATRIBUTOS. 

as aqui dentro Isaias falou que isto seria para os gentios nos últimos dias. Mas Jesus estava repreendendo 
estas pessoas porque eles haviam rejeitado entender as Escrituras com todas as suas grandes igrejas e seus 

grandes sacerdotes, líderes poderosos, estudantes, sacerdotes de uma certa linhagem de sacerdotes, homens 
santos que nenhum homem poderia pôr um dedo nos princípios contrário à moral de suas vidas. 

Contudo, nisso, tudo quanto eles falharam em ver a real coisa. Agora, se a vida de bondade e misericórdia, se 
a vida de santidade e justiça agradassem a Deus, então Ele teria que aceitar os fariseus. Mas, você vê? Meu 
precioso amigo! Pecado não é a vida imoral. Pecado não é beber uísque, não é cometer adultério. Você faz 
isso porque você não é um crente. ISTO SÃO ATRIBUTOS DE INCREDULIDADe. Você faz isso porque vocês não 
são crentes. Mas, se vocês são crentes, você não faz estas coisas. Portanto há somente um pecado original e 
isto é incredulidade. A Escritura diz: “Aquele que não crer já está condenado.” 

A RAI�HA DE SABÁ, 10-01-60   TIFTO�, GA 

CITAÇÃO 48 
RECORDA�DO A �OSSA PURIFICAÇÃO E LIMPEZA, �ÃO COMETE�DO ADULTÉRIO. 

gora, quando fazemos isso, vimos à comunhão da maneira correta. Vimos à comunhão recordando a Ele, 
recordando a Ele o nosso Sacrifício. Recordando a Ele a nossa Paz, recordando a Ele a nossa Purificação, 
recordando a Ele a nossa limpeza, recordando a Ele quando nos ajoelhamos na cruz: não meio bêbado; não 
cometendo adultério, não com malícia, ódio e discórdias, mas nos ajoelhamos na cruz pela fé, aos seus pés 
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para aceitar o Seu perdão. Nós entramos nessa condição para a comunhão, com muita sinceridade e não 
somente dizendo: “Eu deveria ir”. Você vai ali porque vocês são profundamente sinceros. Isto está entre a 
morte e a vida. Sim, senhor. Você vai e não recorda mais as suas tradições e você está limpo de seu pecado.  

Esse é o único lugar. Quando você se ajoelha ali com sinceridade, irmão metodista, irmão batista, irmão 
unicista, irmãos da dualidade, irmãos trinitaristas: se você se ajoelha ali com sinceridade, suas tradições estão 
terminadas. Isto é certo. Trindade, unidade, batistas, eles estão todos limpos e são filhos de Deus. Tradições e 
confusões estão terminadas. Você não pensa mais nisto porque vocês estão limpos e puros. Vê? Vocês são 
irmãos. Não importa o que algumas tradições dizem: não tem nada que tratar com eles. Vocês estão na mesma 
cruz, na mesma fonte. Vocês são irmãos de sangue. Oh, meu Deus.  

TODAS AS COISAS 
SHREVERPORT LA 24-11-62 E 

CITAÇÃO 49 
MARIDO ESPIRITUALME�TE FALA�DO 

la começou como uma vencedora, mas ela nunca venceu. Oh, ela deixou a denominação, ela a deixou. Ela 
saiu caminhando de Sodoma com Ló, mas ela queria voltar e ter o seu cabelo cortado. Você sabe que ... ? .... 
Ela tinha que voltar. ...E afinal de contas isto poderia ser somente um pequeno – pequeno movimento, eu não 
sei se isto poderia estar certo ou não. Eu tenho somente a palavra de homem para isto. Ainda ele é o meu 
marido, contudo (seu–seu pastor é o seu marido espiritualmente falando. Você vê?) agora, se isto poderia 
estar certo ou não. Eu não sei, talvez–sua revelação não esteja certa...?...  

Então se vocês não estão perfeitamente satisfeitos, vocês não estão perfeitamente a par de que isto é a Palavra 
de Deus, então você não pode sair.  

Vê? Você tem que estar realmente liquidados. Você tem que estar a par disto, não somente dizer: “Bem, eu 
vejo outros fazendo isto. Eu vejo um sinal”.  

COMO PODEREI VE�CER 
25-08-63— JEFF I� 

CITAÇÃO 50 
SE PROMETIA E SE CASAVA COM OUTRA, ESTAVA COMETE�DO ADULTÉRIO. 

 de... E a pequena dama, se você prometeu se casar com aquele rapaz, você está obrigada a fazer isto. Se 
você se casar com um outro depois dessa obrigação, você vai–desde agora em diante de todas as maneiras–
você estará vivendo em adultério.  

E notem, a mesma coisa com um rapaz prometendo se casar com uma mulher ... Não faça o seu voto a 
qualquer um a menos que você queira perseverar com isto. Lembrem-se, ai está à bíblia para isto. José 
prometeu se casar com Maria. E Deus disse que isso era... Leia as leis do Antigo Testamento sobre isso. Vê? 
A lei do Antigo Testamento, se você prometia se casar com uma mulher e se casava com outra, você estava 
cometendo adultério e isto te lançava fora do arraial. Sim, senhor.  
Você tem que manter o seu voto quando você promete a uma mulher isso. Ela é um vaso sagrado e isto é para 
trazer filhos a vida no mundo novamente. Portanto quando você promete a ela, você deve se casar com ela.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
23-08-64e  JEFF IN 

CITAÇÃO 51 
QUA�DO VOTAM UM PARA O OUTRO, ESTÃO CASADOS. 

ós – Nós fomos casados vinte e um anos atrás pelo juiz de paz. Foi–foi isto errado? P-342 

Sim, isto foi errado para você fazer isso. Casamento pertence à casa de Deus. Mas sendo que vocês estão 
casados, ai está quando vocês realmente são casados, quando vocês votam um para o outro, quando você 
promete um ao outro que vocês estão casados, que você tomará um ao outro. O juiz de paz poderia lhe dar 
permissão; isto é, os termos legais de viver um com o outro como marido e mulher sem ser lei comum de 
marido e mulher. Mas, quando você promete a esta moça e este–você promete a esse homem que você viverá 
fiel a ele e você o tomará para ser o seu marido, vocês estão casados então. Você recorde, eu expliquei isso na 
semana passada, eu creio que foi. Vê? Quando você promete a ela... Vê? 
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Mesmo na antiga – na antiga bíblia, se um homem era noivo para uma virgem e... Você conhece a lei sobre 
isso. Ora, isto era exatamente como um adultério. Certamente era, quando ele prometia, isso é o que era.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
30-08-64m JEFF, INDIANA 

CITAÇÃO 52 
REFLETIRÁ EM SUA REPUTAÇÃO E EXEMPLO DE UM MI�ISTRO 

u lhe pedi; lhe disse: “Quando você estiver livre poderia lhe falar em meu quarto só por um momento.” 

Ele disse: “Certamente irmão Branham.” Eu o levei para o quarto e disse ao ministro; eu disse: “Reverendo, o 
senhor, você é um estrangeiro neste país,” eu disse: “Mas esta senhora tem muita fama.” Eu disse: “Você vêm 
por todo o caminho desde tal e tal lugar até este tal lugar?”  

Ele disse: “Sim, senhor.”  

Eu disse: “Você não tem receio que esse tipo de...Eu não estou duvidando de você, mas não crê que isso 
refletirá em sua reputação como ministro? Não crê você que nós deveríamos apresentar um exemplo 
melhor do que  isso?”  

SEXTO SELO 
23/03/63  JEFF, IND 

CITAÇÃO 53 
PECADO IMPERDOÁVEL. 

ntão se eu sei algo que é a verdade, e recuso dizê-la, e faço um compromisso por causa da popularidade, eu serei 
lançado fora como um hipócrita. [O irmão Branham bate quatro vezes no púlpito].  

Se você souber qual é a verdade do Evangelho e isso está a tua disposição, e Deus o tem te revelado e sabes 
que é a verdade, porém só para satisfazer alguma congregação ou algum pregador insignificante ou para ser 
popular que desejas manter-se por dentro das coisas, deter nas coisas que desejas, ao invés d tomar a Palavra 
de Deus; Paulo disse: Aquele que peca ou descrê voluntariamente após ter recebido o conhecimento da 
verdade ali não resta nenhum sacrifício pelo pecado. Ai está o seu pecado imperdoável, a saber o que é a 
verdade e rejeitar andar nela. Amém. Agora, crês que é certo? [A congregação diz: Amém – Ed.]  

Isto é o que a Bíblia diz: “Aquele que pecava...!” Pecado é incredulidade.   

Bem, se dizes: É pecado fumar, beber? Não, não. Isto são os atributos de incredulidade. Você isso porque 
você não crê. #135 

Se um homem diz que ele crê, ele deve ser um cristão  e andar da maneira que ele diz que ele é. Vê, atributo! 
A maça não é a árvore, é o atributo da árvore. # 134, 136 

O PECADO IMPERDOÁVEL  

CITAÇÃO 54 
VIDAS ACIMA DA REPROVAÇÃO PARA MA�TER OFÍCIOS �A CASA DE DEUS 

 neste caso, muitos dos estudantes destes dias, muitos homens cultos na Escritura, isto é, na sua própria 
teologia, os fariseus e saduceus, não homens de má reputação, mas homens de boa reputação, homens que 
deviam viver vidas acima da reprovação para manter os seus ofícios na casa de Deus. # 7 

A RAINHA DO SUL 
INDIANAPOLIS IN. 57-0614 

CITAÇÃO 55 
REPUTAÇÃO DE UM VERDADEIRO MI�ISTRO 

 agora, neste fim de semana que vem, o Senhor permitindo, tenho que ir a Miami. Meu velho amigo, Irmão 
Bosworth, está indo para casa, e ele já tem quase cem anos de idade. E ele me chamou e me disse: – "Irmão 
Branham, venha me ver de imediato; eu quero lhe dizer algo antes de me ir”. E ele...Ora, eu creio que ele quer 
orar por mim, e apenas colocar as suas mãos sobre mim antes de ele nos deixar, você sabe. 259-304 
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E eu–-eu espero que eu possa terminar os meus dias com uma reputação como F. F. Bosworth. De todos os 
homens que eu conheço no mundo, de todos homens com quem eu já tenho me encontrado no mundo, nunca 
tenho me encontrado com um homem que eu estivesse tão desejoso de ser como, como F.F. Bosworth, como – 
como um ministro, o que eu quero dizer. Eu nunca tenho ouvido uma pessoa no mundo, em qualquer parte, 
fazer uma afirmação sobre F.F. Bosworth a não ser que fosse exatamente tudo de um cristão e tudo de um 
verdadeiro irmão.  

Ele se despedindo, deixa para trás de nós pegadas na areia do tempo. Ele é um irmão maravilhoso, e ele 
realmente já está idoso, próximo de uns cem anos. 

Portanto ele está–ele está somente se indo para casa, isso é tudo. E ele me disse que ele sabia que ele estava se 
indo e apenas estava esperando. Disse-me que é o tempo mais docil de sua vida neste momento quando ele só 
está esperando, mas me disse que ele sabia ia partir.  

PR HEBREUS, PARTE 2 
JEFF  IN  COD 57-10002 

CITAÇÃO 56 
ELE VIVE DE SUA REPUTAÇÃO 

gora, nós compreendemos que temos tido o ouropel (o brilho superficial, ou o brocatel) nas reuniões que 
tivemos da primeira vez. Geralmente um avivamento começa, isto dura de acordo com a história por volta de 
três anos. Um ministro geralmente dá o seu melhor durante três anos. Depois disso ele vive sobre a sua 
reputação do que ele fez durante esses três anos. Eu estou tão feliz que tenho posto a minha (reputação) 
sobre a Palavra (isto é certo.), portanto eu posso viver pela Palavra. 006 

Eu somente creio nesta antiga e abençoada Bíblia. Eu somente creio que é a maior coisa. E eu creio que é–que 
é Deus. A Palavra é Deus na forma de letra. E quando o Espírito Santo alinha sobre Ela, Ela somente a traz a 
vida.  

POR QUÊ? 
S.GATE, CA 62-0622 

 

CITAÇÃO 57 
OS MI�ISTROS DEVEM TER OS SEGUI�TES REQUISITOS 

� SEREM IRREPREE�SÍVEIS 

Fil. 1: 2:15 
I Co 1:8 1:22 
I Ts 3:13,  5:23 
I Tm 3:7  (1-7) 
Tito 1:5-8 
2 Pe 3:14 

� GOVER�AREM  BEM A SUA CASA 

I Tim 3:4 

� DI�HEIRO 

GE� 20:5 
II Co 1:12 

� GA�Â�CIA 

I TM 3:3 
I TITO 1:7 
I PE 5:2 

� É �ECESSÁRIO QUE TE�HAM BOM TESTEMU�HO 

TITO 3:7 
I TS 4:12 

A 



A ÉTICA MINISTERIAL e CITAÇÕES DE W. M. BRANHAM 
 

 
E-mail: palavracriativa@uol.com.br – contato@palavracriativa.org.br 

 

27 

II CO 1:12 

� SA�TIDADE 

II CO 7:1 
I TS 3:13 
HEBREUS 12:14 

� DISSOLUÇÃO: 
TITO 1:6 
I PEDRO 4:4 
II PEDRO 2:2 

CO�SIDERAÇÕES 
Irrepreensível – conforme íntegro 
I Corintios 1:8 
I Timoteo 3:2 

Que o bispo seja irrepreensível 
• Pode servir como exemplo de fidelidade, veracidade, honestidade e pureza 
• O líder cristão deve ser, antes de qualquer coisa, exemplo dos fiéis, I Tim 4.12 
• Servindo de exemplo ao rebanho de Deus I Pe 5.3 
• A sua vida cristã e sua perseverança podem ser mencionadas perante a congregação como dignos de 
imitação. 

Fp 3.17   
• Sede meus imitadores, Tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam 

I Ts 1.6 
•  E vós fostes nossos imitadores e do Senhor 
• II Ts 3.7,9 Vós mesmos sabeis como convém imitar-nos 
•  II Tm 1.13  homem de uma única mulher Tm 3.2 

II TS 3.9 
• Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. 

I Cor 4.16  
• Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores 

I Cor 11.1  
• Se meus imitadores, como também eu de Cristo 

I Ts 1.6-7 
•  E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor 

Fil 3.17  
• Sede também meus imitadores, irmãos e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que 
assim andam. 
Bom testemunho dos que estão de fora, bom testemunho dos que estão dentro, Consciência Pura I Tm 3.7, 
10 
O povo de Deus deve apreender a ética cristã e a verdadeira piedade não somente pela Palavra de Deus, mas 
também pelo exemplo dos pastores que vivem conforme o exemplo do mensageiro. II Tm 1.13  

Levítico 10.2, 21.7, 17  
I Sm 2.23,  
Jr 23.14 
Jr 29.23.�ão tomarás mulher prostituta ou infame 
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