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CASAMENTO E O MINISTÉRIO 
Referencia de Citações de William Branham e Escrituras Sagradas 

 
Gênesis 2.18 
18 E disse o SENHOR Deus: Não é bom que o 
homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea 
para ele. 
 
A INTERMITENTE LUZ VERMELHA DA SUA VINDA 
(23/06/1963) WMB 

 “O casamento, Deus o instituiu no Éden, mas Ele certamente condenou 
o adultério”.  
 
Moisés não teve escolha, Deus lhe deu sua Esposa. 
 
RESPEITORESPEITORESPEITORESPEITO    
72727272 E um dia ali nós encontramos que mesmo Miriã, uma profetisa, e Arão, o 
sumo sacerdote, ridicularizarridicularizarridicularizarridicularizaram a esposa de Moisés porque ela era etíope(Negra) am a esposa de Moisés porque ela era etíope(Negra) am a esposa de Moisés porque ela era etíope(Negra) am a esposa de Moisés porque ela era etíope(Negra) 
e pensaram:e pensaram:e pensaram:e pensaram: “Não havia tantas mulheres o suficiente em nosso próprio grupo, 
para casar, em vez de ir ali e casar com aquela mulher?” Aquilo não foi a escolha Aquilo não foi a escolha Aquilo não foi a escolha Aquilo não foi a escolha 
de Moisés; aquilo foi a escolha de Deus para Mode Moisés; aquilo foi a escolha de Deus para Mode Moisés; aquilo foi a escolha de Deus para Mode Moisés; aquilo foi a escolha de Deus para Moisés.isés.isés.isés. 
 
Quando é revelado a Você então isto é para sempre; Deus não pode Melhorar sua 
Decisão  
 
CASAMENTO E DIVÓRCIOCASAMENTO E DIVÓRCIOCASAMENTO E DIVÓRCIOCASAMENTO E DIVÓRCIO    
236236236236 Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus que essa é sua Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus que essa é sua Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus que essa é sua Quando você recebe uma revelação diretamente de Deus que essa é sua 
esposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa pelo resto de suaesposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa pelo resto de suaesposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa pelo resto de suaesposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa pelo resto de sua vida. vida. vida. vida. 
Vêem? Porém o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Mas o que 
Deus ajunta nenhum homem deve se atrever a tocá-lo. “Portanto o que Deus 
ajuntou,” Ele disse: “não o separe o homem.” Não o que algum magistrado meio 
embriagado ou qualquer outro ajunta, ou algum pastor caído da graça, com um 
monte de credos num livro, os quais te deixariam fazer qualquer coisa no mundo, 
e a Palavra de Deus bem ali. Vêem? Eu estou falando sobre o que Deus tem 
ajuntado. 
 
O SEGUNDO SELOO SEGUNDO SELOO SEGUNDO SELOO SEGUNDO SELO    
139139139139 A primeira decisão de DeusA primeira decisão de DeusA primeira decisão de DeusA primeira decisão de Deus é perfeita é perfeita é perfeita é perfeita. E a maneira que Ele escolheu para 
fazer as coisas, não pode haver outra maneira melhor. Ele não pode melhorar, 
porque é perfeito para começar. Se não é, então Ele não é infinito. E se Ele é 
infinito, então Ele é onisciente. E se Ele é onisciente, então Ele é onipotente. 
Amém! Ele tem que ser para ser Deus. Vêem?  Então você -- você não pode 
dizer, agora: “Ele aprendeu mais.” Ele não aprende mais, Ele é a -- Ele é a própria 
fonte de toda sabedoria. Vêem? 
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A primeira decisão de Deus, é perfeita e deve permanecer para sempre. 
 
RESTAURAÇÃO DA ÁRVORE NOIVARESTAURAÇÃO DA ÁRVORE NOIVARESTAURAÇÃO DA ÁRVORE NOIVARESTAURAÇÃO DA ÁRVORE NOIVA    
292292292292 Ele não pode dizer algo aqui, e algo outro ali. Eu posso dizer algo aqui e 
algo ali, porque sou um homem. Você pode também; você pode receber mais 
conhecimento e entendimento, mas não Deus; Elemas não Deus; Elemas não Deus; Elemas não Deus; Ele é infinito é infinito é infinito é infinito. Vêem? Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem ---- Sua  Sua  Sua  Sua 
primeira decisão, a Sua primeira coisa que diz tem que permanecer para a primeira decisão, a Sua primeira coisa que diz tem que permanecer para a primeira decisão, a Sua primeira coisa que diz tem que permanecer para a primeira decisão, a Sua primeira coisa que diz tem que permanecer para a 
eternidadeeternidadeeternidadeeternidade. É o mesmo. Ele não pode dizer uma coisa aqui e algo ali; Ele tem que 
dizer a mesma coisa cada vez em ordem para ser Deus. 
 
Nenhum Pastor pode Casar-se com uma viúva ou mulher tocada por algum 
Homem. 
 
CASAMENTO E DIVÓRCIO WMB 
185 Nenhum pastor pode se casar com uma viúva. Você sabia disto? Vocês 
querem ler isto? Está bem, procure em Levíticos - Levíticos 21:7 e Ezequiel 
44:22 e isto irá lhes mostrar que os pastores (clero) não podiam se 
casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Este é um tipo 
da Noiva virgem de Jesus Cristo, porque eles lidavam com o fogo de Deus, os 
sacerdotes, os filhos de Arão. (Não temos tempo para ler tudo disto e sair lá pelo 
meio dia. Ainda temos vinte minutos.) E eram aqueles filhos de Arão que lidavam 
com o fogo de Deus. Então eles não podiam se casar com uma mulher que 
tivesse sido tocada por um outro homem. O Deus imutável disse assim. Eles 
não podiam se casar com uma outra mulher (e uma mulher que tivesse sido 
tocada por um homem), mostrando um tipo aqui, se vocês quiserem ver, que a 
Igreja do Deus Vivo é puramente a Palavra de Deus, sem adulteração e não uma 
denominação que tem sido tocada por homem! 

 
II Timoteo: 3:2 – Ministros e Diáconos tem o mesmo requisito. 

 
O ministro ou pastor somente pode ter uma esposa viva. 
 
C.O.D. DOMINGO 64-0823E  1012-Q-286 286. 
Irmão Branham, é [correto] ministrar (Vamos ver.)... para uma pessoa que tem 
um--que tem um companheiro vivo, divorciado que se casa de novo antes de vir à 
Mensagem?   
Bem, em Primeira Timóteo 3:2, se você quiser anotar isso, e Tito 1 até 6 (Eu 
anotei isso.), eu quero que vocês leiam isso para esta pergunta. Estão vendo? Se 
alguém--se alguém  deseja o espiscopado, ou de pregador, (alguma coisa ou 
outra na igreja), ele deve ter só uma esposa. Isso é certo. O ministro... Agora, 
isso é Primeira Timóteo 3:2, e Tito 1 a 6. Agora, Tito 1 a 6, sim. Certo. Agora, 
observem que a Bíblia disse que aquele homem que é ministro na casa de 
Deus terá uma esposa. Agora.  WMB 
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Quando fazem aquele voto, perante Deus estão casados. 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS;  JEFF, IND C.O.D  DOMINGO   64-0823E 1036-Q-313 313.  
Irmão Branham, o que é o significado de uma "anulação"? As pessoas são 
livres para se casar, ou isto é só outra palavra para "divórcio"? Eu gostaria 
de uma pouca de informação sobre isto.     
Seguramente, ELES ESTÃO CASADOS. Contanto que eles façam AQUELE 
VOTO, eles estão casados. Exatamente como [com] um menino, se um menino 
prometer para uma menina a se casar sob uma fé boa, ele está comprometido 
àquela menina. Ele está da mesma maneira como se estivesse casada com ela. 
A única coisa que a lei faz, é o dar um--uma conta de direitos para viver juntos 
para se evitar de ser marido1 e mulher consensuais. Mas quando um homem fala 
para uma mulher: "Eu, querida, me casarei contigo; eu te aceitarei para ser 
minha esposa. Você aceita...".  ELE ESTA CASADO.  
Seu voto é sagrado; isso é o que o te casa de qualquer maneira. Não há nenhum 
pastor que pode te casar, nem magistrado, nem qualquer outra coisa; é teu 
PROPRIO VOTO A DEUS e para este homem. Quando você prometer, você está 
casado. 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS  -  § 80 - (23.08.64), Jeffersonville, P.M 
286- IRMÃO BRANHAM, É ISTO (VAMOS VER)... PARA UMA PESSOA QUE 
TEM UMA – QUE TEM UMA VIDA, UM COMPANHEIRO DIVORCIADO QUE 
CASOU NOVAMENTE ANTES DE VIR A MENSAGEM PARA SER MINISTRO? 
 §80  Bem, em I Timóteo 3:2, se você deseja por isso num papel, e Tito 1 a 6 (eu 
escrevi isso no papel), eu desejo que você leia isso para esta pergunta. Vê? Se 
um homem- se um homem deseja o ofício de um bispo ou um pregador (ou 
alguma outra coisa na igreja), ele tem que ter somente uma esposa, Isso é 
correto! 
Um ministro. Agora, isso é I Timóteo 3:2 e Tito 1 ao 6. Agora, Tito 1 ao 6, sim! 
Correto. Agora, note que a Bíblia diz que aquele homem que é um ministro na 
casa de Deus terá uma esposa. Agora. 
 
 

                                                 
1 “common-law husband and wife”: common law marriage: casamento consensual (sem formalidade civil 
ou religiosa;  common law: direito consuetudinário 


