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Embora o perdão e o amor de Deus sejam ilimitados, há algo que pode nos 
impedir de receber esse perdão. 
 
1 - A falta de perdão de nossa parte para com alguém. 
 
Se não perdoamos nosso irmão, Deus também não nos perdoa. De algum modo 
misterioso, o perdão divino depende de nós; o perdão de Deus esta Vinculado 
com Nossa Atitude também. 
 
Jesus vinculou o perdão divino à nossa disposição de perdoar atos de injustiça 
 
Mt 6:12,14,15:Mt 6:12,14,15:Mt 6:12,14,15:Mt 6:12,14,15:        
E perdoaE perdoaE perdoaE perdoa----nos as nossas dívidas, assim como nós temos nos as nossas dívidas, assim como nós temos nos as nossas dívidas, assim como nós temos nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos perdoado aos nossos perdoado aos nossos perdoado aos nossos 
devedores;devedores;devedores;devedores; 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também 
vosso Pai celeste vos perdoará;vosso Pai celeste vos perdoará;vosso Pai celeste vos perdoará;vosso Pai celeste vos perdoará; 15. Se, porém, não perdoardes aos homensSe, porém, não perdoardes aos homensSe, porém, não perdoardes aos homensSe, porém, não perdoardes aos homens ( as 
suas ofensas ), tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. 
 
Quantas vezes temos que perdoar um irmão, quando ele comete um erro ou dano 
contra nós? 
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MATEUS 18MATEUS 18MATEUS 18MATEUS 18    
21 Então Pedro, aproximandoEntão Pedro, aproximandoEntão Pedro, aproximandoEntão Pedro, aproximando----se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará 
meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete?meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete?meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete?meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete?  
22 Jesus lhe disse: Não te digo que até sete;Jesus lhe disse: Não te digo que até sete;Jesus lhe disse: Não te digo que até sete;Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes sete. mas, até setenta vezes sete. mas, até setenta vezes sete. mas, até setenta vezes sete.  
 
COLOSSENSES 3 
12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas 
de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade;  
13 Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se 
alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim 
fazei vós também.  
14 E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.  

 
A Aceitação da Tua Adoração e mesmo da Tua oração depende de teu perdão aos 
que te ofenderam, ou erraram com você. 
 
Marcos 11.25 
25 E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra 
alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas 
ofensas. 
 
Mateus 5 
22 Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra 
seu irmão, será réu de juízo; e qualquer que disser a seu irmão: Raca, será 
réu do sinédrio; e qualquer que lhe disser: Louco, será réu do fogo do 
inferno.  
23 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu 
irmão tem alguma coisa contra ti,  
24 Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu 
irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta.  
25 Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho 
com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz 
te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão.  
26 Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não 
pagares o último ceitil.  

 
Você não pode Amar a Deus e odiar um Filho de Deus, um irmão em Cristo. 
 
I João 4.20 
20 Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois 
quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem 
não viu? 
 
Sem é Fé é impossível agradar-mos a Deus, é Fé somente se recebe ouvindo e 
crendo e atuando na palavra de Deus. 
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O Reverendo Branham nos Ensina que a base da Fé é o perdão 
 

A FÉ PERFEITAA FÉ PERFEITAA FÉ PERFEITAA FÉ PERFEITA    

11111111 Agora bem, a fé está baseada no perdão.Agora bem, a fé está baseada no perdão.Agora bem, a fé está baseada no perdão.Agora bem, a fé está baseada no perdão. E como dissemos na 
pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a Igreja 
chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos 
apostólicos em nosso meio. Todos anelamos isso. E está ali à porta. O 

podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja 
uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros. 
 
Quando você não Perdoa, isto identifica que você apostatou da Fé. 
 

A IGREJA E SUA CONDIÇÃOA IGREJA E SUA CONDIÇÃOA IGREJA E SUA CONDIÇÃOA IGREJA E SUA CONDIÇÃO 
137 Quantos aqui  têm se apostatado? “Oh”, você diz: “Eu não admitiria 
isso, Irmão Branham.” Porém olhe, se essa Pomba de docilidade se tem 
ido de você, irmão, há algo errado. Há algo errado quando você não Há algo errado quando você não Há algo errado quando você não Há algo errado quando você não 
pode tolerar um ao outropode tolerar um ao outropode tolerar um ao outropode tolerar um ao outro. Quando você não pode perdoar a cada pessoa 

do mais profundo do seu coração, não importa o que eles tenham feito ou o que 
eles tenham dito, se você não os pode perdoar do mais profundo, Jesus disse: 
“Se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões, de vosso coração, “Se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões, de vosso coração, “Se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões, de vosso coração, “Se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões, de vosso coração, 
nem vosso Pai Celestial vos perdoará.”nem vosso Pai Celestial vos perdoará.”nem vosso Pai Celestial vos perdoará.”nem vosso Pai Celestial vos perdoará.”    
 
Nunca Ninguém viu a Deus, quando amamos os irmão(Mesmo em erro), Deus 
esta em Nós, pois Ele nos Amou quando estávamos em Erros e Pecados. 
 
I João 4.12 
12 Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está 
em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 

 
Quando amamos nós Suportamos o outro em seu erro. 
 
Romanos 15.1 
1 MAS nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e 
não agradar a nós mesmos. 
 

O SINALO SINALO SINALO SINAL    

243243243243 Oh, tome isto solenemente! Devemos amar uns aos outros. Oh, 
que coisa! Devíamos estar tão cheios de amor! Nunca falem mal um do Nunca falem mal um do Nunca falem mal um do Nunca falem mal um do 
outro.outro.outro.outro. Se alguém cometer um erro, imediatamente ore por ele. Estamos 
um com o outro nisto, com Deus. Somos irmãos e irmãs. Oh, vivam 

piedosamente. Vivam, vivam como filhas de Deus, vivam como filhos de Deus. 
Vivam de modo afável, amável, e humilde. 

 
Influência (14/11/1963)Influência (14/11/1963)Influência (14/11/1963)Influência (14/11/1963) Nova York, Nova York, EUA. 
50 Nós deveríamos Nós deveríamos Nós deveríamos Nós deveríamos honrar um ao outro, respeitar um ao outro como honrar um ao outro, respeitar um ao outro como honrar um ao outro, respeitar um ao outro como honrar um ao outro, respeitar um ao outro como 
irmão e irmã. E amar um ao outro com amor eternoirmão e irmã. E amar um ao outro com amor eternoirmão e irmã. E amar um ao outro com amor eternoirmão e irmã. E amar um ao outro com amor eterno. Você diz: “Bem, eu . Você diz: “Bem, eu . Você diz: “Bem, eu . Você diz: “Bem, eu 
simplesmente não posso”. Bem, apenas permaneça aqui um pouco mais simplesmente não posso”. Bem, apenas permaneça aqui um pouco mais simplesmente não posso”. Bem, apenas permaneça aqui um pouco mais simplesmente não posso”. Bem, apenas permaneça aqui um pouco mais 
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de tempo, e então você também gostará das pessoas. Você amará aqueles que de tempo, e então você também gostará das pessoas. Você amará aqueles que de tempo, e então você também gostará das pessoas. Você amará aqueles que de tempo, e então você também gostará das pessoas. Você amará aqueles que 
não te amam. Esse é realmente um bom sinal do cristianismo: quando você pode, não te amam. Esse é realmente um bom sinal do cristianismo: quando você pode, não te amam. Esse é realmente um bom sinal do cristianismo: quando você pode, não te amam. Esse é realmente um bom sinal do cristianismo: quando você pode, 
do seu coração, amar aqueles que não te amamdo seu coração, amar aqueles que não te amamdo seu coração, amar aqueles que não te amamdo seu coração, amar aqueles que não te amam. Ame o detestável. Jesus disse: . Ame o detestável. Jesus disse: . Ame o detestável. Jesus disse: . Ame o detestável. Jesus disse: 
“Se você faz favores somente para aqueles que fazem favores a você, bem, os “Se você faz favores somente para aqueles que fazem favores a você, bem, os “Se você faz favores somente para aqueles que fazem favores a você, bem, os “Se você faz favores somente para aqueles que fazem favores a você, bem, os 
publicanos fazem a mesma publicanos fazem a mesma publicanos fazem a mesma publicanos fazem a mesma coisa”. Mas, veja, você deve ser amável para aqueles coisa”. Mas, veja, você deve ser amável para aqueles coisa”. Mas, veja, você deve ser amável para aqueles coisa”. Mas, veja, você deve ser amável para aqueles 
que são indelicados com você; Faça o bem para aqueles que fariam mal a você. que são indelicados com você; Faça o bem para aqueles que fariam mal a você. que são indelicados com você; Faça o bem para aqueles que fariam mal a você. que são indelicados com você; Faça o bem para aqueles que fariam mal a você. 
Sempre lembreSempre lembreSempre lembreSempre lembre----se disso. Mantenha isso diante de você, de que Deus está te se disso. Mantenha isso diante de você, de que Deus está te se disso. Mantenha isso diante de você, de que Deus está te se disso. Mantenha isso diante de você, de que Deus está te 
observando. Lembreobservando. Lembreobservando. Lembreobservando. Lembre----se, Deus foi bom com você quando se, Deus foi bom com você quando se, Deus foi bom com você quando se, Deus foi bom com você quando você foi mau para Ele. você foi mau para Ele. você foi mau para Ele. você foi mau para Ele. 
"Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”."Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”."Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”."Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”.    
 
Nisto se revela qual é a nossa filiação. 
 
I João 3.10 
10 Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer 
que não pratica a justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus. 

 
Nós somente podemos alcançar Misericórdia quando o fizemos também 
 
Mateus 5.7 
7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão 
misericórdia; 
 
Voce também é julgado da mesma forma como Julgas quem quer que seja. 
 
Mateus 7.2 
2 Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida 
com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. 
 
Se você tem o Espírito de Deus você Suportará, e não DESENVOLVERÁ um 
complexo contra esta pessoa. 
 

HUMILHAHUMILHAHUMILHAHUMILHA----TETETETE    

94949494 Certamente, agora,  após todos estes anos no campo e em volta do 
mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho 
acerca de qual porta entrar. E se você deseja ser bem sucedido com E se você deseja ser bem sucedido com E se você deseja ser bem sucedido com E se você deseja ser bem sucedido com 
Deus,Deus,Deus,Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe 

rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar. Não importa o que alguém faça, se Não importa o que alguém faça, se Não importa o que alguém faça, se Não importa o que alguém faça, se 
eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa.eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa.eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa.eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. 
Está vendo? Você seja dócil e bondosoEstá vendo? Você seja dócil e bondosoEstá vendo? Você seja dócil e bondosoEstá vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você Deus lhe amou quando você Deus lhe amou quando você Deus lhe amou quando você 
estava em pecado.estava em pecado.estava em pecado.estava em pecado. E se o Espírito de Deus estE se o Espírito de Deus estE se o Espírito de Deus estE se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra á em você, você ama a outra á em você, você ama a outra á em você, você ama a outra 
pessoa quando ela está em erro. Está vendo, somente orem por eles, e amem um pessoa quando ela está em erro. Está vendo, somente orem por eles, e amem um pessoa quando ela está em erro. Está vendo, somente orem por eles, e amem um pessoa quando ela está em erro. Está vendo, somente orem por eles, e amem um 
ao outro. ao outro. ao outro. ao outro.     
95959595 Amem a Deus e amem um ao outro acima de tudo. E seja humilde com 
Deus e perto um do outro, e Deus abençoará isso, e é difícil dizer o que Ele fará. 
Geralmente quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um 
pouco maior, ou algo assim, então eles se afastam da verdadeira coisa, da 
verdadeira coisa 
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Romanos 12.10 
10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-
vos em honra uns aos outros. 

 
O Amor traz Respeito, e assim você pode Respeitar a Deus. 
 

RESPEITO 
50505050 Está vendo, você tem, antes que você possa ter respeito, você tem 
que ter temor. E Deus exige istoE Deus exige istoE Deus exige istoE Deus exige isto, Ele exige respeito. Deus o faz, Ele 
exige isto. E o temor traz isto. E nós sabemos que o temor traz respeito. 
53- E isso, é porque Deus é Deus, Ele merece um respeito. Correto. E 

Ele, nós temos que respeitá-Lo. E demonstrar temor para Ele, e aquilo traz 
respeito. Deus tem exigido aquilo para Ele mesmo e para todos os Seus 
servos. Deus exige respeito para os Seus servos. Ele, Seus servos, como nós 
sabemos que eles são Seus servos, porque Ele vindica esses servos pela Sua 
Palavra. Ele toma esses servos e os faz servos de Deus, e prova que eles são 
servos, fazendo a Sua Palavra operar através desses servos. Então à medida 
que você respeita aquele servo, você respeita a Deus. Portanto quando eu 
respeito você e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, então nós 
estamos respeitando a Deus. 
 

Pastor Luis Henrique Stockmann 
E-mail: palavracriativa@uol.com.br 
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