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ASSUNTO AMPLIADO 

REFERENCIAS BÍBLICAS E CITAÇÕES DO REVERENDO W. M. BRANHAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sendo este assunto de maior importância para um cristão, e devido a turbulência de 
ventos doutrinários inconsistentes e de interpretações de propósitos escusos e com intuito de 
colocar duvidas sobre a palavra de Deus; tomamos a decisão de divulgar este tema, para que 
possa de alguma forma ajudá-lo.  
 
 Tendo em mente, que a base de todo o tema é a Palavra de Deus(Bíblia Sagrada) -
Tudo pode falhar ou passar, porem a Palavra de Deus não poderá falhar. (Mateus 24.35 O 
céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.) 
 
 Também desejo salientar para você que não teve este tipo de conhecimento; Deus pode 
te perdoar e te salvar a partir deste ponto em que você se encontra; bastar arrepender-se e 
voltar-se ao Evangelho e aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador e ser batizado(Atos 2:38). 
 
 É permitido segundo a Bíblia Sagrada ao Homem ou à mulher casar-se novamente 
tendo seu cônjuge vivo? E se há esta permissão, em caso isto ocorre? 
 
 E no caso do ministério, qual é a posição conjugal para o homem para que assuma o 
pastorado ou outro ministério? 
 
 Vamos entrar direto ao que Jesus Cristo mesmo nos ensina. 
 
 O que diz Jesus Cristo sobre isto? Vejamos aqui em São Mateus. 

 
Mateus 19 
3 Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem 
repudiar sua mulher por qualquer motivo?  
4 Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no 
princípio macho e fêmea os fez,  
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5 E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa 
só carne?  
6 Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe 
o homem.  
7 Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-
la?  
8 Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu 
repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim.  
9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de 
fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada 
também comete adultério. 
 
 Tomando a porção bíblica de Mateus 19:3 ao 9, encontramos os crentes dos dias de 
Jesus Cristo, desejando saber qual o procedimento Correto sobre divórcio, casamento, e 
novo casamento. 
 
 Estas pessoas religiosas do tempo de Cristo; desejavam uma brecha nas Escrituras 
para Legalizar o Casamento e o Divorcio por qualquer causa. 
 
 O mesmo sucede nos dias de hoje; um ávido desejo de poder ter vários Casamentos 
mesmo que seus cônjuges estejam vivos, procurando uma Brecha nas escrituras para apoiar 
o novo casamento por qualquer motivo. 
 
 Nestas escrituras de Mateus 19:7; foi onde indagam a Cristo Jesus, que havia sim a 
possibilidade do divorcio e o novo casamento, pois apontaram uma Escritura do passado, 
dos dias de Moisés, o qual sendo profeta de Deus, deu permissão para fazerem estas coisas. 
 
 Porem Jesus disse que Moisés permitiu isto por causa da dureza e da Incredulidade 
deles em relação à Palavra; porem no principio, quando houve o primeiro casamento foi 
somente um homem e uma mulher. 
 
 Quando Moises permitiu aquilo foi uma vontade permissiva, não perfeita, tanto que 
Jesus disse que todos estavam mortos, separados Eternamente de Deus; conseguiram ter 
mais que um casamento com seus cônjuges vivos, porem foram condenados. 
 
 A palavra Perfeita não pode passar, ou ser mudada. 
 
Marcos 13.31 
31 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 
 
Hebreus 3 
7 Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz,  
8 Não endureçais os vossos corações, Como na provocação, no dia da tentação no 
deserto.  
9 Onde vossos pais me tentaram, me provaram, E viram por quarenta anos as minhas obras.  
10 Por isso me indignei contra esta geração, E disse: Estes sempre erram em seu coração, E 
não conheceram os meus caminhos.  
11 Assim jurei na minha ira Que não entrarão no meu repouso. 
 
 
 Assim diz a Imutável palavra de Deus sobre o casamento. 
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Mateus 19:9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por 
causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a 
repudiada também comete adultério. 
 
 Por causa das Traduções errôneas, aqui em Mateus 19:9, tem ocorrido um erro 
gravíssimo em relação aos novos casamentos. 
 
 Há bíblias que foram traduzidas de forma errônea, a palavra "FORNICAÇÃO"; em muitos 
casos foi dito que é "Prostituição"; "Imoralidade Sexual" e Adultério; porem a tradução 
correta e explicada é "FORNICAÇÃO" 
 
 Tomaremos algumas Citações dos Ensinos do Reverendo Branham, o qual explica isto 
da maneira correta. 
 
POR QUE NÃO SOMOS UMA DENOMINAÇÃO? William M. Branham -  
114 ...Irmão, há muito tempo atrás eu escolhi; esta Bíblia foi meu dicionário, esta Bíblia foi 
meu Livro da Vida. Esta Bíblia foi a Palavra de Deus. Pela BíbliPela BíbliPela BíbliPela Bíblia é que eu vivo. A esta Bíblia é a é que eu vivo. A esta Bíblia é a é que eu vivo. A esta Bíblia é a é que eu vivo. A esta Bíblia é 
que sou leal.que sou leal.que sou leal.que sou leal.  
 
A SEMENTE DA SERPENTE William M. Branham 
228 Agora todos sabem que o velho sacerdócio foi exterminado, e o Urim e Tumim foi com 
isto. Nós sabemos disto não sabemos? E o novo sacerdócio tem chegado. E o que temos 
como Urim e Tumim hoje? Sim senhor, a Palavra de Deus. Sim, senhor, é isto. Se alguém Se alguém Se alguém Se alguém 
tiver qualquer tipo de revelação, falar qualquer coisa, ou qualquer doutrina que não estátiver qualquer tipo de revelação, falar qualquer coisa, ou qualquer doutrina que não estátiver qualquer tipo de revelação, falar qualquer coisa, ou qualquer doutrina que não estátiver qualquer tipo de revelação, falar qualquer coisa, ou qualquer doutrina que não está de  de  de  de 
acordo e nem citada na Bíblia através de toda Escritura, ele está erradoacordo e nem citada na Bíblia através de toda Escritura, ele está erradoacordo e nem citada na Bíblia através de toda Escritura, ele está erradoacordo e nem citada na Bíblia através de toda Escritura, ele está errado....    
 
COMO O ANJO VEIO A MIM E A SUA COMISSÃO William M. Branham  
116 Para mim, tudo o que opera tem que sair desta Bíblia ou não está certo.tem que sair desta Bíblia ou não está certo.tem que sair desta Bíblia ou não está certo.tem que sair desta Bíblia ou não está certo. Tem que vir 
Daqui. Tem que ser provado na Bíblia,Tem que ser provado na Bíblia,Tem que ser provado na Bíblia,Tem que ser provado na Bíblia, não apenas um lugar, mas tem que vir integralmente 
através da Bíblia. Eu tenho que crer nisso. Tem que se encaixar e combinar com cada Tem que se encaixar e combinar com cada Tem que se encaixar e combinar com cada Tem que se encaixar e combinar com cada 
Escritura ou eu não creio nissoEscritura ou eu não creio nissoEscritura ou eu não creio nissoEscritura ou eu não creio nisso. E então, porque Paulo disse: “Se um anjo vier do Céu 
anunciando qualquer outro evangelho, seja anátema.” Assim eu creio na Bíblia. E eu disse: 
“Eu nunca pude ver nada assim na Bíblia.” 
 
 As citações e pronunciamento do Reverendo Branham sobre este assunto. 
 
 Não existe Escrituras para Casar de Novo com o cônjuge vivo. 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS (CONDUTA E DOUTRINA DA IGREJA ) 

27.05.1962  P.M  Jeffersonville, Indiana    
§43 §43 §43 §43 Porém agora somente diz, , , , “Eu...Irmão  Branham, eu estou  casado e minha “Eu...Irmão  Branham, eu estou  casado e minha “Eu...Irmão  Branham, eu estou  casado e minha “Eu...Irmão  Branham, eu estou  casado e minha 
espespespesposa é uma descrente, e aqui existe uma irmã  que eu posso casar. Eu vou deixar osa é uma descrente, e aqui existe uma irmã  que eu posso casar. Eu vou deixar osa é uma descrente, e aqui existe uma irmã  que eu posso casar. Eu vou deixar osa é uma descrente, e aqui existe uma irmã  que eu posso casar. Eu vou deixar 
esta primeira e me casar com aquela. esta primeira e me casar com aquela. esta primeira e me casar com aquela. esta primeira e me casar com aquela. “Oh, não!  Não, definitivamente!“Oh, não!  Não, definitivamente!“Oh, não!  Não, definitivamente!“Oh, não!  Não, definitivamente!    Seu voto é Seu voto é Seu voto é Seu voto é 

até que a morte vos separe, e não há nada mais no mundo que lhe permite casar (na Bíblia) até que a morte vos separe, e não há nada mais no mundo que lhe permite casar (na Bíblia) até que a morte vos separe, e não há nada mais no mundo que lhe permite casar (na Bíblia) até que a morte vos separe, e não há nada mais no mundo que lhe permite casar (na Bíblia) 
até quaté quaté quaté que a sua companhia esteja morta.e a sua companhia esteja morta.e a sua companhia esteja morta.e a sua companhia esteja morta. Correto. O único fundamento!O único fundamento!O único fundamento!O único fundamento! Não existe Não existe Não existe Não existe 
definitivamente casar de novo em nenhum lugar, excepto uma companhia morta. Isso é tudo definitivamente casar de novo em nenhum lugar, excepto uma companhia morta. Isso é tudo definitivamente casar de novo em nenhum lugar, excepto uma companhia morta. Isso é tudo definitivamente casar de novo em nenhum lugar, excepto uma companhia morta. Isso é tudo 
Vê?Vê?Vê?Vê?    §44 §44 §44 §44 Você não pode fazer Isto se contradizer a Si própria. Desta forma somente leia os 
versos antes e depois, e você captará então o que ele está falando. Agora, isto significa aqui, 
não... Vê:    
 
 

O Reverendo Branham Confirma 
com estas palavra o que Ensinou Jesus em Mateus 19. 
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O Reverendo Branham também Ensina o Significado de Mateus 19 
 

PerguntPerguntPerguntPerguntas e Respostas nº9as e Respostas nº9as e Respostas nº9as e Respostas nº9    
17171717. Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicações e adultério, em Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicações e adultério, em Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicações e adultério, em Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicações e adultério, em 
Mateus 19:9Mateus 19:9Mateus 19:9Mateus 19:9 
185185185185 Jesus disse em Mateus 19:9Mateus 19:9Mateus 19:9Mateus 19:9, “Qualquer que repudiar sua mulher, a menos que 

seja por causa de fornicaçãofornicaçãofornicaçãofornicação, e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicaçfornicaçfornicaçfornicação e ão e ão e ão e 
adultérioadultérioadultérioadultério, a palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. Porém para esclarecer o 
que ele estava falando aqui, é como no caso de uma mulher solteira, ela não pode cometer 
adultério, porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isto é imundície para 
ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que eles se casem, se ela fez isto. 
Se não e seu esposo descobre isto mais tarde, ele tem o direito de deixáSe não e seu esposo descobre isto mais tarde, ele tem o direito de deixáSe não e seu esposo descobre isto mais tarde, ele tem o direito de deixáSe não e seu esposo descobre isto mais tarde, ele tem o direito de deixá----la, porque ela fez la, porque ela fez la, porque ela fez la, porque ela fez 
um voto falsoum voto falsoum voto falsoum voto falso. Pois a Bíblia diz - “Seja pois...” ou o ritual diz: “Seja pois conhecido de vós (eu 
tenho escrito no meu ) que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que que se algum casal tem se unido de outra maneira que não seja o que 
a Palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícitoa Palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícitoa Palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícitoa Palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Eu exigirei e responsabilizarei a 
ambos quando vocês certamente responderão no dia do juízo quando os segredos de todos 
os corações serão revelados, se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa 
união não será legal, fale isto agora”. Ali o tem. Vê? 
186186186186 Então fornicaçãoEntão fornicaçãoEntão fornicaçãoEntão fornicação é que uma moça, não vive uma vida limpa, isso é fornicação, porque 
ela não tem marido. Porém quando ela está casada e então quando ela vive assim, ela 
comete adultério contra seu marido. 
187187187187 Uma mulher veio a algum tempo atrás, e ela disse, “Oh, eu tenho confessado tudo isso”. 
Ela estava nervosa, e teve um choque nervoso, e disse, “Eu tenho confessado tudo isso a 
Deus”. 
188188188188 “Porém você tem que confessar isto a seu marido”, respondi eu. Não foi contra Deus que 
você cometeu adultério, foi contra seu marido”. Isto é correto. 
189189189189 E se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de 
haver se casado com ele, e então ela vem a ele depois de haver vivido com ele por algum 
tempo, e diz: “Amor, quero te dizer uma coisa. Eu sai com outro homem e nunca te disse “Amor, quero te dizer uma coisa. Eu sai com outro homem e nunca te disse “Amor, quero te dizer uma coisa. Eu sai com outro homem e nunca te disse “Amor, quero te dizer uma coisa. Eu sai com outro homem e nunca te disse 
isto”, Jesusisto”, Jesusisto”, Jesusisto”, Jesus disse que ele  disse que ele  disse que ele  disse que ele tinha o direito de rejeitátinha o direito de rejeitátinha o direito de rejeitátinha o direito de rejeitá----la e de casarla e de casarla e de casarla e de casar----se com outra,se com outra,se com outra,se com outra, porque eles  porque eles  porque eles  porque eles 
não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele.não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele.não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele.não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele......... 
 

Há Exceções nisto?  

 Toda a pessoa divorciada de um companheiro vivo comete adultério quando se casa 
novamente, exceto aquele que se divorciou de seu par por Fornicação (Mateus 19:9).  
 
 Nenhuma exceção é dada àquelas pessoas cujos divórcios não envolveram traição. 
Nenhuma exceção é dada àqueles que receberam o divórcio. A exceção é dada somente 
àqueles que se divorciaram por motivo de traição do outro cônjuge.  
 
 Porem quero realçar que tem o direito de divorcio em caso de Adultério, porem não há 
direito para casar-se novamente, a não ser no caso de Fornicação ocultada (Mateus 19:9 Eu 
vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, 
e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada também comete 
adultério.) 
 
 Há muita confusão no mundo sobre a necessidade do batismo. Mas não é porque Jesus 
não pode ser entendido (veja Marcos 16:16). É por causa das teorias dos homens e dos 
esforços para evitar o que Jesus disse. Há também muita confusão no mundo sobre as 
conseqüências do divórcio e novo casamento.  
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 Por que você não reconsidera suas crenças a respeito do divórcio e novo casamento, se 
elas contradizem o significado de tais passagens como Mateus 5:32, 19:9; Marcos 10:11-12; 
Lucas 16:18; Romanos 7:2-3; 1 Coríntios 7:10-11?  
 Tem sido sempre o homem simples, com fé e devoção que tem entendido a vontade de 
Deus. Possa Deus abençoar-nos para ouvirmos sua Palavra e obedecê-la.  
 
 Citação do Reverendo Branham 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS (CONDUTA E DOUTRINA DA IGREJA )PERGUNTAS E RESPOSTAS (CONDUTA E DOUTRINA DA IGREJA )PERGUNTAS E RESPOSTAS (CONDUTA E DOUTRINA DA IGREJA )PERGUNTAS E RESPOSTAS (CONDUTA E DOUTRINA DA IGREJA )    
27.05.1962  27.05.1962  27.05.1962  27.05.1962  ---- § 28 a 46 § 28 a 46 § 28 a 46 § 28 a 46    
§28§28§28§28 Agora, a primeira pergunta encontrada, eu creio, em I Coríntios, o 7º capítulo  e 
o 15º verso. Desta forma que agora nós tentaremos ir nessa Escritura e ver com que 
isto parece, e ver se nós podemos ajudar esta preciosa pessoa que está fazendo a 

pergunta. 
Agora, I Coríntios, 7º capítulo, 15º verso. E eu suponho que a pessoa está presente agora. 
Agora aqui está a  maneira que se lê isto: 
Mas, se o descrente se aparta, apartaMas, se o descrente se aparta, apartaMas, se o descrente se aparta, apartaMas, se o descrente se aparta, aparta----se; porque neste caso o irmão ou a irmã, não está se; porque neste caso o irmão ou a irmã, não está se; porque neste caso o irmão ou a irmã, não está se; porque neste caso o irmão ou a irmã, não está 
sujeito á servidão: mas Deus chamousujeito á servidão: mas Deus chamousujeito á servidão: mas Deus chamousujeito á servidão: mas Deus chamou----nos para a paz.nos para a paz.nos para a paz.nos para a paz.    
    
169. 169. 169. 169. AGORA, I CORINTIOS, 7º CAPÍTULO, 15º VERSO. AGORA A PERGUNTA QUE ELES 
FIZERAM: IRMÃO BRANHAM, ISTO SIGNIFICA QUE UMA IRMÃ OU UM IRMÃO ESTÁ 

LIVRE PARA CASAR DE NOVO?    NÃO.NÃO.NÃO.NÃO.    
    
§29 §29 §29 §29 Vê, você não capta a sua pergunta ali e o que ele está dizendo. . . . ELES NÃO ESTÃO ELES NÃO ESTÃO ELES NÃO ESTÃO ELES NÃO ESTÃO 
LIVRES. Vê, isso faria uma LIVRES. Vê, isso faria uma LIVRES. Vê, isso faria uma LIVRES. Vê, isso faria uma contcontcontcontradição na Escrituraradição na Escrituraradição na Escrituraradição na Escritura, e as Escrituras não se contradizem a , e as Escrituras não se contradizem a , e as Escrituras não se contradizem a , e as Escrituras não se contradizem a 
elas mesmas definitivamente.elas mesmas definitivamente.elas mesmas definitivamente.elas mesmas definitivamente. Vê? Agora, deixe...Você vê, como você pode fazer a Escritura 
(somente por haver lido um verso) dizer algo que você  deseja que isto diga, para se ajustar 
aos seus pensamentos. Porém você tem que tomar o pensamento do que eles estão falando. 
§36 §36 §36 §36 Agora, aqui mesmo isso pareceria que isto daria... E essa é a maneira que você tem 
contradições na Bíblia, porém isto não é assim. Agora, isto parece, aqui, que a pessoa está 
desejando saber, ou a pergunta que eles desejam saber: 
ESTÁ UM IRMÃO OU IRMÃ NO SENHOR, PODEM CASAR OU CASAR NOVAMENTE E ESTÁ UM IRMÃO OU IRMÃ NO SENHOR, PODEM CASAR OU CASAR NOVAMENTE E ESTÁ UM IRMÃO OU IRMÃ NO SENHOR, PODEM CASAR OU CASAR NOVAMENTE E ESTÁ UM IRMÃO OU IRMÃ NO SENHOR, PODEM CASAR OU CASAR NOVAMENTE E 
ESTAREM LIVRES, ESTAREM LIVRES, ESTAREM LIVRES, ESTAREM LIVRES, SE ELES DEIXAM AS SUAS COMPANHIAS PARA SE CASAREM SE ELES DEIXAM AS SUAS COMPANHIAS PARA SE CASAREM SE ELES DEIXAM AS SUAS COMPANHIAS PARA SE CASAREM SE ELES DEIXAM AS SUAS COMPANHIAS PARA SE CASAREM 
NOVAMENTE?NOVAMENTE?NOVAMENTE?NOVAMENTE?    NÃO.NÃO.NÃO.NÃO.    
 
 
 
 
 
 Há razões básicas porque o divórcio é pecaminoso: Primeiro, Deus disse: Portanto, o 
que Deus ajuntou, não o separe o homem. (Marcos 10:9).  
 
 Segundo, é pecaminoso por causa do que o homem faz à sua companheira, quando ele 
se divorcia dela. Jesus disse que ele a expõe cometer adultério (Mateus 5:32).  
 
 Fazer com que outro tropece e se perca é um pecado tremendamente horrível (Mateus 
18:6). Terceiro, o divórcio é pecaminoso, porque eu prometi ficar com minha esposa até que 
a morte nos separe. Deus detesta a mentira e a quebra da promessa (Apocalipse 21:8; 
Romanos 1:31).  
 

O Divórcio é Pecaminoso? 

Posso Divorciar-me? 
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Casamento de Divorciado é Adultério? Posso Casar-me Novamente? 

 A pessoa divorciada não tem a opção de se casar novamente. Em 1 Coríntios 7:10-11, 
Paulo deu duas escolhas àqueles que haviam se divorciado: permanecer descasado ou então 
se reconciliar com o seu par.  
 
 Novo casamento de divorciados é adultério. É adultério para aquele que se divorcia de 
seu par (Marcos 10:11-12), para aquele que está divorciado (Mateus 5:32) e para aqueles 
que se casam com pessoas divorciadas (Lucas 16:18). De acordo com Romanos 7:2-3 o 
adultério continua enquanto se está casado com um segundo par e o primeiro ainda vive.  
 

O Arrependimento Significa Separação: 

E Se Eu Estou Novamente Casado? 

 Desde que nenhum adúltero pode ir para o céu (1 Coríntios 6:9-11) e desde que Deus 
julgará os adúlteros (Hebreus 13:4), aqueles divorciados que estão cometendo adultério por 
haverem se casado novamente necessitam urgentemente de serem perdoados.  
 
 Mas o que têm eles que fazer para receber perdão? Têm que se arrepender (Atos 2:38). 
O arrependimento envolve o abandono das práticas pecaminosas; neste caso, a desistência 
do adultério.  
 
 Os Coríntios foram limpos depois que eles deixaram suas práticas pecaminosas ("Tais 
fostes alguns de vós"  1 Coríntios 6:9-11). O Evangelho sempre exige a separação do pecado. 
O beberrão deve separar-se de sua garrafa, o idólatra de seus ídolos, o homossexual de seu 
amante, o adúltero de seu par ilegal, neste ultimo caso; por não ter tido o conhecimento da 
verdade, o Reverendo Branham ensina fique como estão. 
 
Citação do reverendo Branham 
 

CASAMENTO E DIVORCIOCASAMENTO E DIVORCIOCASAMENTO E DIVORCIOCASAMENTO E DIVORCIO    ----    21 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 1965    
266266266266 Agora, você crê que isto é a verdade e crê que vem de Deus. E pela vindicação . E pela vindicação . E pela vindicação . E pela vindicação 
de Sua Nuvem e Sua Mensagem que de Sua Nuvem e Sua Mensagem que de Sua Nuvem e Sua Mensagem que de Sua Nuvem e Sua Mensagem que me trouxe a esta distância, não me levaria me trouxe a esta distância, não me levaria me trouxe a esta distância, não me levaria me trouxe a esta distância, não me levaria 
Deus lá em cima na montanha para permitir fazer a mesma coisa?Deus lá em cima na montanha para permitir fazer a mesma coisa?Deus lá em cima na montanha para permitir fazer a mesma coisa?Deus lá em cima na montanha para permitir fazer a mesma coisa? Para permitir a Para permitir a Para permitir a Para permitir a 
vocês seguirem assim da maneira que estãovocês seguirem assim da maneira que estãovocês seguirem assim da maneira que estãovocês seguirem assim da maneira que estão e não fazerem isto mais! Vão com suas Vão com suas Vão com suas Vão com suas 

esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia. A vinda esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia. A vinda esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia. A vinda esposas e vivam em paz, pois a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima!do Senhor está próxima!do Senhor está próxima!do Senhor está próxima! Não temos Não temos Não temos Não temos 
tempo para reparar estas coisas. tempo para reparar estas coisas. tempo para reparar estas coisas. tempo para reparar estas coisas. Vocês nunca mais se atrevam a fazer tal coisa novamente!Vocês nunca mais se atrevam a fazer tal coisa novamente!Vocês nunca mais se atrevam a fazer tal coisa novamente!Vocês nunca mais se atrevam a fazer tal coisa novamente!    
Eu estou falando só para minha congregaçãoEu estou falando só para minha congregaçãoEu estou falando só para minha congregaçãoEu estou falando só para minha congregação. Mas se você está casadoMas se você está casadoMas se você está casadoMas se você está casado - e Deus me fez 
testemunha daquilo que aconteceu lá na montanha para que eu pudesse falar isto (uma 
revelação sobrenatural por causa da abertura dos Sete Selos e esta é uma pergunta na 
Palavra de Deus): deixádeixádeixádeixá----los ir como estão e nunca mais pecarem!los ir como estão e nunca mais pecarem!los ir como estão e nunca mais pecarem!los ir como estão e nunca mais pecarem!    
267267267267 Não era assim no princípio. Isto é correto. Não era assim, e não seNão era assim no princípio. Isto é correto. Não era assim, e não seNão era assim no princípio. Isto é correto. Não era assim, e não seNão era assim no princípio. Isto é correto. Não era assim, e não será no fim!rá no fim!rá no fim!rá no fim! Mas 
debaixo das condições modernas, como servo de Deus (eu não digo que sou Seu profeta), 
porém eu creio que se não sou enviado para este fim, então estou deitando um alicerce para 
ele quando vier. Então, debaixo das condições modernas, eu ordeneu ordeneu ordeneu ordeno a vocês a voltarem para o a vocês a voltarem para o a vocês a voltarem para o a vocês a voltarem para 
seus lares agora com suas esposas. E se você está feliz com ela, viva com ela, crie seus seus lares agora com suas esposas. E se você está feliz com ela, viva com ela, crie seus seus lares agora com suas esposas. E se você está feliz com ela, viva com ela, crie seus seus lares agora com suas esposas. E se você está feliz com ela, viva com ela, crie seus 
filhos na admoestação de Deus; mas Deus seja misericordioso com você, se você se atrever filhos na admoestação de Deus; mas Deus seja misericordioso com você, se você se atrever filhos na admoestação de Deus; mas Deus seja misericordioso com você, se você se atrever filhos na admoestação de Deus; mas Deus seja misericordioso com você, se você se atrever 
a fazer tal coisa novamente.a fazer tal coisa novamente.a fazer tal coisa novamente.a fazer tal coisa novamente. Ensinem seus filhos parEnsinem seus filhos parEnsinem seus filhos parEnsinem seus filhos para que eles nunca façam tal coisa como a que eles nunca façam tal coisa como a que eles nunca façam tal coisa como a que eles nunca façam tal coisa como 
esta. Os crie na admoestação de Deus.esta. Os crie na admoestação de Deus.esta. Os crie na admoestação de Deus.esta. Os crie na admoestação de Deus. E agora, desde que você está nesta situação, então 
vamos avante nesta hora do anoitecer em que estamos vivendo e prossigamos para o alvo, 
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, onde todas as coisas são 
possíveis. 
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 O grande problema de Divórcios e novos casamentos, vem pelo FALSO ENSINAMENTO 
dos assim chamados MESTRES. 
 
 

CASAMENTO E DIVORCIOCASAMENTO E DIVORCIOCASAMENTO E DIVORCIOCASAMENTO E DIVORCIO    ----    21 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 1965    
235 Isto é uma coisa muito forte. Não sei como apresentá-la. O posso fazer, quando 
tenho homens e mulheres assentados aqui na minha congregação, alguns dos 
quais já têm sido casados duas ou três vezes? Homens bons, boas mulheres, 

todos em desordem! Qual foi a causa disto? Ensinamentos falsos. Exatamente. Não 
esperaram no Senhor. “Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem...” Não o que 
o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. 
 
 
 
 
"Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive" (Romanos 7:2). "A 
mulher está ligada enquanto vive o marido" (1 Coríntios 7:39). A intenção de Deus é que um 
esposo e uma esposa permaneçam casados até que a morte os separe. Deus une esposo e 
esposa num só ser, e esta união é para ser permanente. Deus, certamente, não liga pessoas 
em casamentos que ele chama de adultério, e estes casamentos não são levados em 
consideração em nossos comentários.  
 

CASAMENTO E DIVÓRCIOCASAMENTO E DIVÓRCIOCASAMENTO E DIVÓRCIOCASAMENTO E DIVÓRCIO    ----    21 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 196521 de fevereiro de 1965    
236236236236 Quando você recebe uma revelação diretamenteQuando você recebe uma revelação diretamenteQuando você recebe uma revelação diretamenteQuando você recebe uma revelação diretamente de Deus que essa é sua  de Deus que essa é sua  de Deus que essa é sua  de Deus que essa é sua 
esposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa esposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa esposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa esposa, ela a mesma coisa, essa então é sua esposa pelo resto de sua vida.pelo resto de sua vida.pelo resto de sua vida.pelo resto de sua 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. 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS; PERGUNTAS E RESPOSTAS; PERGUNTAS E RESPOSTAS; PERGUNTAS E RESPOSTAS;     JEFF, IND C.O.DJEFF, IND C.O.DJEFF, IND C.O.DJEFF, IND C.O.D    64646464----0823E 10360823E 10360823E 10360823E 1036----QQQQ----313 313. 313 313. 313 313. 313 313.     
Irmão Branham, o que é o significado de uma "anulação"? As pessoas são livres Irmão Branham, o que é o significado de uma "anulação"? As pessoas são livres Irmão Branham, o que é o significado de uma "anulação"? As pessoas são livres 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 gpara se casar, ou isto é só outra palavra para "divórcio"? Eu gpara se casar, ou isto é só outra palavra para "divórcio"? Eu gpara se casar, ou isto é só outra palavra para "divórcio"? Eu gostaria de uma pouca ostaria de uma pouca ostaria de uma pouca ostaria de uma pouca 
de informação sobre isto.de informação sobre isto.de informação sobre isto.de informação sobre isto.     

Seguramente, Seguramente, Seguramente, Seguramente, ELES ESTÃO CASADOS.ELES ESTÃO CASADOS.ELES ESTÃO CASADOS.ELES ESTÃO CASADOS. Contanto que eles façam AQUELE VOTO, eles  Contanto que eles façam AQUELE VOTO, eles  Contanto que eles façam AQUELE VOTO, eles  Contanto que eles façam AQUELE VOTO, eles 
estão casados.estão casados.estão casados.estão casados. Exatamente como [com] um menino, se um menino prometer para uma 
menina a se casar sob uma fé boa,casar sob uma fé boa,casar sob uma fé boa,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 marido1111    e mulher consensuais. 
Mas quando um homem fala para uma mulher: """"Eu, querida, me casarei contigo; eu te Eu, querida, me casarei contigo; eu te Eu, querida, me casarei contigo; eu te Eu, querida, me casarei contigo; eu te 
aceitarei para ser minha esposa. Você aceita...".  aceitarei para ser minha esposa. Você aceita...".  aceitarei para ser minha esposa. Você aceita...".  aceitarei para ser minha esposa. Você aceita...".  ELE ESTA CASADO.ELE ESTA CASADO.ELE ESTA CASADO.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. 
 

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

O Casamento é Permanente: 

Quanto Tempo Deveria Durar Um Casamento? 



A VERDADE SOBRE CASAMENTO E DIVORCIOA VERDADE SOBRE CASAMENTO E DIVORCIOA VERDADE SOBRE CASAMENTO E DIVORCIOA VERDADE SOBRE CASAMENTO E DIVORCIO    ---- AMPLIADO AMPLIADO AMPLIADO AMPLIADO    

 
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS - A SÃ DOUTRINA BÍBLICA - Pastor Luis Henrique Stockmann 

Rua Ipê Roxo, 357; Esq. Rua do Cedro - Bairro Rio dos Sinos - À 180 Mts da Estação do Metrô (Rio dos Sinos) - São Leopoldo - RS 
www.palavracriativa.org.br - F (51)3091-6336 - palavracriativa@uol.com.br - Reuniões 4ª às 20hs e Domingos às 8:30hs 

8 

 

Não pode ter um novo casamento por deixar seu cônjuge 
 

A ESTATURA DE UMA VARÃO PERA ESTATURA DE UMA VARÃO PERA ESTATURA DE UMA VARÃO PERA ESTATURA DE UMA VARÃO PERFEITOFEITOFEITOFEITO    ----    14 de outubro de 196214 de outubro de 196214 de outubro de 196214 de outubro de 1962    
15151515 Faz pouco alguém me entendeu completamente mal. Recebi uma carta da 
Associação de ministros na qual diziam que eu cria que nós como mortais 
estávamos desposados espiritualmente, isto é, unidos como casais em matrimônio 
segundo nossas almas em vez de ser algo físico, e além do mais, que devíamos que devíamos que devíamos que devíamos 

deixar a compdeixar a compdeixar a compdeixar a companheira que tínhamos se ela não era a pessoa correta.anheira que tínhamos se ela não era a pessoa correta.anheira que tínhamos se ela não era a pessoa correta.anheira que tínhamos se ela não era a pessoa correta. Ouça irmão! EU NÃO  Ouça irmão! EU NÃO  Ouça irmão! EU NÃO  Ouça irmão! EU NÃO 
SOU CULPADO POR UMA HEREZIA COMO ESSA. EU SEMPRE TENHO ESTADO SOU CULPADO POR UMA HEREZIA COMO ESSA. EU SEMPRE TENHO ESTADO SOU CULPADO POR UMA HEREZIA COMO ESSA. EU SEMPRE TENHO ESTADO SOU CULPADO POR UMA HEREZIA COMO ESSA. EU SEMPRE TENHO ESTADO 
CONTRA TAIS COISAS. EU NÃO CREIO NISSO, CERTAMENTE QUE NÃO. CONTRA TAIS COISAS. EU NÃO CREIO NISSO, CERTAMENTE QUE NÃO. CONTRA TAIS COISAS. EU NÃO CREIO NISSO, CERTAMENTE QUE NÃO. CONTRA TAIS COISAS. EU NÃO CREIO NISSO, CERTAMENTE QUE NÃO.     
 Eu creio que Deus nos dá nossa companheira, isso é certo, e logo chegamos a ser uma 
parte do outro. Isso é certo. E antes que se case um homem, ele deve pensar e estudar estas 
coisas com muito cuidado. Outro dia um jovem me perguntou: “Irmão Branham, pensa você 
que devo casar-me com certa jovenzinha?” 
 
 A Questão no Ministério é mais rigorosa nesta questão de Casamento. 
 
 O ministro ou pastor somente pode ter uma esposa viva. 

 
C.O.D. DOMINGO 64C.O.D. DOMINGO 64C.O.D. DOMINGO 64C.O.D. DOMINGO 64----0823E  10120823E  10120823E  10120823E  1012----QQQQ----286 286.286 286.286 286.286 286.    
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 3:2Timóteo 3:2Timóteo 3:2Timóteo 3:2, se você quiser anotar isso, e Tito 1 até 6e Tito 1 até 6e Tito 1 até 6e 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 ele deve ter só uma ele deve ter só uma ele deve ter só uma 
esposaesposaesposaesposa. Isso é certo. O ministro... Agora, isso é Primeira Timóteo 3:2, e Tito 1 a 6. Agora, Tito Timóteo 3:2, e Tito 1 a 6. Agora, Tito Timóteo 3:2, e Tito 1 a 6. Agora, Tito Timóteo 3:2, e Tito 1 a 6. Agora, Tito 
1 a 6,1 a 6,1 a 6,1 a 6, sim. Certo. Agora, observem que a Bíblia disse que aquele homem que é ministro na ministro na ministro na ministro na 
casa de Deus terá uma esposacasa de Deus terá uma esposacasa de Deus terá uma esposacasa de Deus terá uma esposa.... Agora.  WMB 
 

 

 
HEBREUS CAPÍTULO 7 PT 1HEBREUS CAPÍTULO 7 PT 1HEBREUS CAPÍTULO 7 PT 1HEBREUS CAPÍTULO 7 PT 1    
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.    EEEELA SE DIVORCIARIA DELA SE DIVORCIARIA DELA SE DIVORCIARIA DELA SE DIVORCIARIA DE    
MIM E EU TENHOMIM E EU TENHOMIM E EU TENHOMIM E EU TENHO............    OOOOH EU SOH EU SOH EU SOH EU SOU UM PREGADORU UM PREGADORU UM PREGADORU UM PREGADOR....    VVVVÊ O QUE ISSO FARIAÊ O QUE ISSO FARIAÊ O QUE ISSO FARIAÊ O QUE ISSO FARIA????    IIIISSO ME TIRARIA DO PÚSSO ME TIRARIA DO PÚSSO ME TIRARIA DO PÚSSO ME TIRARIA DO PÚLPITOLPITOLPITOLPITO,,,,    
SE ELA ME DIVORCIASSE ELA ME DIVORCIASSE ELA ME DIVORCIASSE ELA ME DIVORCIASSESESESE;;;; UM HOMEM DIVORCIADO UM HOMEM DIVORCIADO UM HOMEM DIVORCIADO 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. 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS  PERGUNTAS E RESPOSTAS  PERGUNTAS E RESPOSTAS  PERGUNTAS E RESPOSTAS  ----  § 80   § 80   § 80   § 80 ---- (23.08.64), (23.08.64), (23.08.64), (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?PARA SER MINISTRO?PARA SER MINISTRO?PARA SER MINISTRO? 
 §80  Bem, em I Timóteo 3:2, se você deseja por isso num papel, e Tito 1 a 6 (eu 

SE FOSSE UM HOMEM DIVORCÍADO, ISSO ME TIRARIA DO PÚLPITO. 
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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 ministroaquele homem que é um ministroaquele homem que é um ministroaquele homem que é um ministro na casa de Deus terá uma  na casa de Deus terá uma  na casa de Deus terá uma  na casa de Deus terá uma 
esposa. Agora.esposa. Agora.esposa. Agora.esposa. Agora.    
 
 E nenhum pastor pode casar-se com uma viúva, não pode exercer o ministério pastoral 
se casar-se com um viúva. 
 
 

CASAMENTO E DIVÓRCIO WMBCASAMENTO E DIVÓRCIO WMBCASAMENTO E DIVÓRCIO WMBCASAMENTO E DIVÓRCIO WMB    
185185185185 Nenhum pastor pode se casar com uma viúvaNenhum pastor pode se casar com uma viúvaNenhum pastor pode se casar com uma viúvaNenhum pastor pode se casar com uma viúva. Você sabia disto? Vocês querem 
ler isto? Está bem, procure em Levíticos Levíticos Levíticos Levíticos ---- Levíticos 21:7 e Ezequiel 44:22  Levíticos 21:7 e Ezequiel 44:22  Levíticos 21:7 e Ezequiel 44:22  Levíticos 21:7 e Ezequiel 44:22 e isto irá e isto irá e isto irá e isto irá 
lhes mostrar que os pastores (clero) não podiam se casar com uma mulher que lhes mostrar que os pastores (clero) não podiam se casar com uma mulher que lhes mostrar que os pastores (clero) não podiam se casar com uma mulher que lhes mostrar que os pastores (clero) não podiam se casar com uma mulher que 
tivesse sido tocada por homem.tivesse sido tocada por homem.tivesse sido tocada por homem.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 Então eles não podiam se casar com uma Então eles não podiam se casar com uma Então eles não podiam se casar com uma 
mulhmulhmulhmulher que tivesse sido tocada por um outro homem. er que tivesse sido tocada por um outro homem. er que tivesse sido tocada por um outro homem. er 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! 
 
 
 

Obedecer à Palavra 

 Deus exige energicamente obediência a sua vontade. 
Obedecê-lo rigorosa e cuidadosamente não é demais. Uma 
profunda e minuciosa preocupação em fazer exatamente a 
vontade de Deus é, antes, uma expressão de nossa fé em 
Deus e do nosso amor por ele. A fé em Deus nos faz desejar 
confiar implicitamente em cada palavra dele. O amor por Deus 

nos faz desesperadamente agradá-lo.  
 
 Alguns agem como o moço rico de Marcos 10. Ele ouviu a palavra avidamente. Ele creu 
no que Jesus disse. Ele queria obedecer. Mas retirou-se entristecido, porque não queria pagar 
o preço. Que tragédia! Deus nunca disse que seria fácil fazer sua vontade. Alguns admitem 
que se uma conclusão a respeito das Escrituras dificulta a obediência para algumas pessoas, 
então essa conclusão é incorreta. Realmente, Jesus sempre encorajou o exame do custo 
(Lucas 14:25-33) e alertou sobre as exigentes solicitações feitas aos discípulos. 
 
 Para seguir a Jesus eu tenho que estar disposto a abandonar tudo: propriedades, família 
e até meus próprios desejos. Teria você sacrificado Isaque, se você tivesse sido Abraão? 
Teria você vendido tudo se fosse o moço rico? Teria você se divorciado de sua esposa, se 
você tivesse sido um dos judeus dos dias de Esdras? (Esdras 9-10). Ou teria sido certo que 
Deus não poderia exigir algo tão custoso e extremo? Pois, que aproveitará o homem se 
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? ou que dará o homem em troca de sua alma? 
(Mateus 16:26).  
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    (O SINAL DESTE TEMPO [13/11/63], New York, New York, E.U.A.)(O SINAL DESTE TEMPO [13/11/63], New York, New York, E.U.A.)(O SINAL DESTE TEMPO [13/11/63], New York, New York, E.U.A.)(O SINAL DESTE TEMPO [13/11/63], New York, New York, E.U.A.)    
35 Deus nunca faz uma coisa desta maneira e outra coisa de outra maneira, de uma 
maneira diferente. Veja, Sua primeira decisão é perfeita porque Ele é Deus. Vêem? Sua primeira decisão é perfeita porque Ele é Deus. Vêem? Sua primeira decisão é perfeita porque Ele é Deus. Vêem? Sua primeira decisão é perfeita porque Ele é Deus. Vêem? 
Sua Palavra não pode ser alterada.Sua Palavra não pode ser alterada.Sua Palavra não pode ser alterada.Sua Palavra não pode ser alterada. Ele não aprendeu mais nesses seis mil anos 
que temos de história humana. Ele nunca aprendeu nada mais do que Ele sabia lá 

atrás, porque, para começar, Ele é infinito. Vêem? E Ele nunca muda Sua Palavra. Ele deve… 
36 Ele escolheu salvar o homem pelo Sangue derramado de um inocente. Nós tentamos 
educá-los, nós tentamos denominá-los, nós temos tentado tudo no mundo, e uma vida social; 
e cada pedacinho disso falhou, e continuará a falhar até regressarmos sob o Sangue. Este é 
o único lugar onde há companheirismo.    

 
(SABEDORIA VERSUS FÉ [01/04/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(SABEDORIA VERSUS FÉ [01/04/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(SABEDORIA VERSUS FÉ [01/04/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(SABEDORIA VERSUS FÉ [01/04/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)    
128 A única maneira de se tornar um pecador é negando a Palavra de Deus. O que A única maneira de se tornar um pecador é negando a Palavra de Deus. O que A única maneira de se tornar um pecador é negando a Palavra de Deus. O que A única maneira de se tornar um pecador é negando a Palavra de Deus. O que 
é pecado? Incredulidade. Incredulidade em que? Na Palavra de Deus.é pecado? Incredulidade. Incredulidade em que? Na Palavra de Deus.é pecado? Incredulidade. Incredulidade em que? Na Palavra de Deus.é pecado? Incredulidade. Incredulidade em que? Na Palavra de Deus. Vêem? Você 
tem que negar a Palavra primeiro. 
130 Jesus disse que o homem viverá por cada Palavra, cada Palavra que sai da 

boca de Deus. Quem disse isto? Jesus. Está certo? Ele disse: “Se qualquer outro homem 
dissesse qualquer coisa diferente, que ele fosse mentiroso e Sua Palavra a verdade. Céus e 
Terra passarão, mas Minhas Palavras não passarão.” Aí está.  
 

Sede # 183Sede # 183Sede # 183Sede # 183:    ““““E se você negligenciar em ler a Bíblia e em crer na Bíblia, e o E se você negligenciar em ler a Bíblia e em crer na Bíblia, e o E se você negligenciar em ler a Bíblia e em crer na Bíblia, e o E se você negligenciar em ler a Bíblia e em crer na Bíblia, e o 
Espírito Santo para se alimentar sobre Aquilo, você morrerá.”Espírito Santo para se alimentar sobre Aquilo, você morrerá.”Espírito Santo para se alimentar sobre Aquilo, você morrerá.”Espírito Santo para se alimentar sobre Aquilo, você morrerá.”    

    
(PROVANDO A SUA(PROVANDO A SUA(PROVANDO A SUA(PROVANDO A SUA PALAVRA [16/08/64], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.) PALAVRA [16/08/64], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.) PALAVRA [16/08/64], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.) PALAVRA [16/08/64], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)    
78    Por isso, qualquer coisa, qualquer professor, qualquer expositor da Bíblia, 

qualquer outra coisa que lhe ensine ou tente fazer que você creia qualquer coisa, um um um um 
pequeno jota diferente do que esta Bíbpequeno jota diferente do que esta Bíbpequeno jota diferente do que esta Bíbpequeno jota diferente do que esta Bíblia diz, é um falso ensinamento.lia diz, é um falso ensinamento.lia diz, é um falso ensinamento.lia diz, é um falso ensinamento. É Satanás, 
novamente, exatamente como foi com Eva.  
 

João 5:39João 5:39João 5:39João 5:39: """"Examinais as EscriturasExaminais as EscriturasExaminais as EscriturasExaminais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são 
elas que de mim testificam.”  

 
II Timóteo 3:16II Timóteo 3:16II Timóteo 3:16II Timóteo 3:16----17:17:17:17: """"Toda a EscrituraToda a EscrituraToda a EscrituraToda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para 

ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus 
seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra."   

 
Mateus 4:4:Mateus 4:4:Mateus 4:4:Mateus 4:4: "Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o 

homem, mas de toda a palavramas de toda a palavramas de toda a palavramas de toda a palavra que sai da boca de Deus."  
 
Mateus 24:35Mateus 24:35Mateus 24:35Mateus 24:35:::: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.” mas as minhas palavras não hão de passar.” mas as minhas palavras não hão de passar.” mas as minhas palavras não hão de passar.”     

 
(UNIDADE [11/02/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(UNIDADE [11/02/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(UNIDADE [11/02/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(UNIDADE [11/02/62], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)    
55 O que é Satanás? É qualquer coisa contráriÉ qualquer coisa contráriÉ qualquer coisa contráriÉ qualquer coisa contrária à Palavra.a à Palavra.a à Palavra.a à Palavra. Ele não tem salvação, ele 
não tem luz. O seu reino é de trevas, e o fim dele é a morte. Trevas e morte é o reino 
de Satanás. “Irmão Branham, repita isto outra vez. O que é o reino de Satanás?” O que é o reino de Satanás?” O que é o reino de Satanás?” O que é o reino de Satanás?” 

Qualquer coisa contrária a Palavra de Deus.Qualquer coisa contrária a Palavra de Deus.Qualquer coisa contrária a Palavra de Deus.Qualquer coisa contrária a Palavra de Deus.    
 

PERGPERGPERGPERGUNTAS E RESPOSTAS UNTAS E RESPOSTAS UNTAS E RESPOSTAS UNTAS E RESPOSTAS ---- Nº 2 [23/08/64n], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.) Nº 2 [23/08/64n], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.) Nº 2 [23/08/64n], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.) Nº 2 [23/08/64n], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)    
8 A única coisa na qual podem por sua confiança é no ASSIM DIZ O SENHOR da A única coisa na qual podem por sua confiança é no ASSIM DIZ O SENHOR da A única coisa na qual podem por sua confiança é no ASSIM DIZ O SENHOR da A única coisa na qual podem por sua confiança é no ASSIM DIZ O SENHOR da 
Bíblia.Bíblia.Bíblia.Bíblia. Agora, Igreja, aí é exatamente onde tenho tratado de lhes manter meus filhos. 
E se algo me ocorrer e Deus me levar desta terra, nunca falhem. Recordem disto com 
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todo o seu coração: permaneçam com essa Palavra! Não deixem essa Palavra! Qualquer 
coisa contrária a Ela, deixe de lado; não importa o que seja. Então saiba que Ela é correta. 
Vêem? 
 

((((Uma ExposiçãUma ExposiçãUma ExposiçãUma Exposição das Sete Eras da Igreja, Capitulo 3, A ERA DA IGREJA DE ÉFESO)o das Sete Eras da Igreja, Capitulo 3, A ERA DA IGREJA DE ÉFESO)o das Sete Eras da Igreja, Capitulo 3, A ERA DA IGREJA DE ÉFESO)o das Sete Eras da Igreja, Capitulo 3, A ERA DA IGREJA DE ÉFESO)    
70 Um pequeno desvio da Palavra é um passo fora de Cristo. Um pequeno desvio da Palavra é um passo fora de Cristo. Um pequeno desvio da Palavra é um passo fora de Cristo. Um pequeno desvio da Palavra é um passo fora de Cristo. As pessoas dizem que 
amam a Deus, vão à igreja, até gritam e se regozijam, cantam e têm um grande 
tempo emocional. Porém quando tudoPorém quando tudoPorém quando tudoPorém quando tudo tem cessado, observe e veja se estão nessa  tem cessado, observe e veja se estão nessa  tem cessado, observe e veja se estão nessa  tem cessado, observe e veja se estão nessa 

Palavra; caminhando nela, vivendo nela.Palavra; caminhando nela, vivendo nela.Palavra; caminhando nela, vivendo nela.Palavra; caminhando nela, vivendo nela. Se passam por todas as demais experiências e 
depois não andam na Palavra, eles podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam 
outra história. Duvido se João não tenha visto muito disto antes de ter morrido; pessoas 
dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo Sua Palavra.  
 
 

(O DEUS DESTA ERA MALÍGNA [01/08/65], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(O DEUS DESTA ERA MALÍGNA [01/08/65], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(O DEUS DESTA ERA MALÍGNA [01/08/65], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)(O DEUS DESTA ERA MALÍGNA [01/08/65], Jeffersonville, Indiana, E.U.A.)    
198 Eu disse, “Deus está em Sua Palavra. E se a igreja está...” Eu disse, Eu disse, Eu disse, Eu disse, “Deus é a “Deus é a “Deus é a “Deus é a 
Palavra. E se a igreja está contrária a Palavra, então eu não creio na igreja”.Palavra. E se a igreja está contrária a Palavra, então eu não creio na igreja”.Palavra. E se a igreja está contrária a Palavra, então eu não creio na igreja”.Palavra. E se a igreja está contrária a Palavra, então eu não creio na igreja”. Que 
cada palavra do homem seja mentira, seja ele padre, papa, seja o que ele for, e a 

Palavra de Deus seja a verdade. E Paulo fez com que cada homem, não importa como fôra 
ele batizado, se não tivesse sido batizado novamente.  
 
 

Provando todas as coisas pelas Escrituras 
 

(A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL (A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL (A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL (A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL ---- 1º PARTE [18/03/62) 1º PARTE [18/03/62) 1º PARTE [18/03/62) 1º PARTE [18/03/62)    
246    Como você saberá o que é certo e errado? De a isto o teste da Palavra.Como você saberá o que é certo e errado? De a isto o teste da Palavra.Como você saberá o que é certo e errado? De a isto o teste da Palavra.Como você saberá o que é certo e errado? De a isto o teste da Palavra. Esta é a 
maneira para dizer se é certo ou errado. É isto; apenas, apenas dê o teste da Palavra. 
Veja o que isto diz sobre a Palavra. Qualquer espírito, veja o que isto diz sobre a 

Palavra. Se isto negar a Palavra, não é de Deus. Vêem? Não importa o que seja, se isto 
negar a Palavra, não é de Deus. Veja, faça o teste da Palavra e veja o que acontece. Jesus 
nos advertiu destas coisas - Mateus capítulo 24 e versículo 35. Eu apenas quero me referir a 
isto porque... por causa das fitas. 
 
 Depois de termos conhecimento do correto e o do errado com relação a Deus e Sua 
palavra, isto se torna então um Pecado imperdoável. 
 

O PECADO IMPERDOÁVELO PECADO IMPERDOÁVELO PECADO IMPERDOÁVELO PECADO IMPERDOÁVEL - WMB     
Então 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 de tomar a Palavra de Deus;  
Paulo disse: Aquele que peca ouAquele que peca ouAquele que peca ouAquele que peca ou descrê voluntariamente após ter recebido o conhecimento  descrê voluntariamente após ter recebido o conhecimento  descrê voluntariamente após ter recebido o conhecimento  descrê voluntariamente após ter recebido o conhecimento 
da verdade ali não resta nenhum sacrifício pelo pecado.da verdade ali não resta nenhum sacrifício pelo pecado.da verdade ali não resta nenhum sacrifício pelo pecado.da verdade ali não resta nenhum sacrifício pelo pecado. Ai está o seu pecado imperdoável, a Ai está o seu pecado imperdoável, a Ai está o seu pecado imperdoável, a Ai está o seu pecado imperdoável, a 
saber o que é a verdade e rejeitar andar nela.saber o que é a verdade e rejeitar andar nela.saber o que é a verdade e rejeitar andar nela.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 
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PASTORES SE COMPORTANDO IMORALMENTE 

    
PERGUNTAS E RESPERGUNTAS E RESPERGUNTAS E RESPERGUNTAS E RESPOSTASPOSTASPOSTASPOSTAS    JEFF, IN  COD  64JEFF, IN  COD  64JEFF, IN  COD  64JEFF, IN  COD  64----0823082308230823eeee    
Qualquer 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 fumando e casado várias vezes, e fumando e casado várias vezes, e fumando e casado várias vezes, e vindo a ser diáconos na igreja, e até vindo a ser diáconos na igreja, e até vindo a ser diáconos na igreja, e até vindo a ser diáconos na igreja, e até 
mesmo pastores e assim sucessivamente, e o povo que se conforma com tal coisa como mesmo pastores e assim sucessivamente, e o povo que se conforma com tal coisa como mesmo pastores e assim sucessivamente, e o povo que se conforma com tal coisa como 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.essa, esse tipo de vida não é digno do Evangelho.essa, esse tipo de vida não é digno do Evangelho.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 
 

ADULTÉRIO É UMA MARCA DO ANTICRISTO. 
 

PERGUNTAS E RESPERGUNTAS E RESPERGUNTAS E RESPERGUNTAS E RESPOSTASPOSTASPOSTASPOSTAS    JEFF, IN  COD  64JEFF, IN  COD  64JEFF, IN  COD  64JEFF, IN  COD  64----0823082308230823eeee    
Quando 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 Isto é uma marca de Isto é uma marca de Isto é uma marca de 
anticristo, tanto que se possível enganaria o eleito se fosse possível.anticristo, tanto que se possível enganaria o eleito se fosse possível.anticristo, tanto que se possível enganaria o eleito se fosse possível.anticristo, tanto que se possível enganaria o eleito se fosse possível.    
 

PECADO IRREMISSÍVEL(Imperdoável) 
O Ensino errado Deus nO Ensino errado Deus nO Ensino errado Deus nO Ensino errado Deus não ão ão ão pppperdoaerdoaerdoaerdoa    

 
OS UNGIDOS DOS ÚLTIMOS DIASOS UNGIDOS DOS ÚLTIMOS DIASOS UNGIDOS DOS ÚLTIMOS DIASOS UNGIDOS DOS ÚLTIMOS DIAS William M. Branham  25 de Julho de 1965 
68 Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés... Qual era a 
diferença? O ensino de Moisés era perfeito! A Bíblia diz aqui em II Pedro que era o 
ENSINO DENSINO DENSINO DENSINO DE BALAÃO QUE ISRAEL RECEBEU, que DEUS NUNCA PERDOOU,E BALAÃO QUE ISRAEL RECEBEU, que DEUS NUNCA PERDOOU,E BALAÃO QUE ISRAEL RECEBEU, que DEUS NUNCA PERDOOU,E BALAÃO QUE ISRAEL RECEBEU, que DEUS NUNCA PERDOOU,    

pecado irremissível! Nem um só deles foi salvo!pecado irremissível! Nem um só deles foi salvo!pecado irremissível! Nem um só deles foi salvo!pecado irremissível! Nem um só deles foi salvo! Eles haviam saído sobre a mesma benção de 
Deus e haviam visto a mão de Deus mostrando-se com este poderoso profeta e vendo que foi 
vindicado exatamente por Deus, e porque outro profeta chegou com um ensinamento 
contrário e discutiu com Moisés e tratou de provar ás pessoas que Moisés estava errado...discutiu com Moisés e tratou de provar ás pessoas que Moisés estava errado...discutiu com Moisés e tratou de provar ás pessoas que Moisés estava errado...discutiu com Moisés e tratou de provar ás pessoas que Moisés estava errado... E 
Data, Core e muitos deles se puseram de acordo com ele e ensinaram aos filhos de Israel 
cometerem fornicação, ir após sua organização que todos somos iguais. “Ainda que sejamos 
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Metodistas, Batistas, Presbiterianos ou Pentecostais e os demais, todos somos iguais.” Não 
somos iguais! Vós sois uma gente separada, santa ante o Senhor, dedicada á Palavra e ao 
Espírito de Deus para levar fruto de Sua promessa deste dia. E não sois deles! 
 

195 Notem! Chega á linha e pára. Vejam aqui, Ele disse em Hebreus capítulo 6, (aqui 
estamos e lemos a pouco e disse que nos referiríamos a isto outra vez, e isso faremos por 
uns quantos estão perto da condenação, cujo fim será ser queimado...” Fronteiriço! “Vocês 
que têm gostado do dom celestial... (Provado! Em outras palavras o têm visto! Não se pode 
provar com a boca, porém o têm visto e vocês sabiam que era a Verdade. Sabiam que era a 
Verdade) - provaram do dom   celestial, e foram participantes do Espírito Santo, na medida 
que veio sobre vocês, provaram da boa Palavra de Deus (provaram, e viram que estava 
correto. E o Espírito Santo veio sobre vocês, o espinho no campo), e então se desvia 
negando ao próprio Cristo que lhe santificou, e lhe chamou, dando-lhe unção; já não resta 
sacrifício para pecado.” Por isso, é irremissível!Por isso, é irremissível!Por isso, é irremissível!Por isso, é irremissível! É impossível que os que foram feitos 
participantes do Espírito Santo, (caiu sobre os espinhos (vêem?), começou ali com Jesus, e 
“Senhor, eu seguirei”, porém quando veio a Palavra, voltou para trás) - participantes do 
Espírito Santo, e provaram (ou viram a própria Palavra ser manifesta), e então se desviaram. 
É totalmente impossível que eles possam ver ou que chegÉ totalmente impossível que eles possam ver ou que chegÉ totalmente impossível que eles possam ver ou que chegÉ totalmente impossível que eles possam ver ou que cheguem a crer.uem a crer.uem a crer.uem a crer. Isso é assim diz a 
Escritura. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Vê você isto? 
Totalmente impossível, assim diz a Bíblia. E o Espírito dá testemunho disso. 
 
Que o Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo, possa com estas palavras te guiar para uma 
vida pela de felicidade e fidelidade à Palavra de Deus. 
 

Formulador do texto 
Pastor Luis Henrique Stockmann 
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