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COMO TER SUAS  
ORAÇÕES  

RESPONDIDAS  
 
O ato de Perdoar, te levará a um patamar que você pode ter total confiança 
que Deus te ouvirá. 
 
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 perdoado aos nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos 
nossos devedores;nossos devedores;nossos devedores;nossos devedores; 14. Porque se perdoardPorque se perdoardPorque se perdoardPorque se perdoardes aos homens as suas ofensas, es aos homens as suas ofensas, es aos homens as suas ofensas, es aos homens as suas ofensas, 
também vosso Pai celeste vos perdoará;também vosso Pai celeste vos perdoará;também vosso Pai celeste vos perdoará;também vosso Pai celeste vos perdoará; 15. Se, porém, não perdoardes aos Se, porém, não perdoardes aos Se, porém, não perdoardes aos Se, porém, não perdoardes aos 
homenshomenshomenshomens ( as suas ofensas ), tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas 
ofensas.ofensas.ofensas.ofensas. 
 
Diz a Bíblia que sem Fé é impossível agradar e alcançar algo de Deus. 
 
Mateus 21Mateus 21Mateus 21Mateus 21    
21 21 21 21 Jesus, porém, respondendo, disseJesus, porém, respondendo, disseJesus, porém, respondendo, disseJesus, porém, respondendo, disse----lhes: Em verdade vos digo que, se lhes: Em verdade vos digo que, se lhes: Em verdade vos digo que, se lhes: Em verdade vos digo que, se 
tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até 
se a este monte disserdes: Erguese a este monte disserdes: Erguese a este monte disserdes: Erguese a este monte disserdes: Ergue----te, e precipitate, e precipitate, e precipitate, e precipita----te no mar, assim será feito;te no mar, assim será feito;te no mar, assim será feito;te no mar, assim será feito;    
22 22 22 22 E, tudo o que pE, tudo o que pE, tudo o que pE, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis.edirdes na oração, crendo, o recebereis.edirdes na oração, crendo, o recebereis.edirdes na oração, crendo, o recebereis.    
 
E a base da Fé é o Perdão. 
 

A FÉ PERFEITA A FÉ PERFEITA A FÉ PERFEITA A FÉ PERFEITA ---- William Branham William Branham William Branham William Branham    

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 fluindo de nós para ajudar a fluindo de nós para ajudar a fluindo de nós para ajudar a 
outros.outros.outros.outros. 
 
Quando estamos para realizar qualquer projeto ou fazer algo, devemos 
sempre perguntar a deus sobre isto, e Ele dará uma resposta para voce. 
 

O Profeta Eliseu (23/07/1954) O Profeta Eliseu (23/07/1954) O Profeta Eliseu (23/07/1954) O Profeta Eliseu (23/07/1954)     

10101010 -Às vezes nós saímos em uma explosão de raiva em algum lugar 
e não pensamos em Deus, não oramos sobre isso, não perguntamos não oramos sobre isso, não perguntamos não oramos sobre isso, não perguntamos não oramos sobre isso, não perguntamos 
ao Senhor se deveríamos fazer isso ou não,ao Senhor se deveríamos fazer isso ou não,ao Senhor se deveríamos fazer isso ou não,ao Senhor se deveríamos fazer isso ou não, e descobrimos que o e descobrimos que o e descobrimos que o e descobrimos que o 

nosso suprimento de bênçãos é cortado.nosso suprimento de bênçãos é cortado.nosso suprimento de bênçãos é cortado.nosso suprimento de bênçãos é cortado. Então, nós perguntamos às vezes: 
“Bem, eu me pergunto por que eu não posso mais ter nenhuma bênção?”.por que eu não posso mais ter nenhuma bênção?”.por que eu não posso mais ter nenhuma bênção?”.por que eu não posso mais ter nenhuma bênção?”. 
Você nãVocê nãVocê nãVocê não presta atenção, você deixa a sua vida de oraçãoo presta atenção, você deixa a sua vida de oraçãoo presta atenção, você deixa a sua vida de oraçãoo presta atenção, você deixa a sua vida de oração. Você diz: “Bem, 
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eu sou um cristão”. Bem, isso é sinal de que você deve orar mais, mais do 
que nunca. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias.Ore todos os dias.Ore todos os dias.Ore todos os dias.    Não tome Não tome Não tome Não tome 
quaisquer decisões de forma muito dura ou muitoquaisquer decisões de forma muito dura ou muitoquaisquer decisões de forma muito dura ou muitoquaisquer decisões de forma muito dura ou muito depressa, sem antes  depressa, sem antes  depressa, sem antes  depressa, sem antes 
considerar Deus sobre elas. Pergunte a Ele:considerar Deus sobre elas. Pergunte a Ele:considerar Deus sobre elas. Pergunte a Ele:considerar Deus sobre elas. Pergunte a Ele: “Devo fazer isso, Pai?”. 
Pergunte a Ele: “É a Sua vontade para eu fazer isso?”. Então veja o que o 
Espírito Santo irá falar a você. Ele pode não dar a você uma visão, mas Ele 
irá falar de alguma forma para você, para que você saiba, se você for sincero 
e Lhe perguntar 

 
Se você deseja ser bem sucedido com Deus, veja aqui o conselho de 
Deus pelo Reverendo Branham. 
 

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 E se você deseja ser bem E se você deseja ser bem E se você deseja ser bem 
sucedido com Deus,sucedido com Deus,sucedido com Deus,sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um nunca permita que em qualquer ocasião um nunca permita que em qualquer ocasião um nunca permita que em qualquer ocasião um 

espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar.espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar.espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar.espírito arrogante lhe rodeie. Não permita nenhuma malícia entrar. Não Não Não Não 
importimportimportimporta o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva a o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva a o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva a o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva 
um complexo contra essa pessoa.um complexo contra essa pessoa.um complexo contra essa pessoa.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 estava em pecadoDeus lhe amou quando você estava em pecadoDeus lhe amou quando você estava em pecadoDeus lhe amou quando você estava em pecado.... E se o Espírito E se o Espírito E se o Espírito E se o Espírito 
de Deus está em você, você ama a outra pessoa qude Deus está em você, você ama a outra pessoa qude Deus está em você, você ama a outra pessoa qude Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro.ando ela está em erro.ando ela está em erro.ando ela está em erro.    
Está vendo, somente orem por eles, e amem um ao outro.Está vendo, somente orem por eles, e amem um ao outro.Está vendo, somente orem por eles, e amem um ao outro.Está vendo, somente orem por eles, e amem um 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 
 
Romanos 12.10 

10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, 
preferindo-vos em honra uns aos outros. 

 
Deus vai ouvir você e responder para você, quando não há nada de mal em 
seu coração. 
 

O Cego Bartimeu (30/03/1960)  
24  Sabe, como um servo de Deus, você deveria prestar atenção ao 
que você está fazendo, porque vocês são epístolas escritas, lidas 
por todos os homens. Vocês cristãos, sempre estejam dispostos a 
dar uma mão ou de fazer algo para ajudar alguém para tornar a vida 

um pouco mais agradável para eles como eles são... Você diz: “Bem, eu – eu 
não possuo nenhum dom de cura”. Você não precisa ter. Pelo menos ofereça 
algo. Ofereça uma oração. Faça alguma coisa. Faça-os sentir... Faça o 
melhor que puder por eles, de qualquer maneira. Nunca vire um ombro, 
um ombro frio, para qualquer um, não importa o que seja, mesmo 
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que eles tenham te maltratado. Faça-o de qualquer maneira. Se você 
não puder fazê-lo de seu coração, então você deve vir ao altar e ficar até que 
o Espírito entre em você para que a partir do seu coração, você possa amar 
aqueles que não te amam. Assim é quando Deus irá responder a sua 
oração, pois enquanto não houver nada em seu coração... “SE EU 
CONCEBER INIQÜIDADE NO MEU CORAÇÃO, ENTÃO DEUS NÃO ME 
OUVIRÁ”. Isso é o que Davi disse, e isso – isso é verdade. ELE NÃO TE 
OUVIRÁ. 
 
Confessar nossos erros e ter a mente sem culpa, as orações são recebidas e 
respondidas. 
 
Tiago 5.Tiago 5.Tiago 5.Tiago 5.    
16 16 16 16 Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para 
que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.    
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