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O ÓDIO  

POR TRAZ DA MASCARA CHAMADA AMOR 
 
 O Espírito Religioso chamado de denominacionalismo, que aparentemente 
se identifica com "amor"; na verdade produz ódio, dissensão, dilaceração e 
contenda. 
 
 Abaixo algumas citações de sermões do Reverendo Branham. 
 

Sermão A Era da Igreja de ESMIRNA § 43 e 69 
NOTEM COMO A ORGANIZAÇÃO PRODUZ O ÓDIO. ELA DESTRÓI A 
FRATERNIDADE. CAUSA AMARGURA. É isto que mirra significa. É disto que 
Smirna está cheia. Amargura. UMA RAIZ DE AMARGURA CONTAMINA A 
MUITOS. Desta maneira mais e mais corrupção foi se introduzindo. Cada era 
sentiria suas nódoas. Aqueles que COMBATEM OS PEQUENINOS DE DEUS E 
ZOMBAM E DESTROEM - deixe-os fazer isto. E façam o que quiserem. E tudo 
em Nome de Deus e da religião. Mas eles mentem. ELES NÃO SÃO DE DEUS. 

Eles são de SEU PAI, O DIABO. Eles, pelas suas obras contra qualquer pessoa, demonstram o 
que realmente são. Deixe-os organizar e repudiar o pequeno rebanho. Eles meramente 
revelam mais ainda a todos que são do diabo. Eles são a falsa vinha - a vinha que assassina. 
SEU ÓDIO prova o que eles são. A igreja Nicolaíta anticristo é o que eles são.  
 
Sermão JOSE ENCONTRANDO SEUS IRMAOS, § 142 
§ Como podem os homens se tornarem tão religiosamente cegos? ELES SE TORNAM 
ESTÚPIDOS POR CAUSA DAS BARREIRAS DENOMINACIONAIS E ODEIAM SEUS IRMÃOS, SEM 
UMA CAUSA. Vê você isto? Tão limitados, tão pequenos, eles fazem isto por causa do seu 
prestígio.  
 
O UNICO LUGAR PROVIDO POR DEUS PARA ADORACAO,.§ 49 
§ AGORA BEM, AS PESSOAS TÊM A IDÉIA DE QUE DEUS ESTÁ OBRIGADO A ENCONTRAR-SE 
COM ELAS UNICAMENTE SOBRE A BASE DE SUA TEOLOGIA; ASSIM É COMO AS PESSOAS 
PENSAM. ELAS NEM SE QUER TÊM COMPANHEIRISMO UM COM A OUTRA. Os Pentecostais 
não têm companheirismo com os Unicistas; os Unicistas tão pouco têm companheirismo com 
os Trinitários. Os Metodistas não se misturam com os Batistas, porque é um legalista e o 
outro é calvinista; assim sendo entre eles não há nenhum companheirismo. E NISTO TORCEM 
TANTO A MENTE DAS PESSOAS QUE CHEGAM A ESTAR UMA CONTRA A OUTRA 
 
ADOÇÃO II PARTE, 142  
 “SE O MEU CORAÇÃO SE FECHAR PARA UM IRMÃO... CAÍ DA GRAÇA”.  
 
ADOÇÃO II P. 24.  
“UM HOMEM QUE TEM O ESPÍRITO SANTO SUPORTA QUEM ESTÁ EM ERRO”.  
 
 Você não tem Fé, se primeiro não ter amor de Deus em seu coração 
Sermão O LIVRO DA VIDA DO CORDEIRO 
111 ... “Irmão Branham, qual foi primeiro: fé produz amor, ou amor produz fé?” 
112 Eu disse: “Amor produz fé. Não fé, amor. Você tem de amar, primeiro, antes 
de poder ter fé.” 
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113 Por isso, se você tem fé, e não ama a Deus divinamente, a sua fé é em vão. 
Está vendo? Você tem que amar a Deus. Portanto, você pode se unir a todas as igrejas 
do país, fazer qualquer coisa que queira, fazer todas as confissões que queira; mas se não há 
amor genuíno, real, do Espírito Santo, nascido de novo em seu coração por Deus, a sua fé é 
em vão. Não importa quanto você confesse que crê em Deus, isso não tem nada a ver. Tem 
que nascer no coração humano, então você tem Vida Eterna, nunca poderá ser separado de 
Deus. 
 
 A própria identificação que você tem Vida Eterna esta ligada diretamente 
que você vive não para si mesmo, mas vive para os outros 
 

Sermão AQUELE DIA NO CALVARIO 
75 Ele era simplesmente um Homem, o Homem perfeito. Ele deu Sua vida, e 
Ele fez um exemplo para você. 
76 Agora, o que devemos fazer. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer 
é: Jesus nunca viveu para Si Mesmo. A Sua vida foi gasta para outros. Isto é 
perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas 

coisas, isto é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida 
eterna. Vida eterna é viver para os outros. 
77 Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna 
porque Ele não viveu para Si Mesmo. Ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna 
recebendo aquele dia, e você não vive mais para si mesmo. Você vive para os outros. 
 
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. 

 
Sermão O SINAL 
243 Oh, tome isto solenemente! Devemos amar uns aos outros. Oh, que coisa! Devíamos 
estar tão cheios de amor! Nunca falem mal um do 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. 
 
Provérbios 1:9  
O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo 
conhecimento. 
 
Mateus 24.51 
E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de 
dentes.  
 

SEM TEMPO PARA DEUS? 
 
Nos últimos tempos tenho sido insistente neste tema, minhas pregações dominicais na minha 
igreja. Por tratar-se de um tema oportuno, atual e objetivo nesta corrida desenfreada do 
comportamento humano. Este nosso mundo está sempre fervilhando de gente num lufa-lufa 
constante... é gente que vai e que vem, que come e que bebe, que ri e que chora, que nasce 
e que morre. A maioria das pessoas de nossa época estão sempre presas a programas cada 
vez mais cheios... compreendendo atividades cada vez maiores e mais variadas... e o ritmo 
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parece aumentar cada dia mais. Há as que não agüentam e entram em colapso nervoso. 
Outras procuram refúgio nos calmantes para dormir, e outras ainda nas bebidas alcoólicas e 
drogas. 
 
O tempo é a mercadoria mais cara do mercado desta civilização de rodamoinhos. Quem é 
que tem bastante tempo? A maioria admite de pronto falta de tempo para se entregar à 
realização das coisas realmente importantes da vida. No entanto, muitos de nós temos 
bastante tempo, mas parece que nunca conseguimos começar a fazer as coisas que sabemos 
que devíamos saber. 
 
Muitos decidem a ler a Bíblia cuidadosamente para aprender as verdades que contém, seus 
mandamentos e suas promessas – mas o volume sagrado só raramente é estudado ou até 
mesmo tirado do lugar... exceto na hora de passar o espanador na sala. Não sobra tempo. 
Muitos expressam o desejo de se tornarem cristãos, mas continuam sempre longe de Cristo. 
Estão ocupados demais. Não lhes sobra tempo. Muitos pais desejam ficar mais tempo perto 
dos filhos para conhecê-los melhor orientá-los melhor... mas acabam sempre vendo-os se 
transformarem de garotos em homens, não se repetindo mais as melhores oportunidades 
para compreensão mútua e camaradagem. Sempre ocupados demais. Não sobrou tempo. 
 
A Bíblia foi escrita para o presente. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Há uma coisa 
que a Bíblia não promete a ninguém, isto é, mais um dia... ou uma hora a mais... ou até 
mesmo mais um minuto. A missão mais importante do homem na vida é aprender a vontade 
de Deus, e submeter-se completamente, e deixar-se governar pelos valores espirituais 
eternos e não pelas coisas passageiras da vida material. Este é o desafio mais importante que 
temos de enfrentar. 
 
Você tem tempo para conhecer Deus? Você tem tempo para obedecer à vontade de Deus e, 
assim, de render glória ao seu Criador? Todos terão tempo para morrer e para serem 
julgados por Cristo. É necessário tempo para nos prepararmos, o melhor de nossos tempos. 
Uma vida sem tempo para Deus é, ao mesmo tempo, tola e trágica. A um fazendeiro 
avarento, disse nosso Senhor certa vez: “Louco, esta noite te pedirão a tua alma; e o que 
tens preparado, para quem será?” (Lucas 12:20) 

Pastor Luis Henrique Stockmann 
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