
A VOZ DE DEUS TABERNÁCULO - SÃO LEOPOLDO - RS - BRASIL - www.palavracriativa.org.br 

 
1 

 
 

 

Citações escolhidas dos Sermões do 

Rev. WILLIAM MARRIOM BRANHAM 

 

UM TRABALHO DE DIVULGAÇÃO PARA OS CRISTÃOS REALIZADO POR 

A VOZ DE DEUS TABERNÁCULO - SÃO LEOPOLDO - RS - Pastor Luís Henrique Stockmann 

Rua Ipê Roxo, 357 - Bairro Rio dos Sinos - Próximo à estação do Metrô - palavracriativa@uol.com.br 



A VOZ DE DEUS TABERNÁCULO - SÃO LEOPOLDO - RS - BRASIL - www.palavracriativa.org.br 

 
2 

Eles Não Oram o Suficiente 
 

“Perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando ao mesmo 
tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos 
o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo 
falar.”                                                                                              COLOSSENSES 4:2‐4  
 

Você sabe, poderíamos cantar muito. Poderíamos gritar ate ficarmos roucos. E 
poderíamos cantar na hora errada ou gritar na hora errada, mas aqui está uma coisa 
que nunca está fora de ordem: quando estamos orando. “Eu gostaria que o 
homem orasse em todo lugar levantando mãos santas sem dúvidas ou...”  

DORES DE PARTO [65‐0124], Parágrafo 27 
 

A oração muda as coisas. A oração muda a morte a vida. A oração muda enfermidade a 
saúde, muda pecadores a santos. Isto é a oração. Você pode rir demasiado. Você pode 
gritar muito. Você pode comer demasiado, mas você nunca vai orar demasiado. A 
Bíblia disse: “Eu gostaria que homem orasse em todo lugar, levantando mãos santas.” (I 
Tim. 2:8). Portanto você nunca serpaz de orar demasiado.                             FÉ [56‐0427] 
 

Pai, o maior privilégio que um mortal já teve foi fechar seus olhos e abrir seu 
coração e falar Contigo. E sabemos que o Senhor ouve, se nós somente pudermos 
crer que o Senhor ouve, pois Jesus disse, “Se pedirdes ao Pai qualquer coisa em Meu 
Nome vos será concedido”. (Marcos 11:24‐25). Isto foi na condição se nós não 
duvidarmos.                                                          DORES DE PARTO [65‐0124], Parágrafo 28  
 

Eu amo a Palavra. Oh, somente gostaria que pudesse expressá‐la. Sabe você onde eu 
prego meus melhores sermões? Em minha casa no quarto de oração ou em 
alguma parte, na cama! Eu deito à noite e fico ungido com o Espírito Santo, 
prego uma meia noite para mim mesmo. Oh, se eu pudesse somente faze-lo assim 
no púlpito, rapido demais, e dentro de um pouquinho corro diante de mim mesmo. 
Suponho que é por causa de ser nervoso, e natureza de perder o meu pensamento.  
 
Não gostaria você de ficar só com o Senhor? Oh meu Deus, meu Deus, somente 
ficar sozinho. Nós costumávamos cantar uma pequena canção, “Há momentos que eu 
gosto de estar só com Cristo, meu Senhor.” Você alguma vez ouviu isto? Eu posso 
dizer‐Lhe todos meus problemas; sozinho.  
 
E essa é a maneira que Ele quer para te ter, só para si Mesmo. Suas orações, não 
tanto como quando vocês estejam, oh, talvez vindo, você sabe, por exemplo, ora, estar 
no público quando vocês estão orando como na igreja ou ao redor do altar. Ficar só! 
Você fará uma oração diferente quando vocês estão por si mesmos do que 
fazem quando estão no público. Esgueirar‐se só, todos vocês; saírem e somente 
ter um lugar de uma verdadeira reunião secreta, onde você e o Senhor se 
encontram várias vezes por dia e orar. (Lucas 22:39‐46; 6:12; 9:1). 

 FÉ UMA VEZ DADA AOS SANTOS [55‐0501]  
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Pregadores, um ministro, por que temos estas cargas - e não temos cargas pelas almas 
perdidas? Eu creio que é - é a falta do avivamento. Creio que todavia deveríamos 
tratar de orar a Deus para que nos dê paixões pelas almas perdidas até que 
Jesus venha.                                   PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 4 [64‐0830e], Parágrafo 86  
 

E, recordem, o astronauta é controlado pelo poder do radar. Vocês o viram 
trazendo John Glenn. Eu olhei lá embaixo no Cabo Canaveral e vi aquele grande radar, e 
você nem mesmo podia vê-lo em nenhuma parte, mas você podia dizer onde ele estava 
através da maneira que aquele radar estava indicando. Ali era onde ele estava. Vêem? E 
nós temos um radar, também, a oração. A oração é o radar poderoso que dirige o 
astronauta. “Tudo que pedirdes ao Pai em Meu Nome Eu o farei.” Vêem? Simplesmente 
observe a maneira como estão indo as orações, você pode ver o lado que Ele está 
indicando. Amém. Somente observe a maneira que  a igreja está orando, você 
poderá ver a maneira pela qual os mísseis voarão. Você pode dizer isto pela - pela 
maneira que os astronautas estão viajando, pela maneira que a igreja está orando.  

CONTAGEM REGRESSIVA  [62‐0909] , Parágrafo 85  
 

E agora eu os agradeço por orarem por mim. Eu sabia que muitos de vocês estariam 
orando ao saber que eu havia sido ferido. E um pequeno grupo que somente...Minha 
filha ali atrás, Rebekah, escreveu para a irmã Dauch que vem aqui à igreja, uma carta, e 
lhe contou sobre isto. E ela telefonou para Meda um par de noites depois daquilo, disse, 
“Eu não sei se ajudou ou não, mas todos nós do grupo aqui nos juntamos”. O ministro 
Metodista e - e o Irmão Brow, seus parentes e todos eles se juntaram,e oraram toda a 
noite por mim. Disse; “Eu não sei se Deus ouviu ou não, mas, nós sabemos que o 
Irmão Branham orou por muitos, nós pensamos que poderíamos orar por ele”. 
Esta é a classe que Ele ouve, vêem. Sim, senhor, há uma classe como aquela!  
O Irmão Crase, um de nossos irmãos aqui, Satanás atrás dele recentemente, bateu 
contra um bueiro, Oh, isto simplesmente cortou seu....completamente. Eu não vejo como 
ele conseguiu sair dali vivo. E então ele estava deitado ali fora no hospital e disse que 
havia um pequeno irmão vindo de New Albany, chamado Medcalf, e ele disse, “Irmão 
Crase, eu estou - eu não sou digno de vir e orar por você, mas” disse, “ o Senhor 
simplesmente colocou isto em meu coração, então eu não poderia evitar isto”. 
E simplesmente veio e se ajoelhou, e disse uma pequena oração e se foi. Deus 
curou o Irmão Crase bem ali. Vêem? Mas vejam, é o dom de cura no Corpo de Cristo, 
vê você, um membro para outro. Não pense que porque você é simplesmente um 
membro leigo; aquilo, você é exatamente tão membro quanto qualquer um outro. Aquilo 
é exatamente como tanto meu dedo como este braço são meu braço, ou este ouvido é 
meu ouvido. Vêem? É simplesmente um membro do corpo. E nós todos... Se um 
membro sofre, todos os membros sofrem com aquele. Uma unidade, que bendita 
unidade!                                            POSSUINDO TODAS AS COISAS [62‐0506], Parágrafo 12-14  
 

Porém deixe que todos derrubem aqueles preconceitos e unam-se e digam: “Nós 
esqueceremos todos estes credos aqui, e catecismos, e tudo que nós estamos lendo; 
voltemos à Palavra do Senhor.” Observe o que acontecerá então. Deus lhes levantará um 
profeta - Ele seguramente fará - que A trará para eles se eles estiverem prontos para 
recebê-La. Primeiro eles têm que orar. Deus espera. Não é estranho que Deus queira 
que as pessoas tenham parte dentro disto? Quando Jesus olhou para a ceara, Ele 
disse: “A ceara está madura, os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da ceara (que era 
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Ele) - rogai a Mim, para que Eu envie ceifeiros para a Minha ceara.” (Mat. 9:36‐38). É 
certa parte que você tem que fazer. Deus está esperando que Sua igreja clame 
por Ele. (Rom. 10:12‐13). Ele sempre fez isto. Deus está esperando hoje que o 
povo clame para que Seu servo entre em ação. E o servo não pode entrar em 
ação até que o povo ore.  Israel não pôde entrar em ação ali com sinais e maravilhas 
até que eles caíssem prostrados sobre suas faces e orassem por um libertador. (Êxodo 
3:6‐8). Deus tinha Seu libertador. Deus tinha um profeta morando ali no deserto, o 
manteve ali por quarenta anos esperando que eles se corrigissem para orar. 
Porém quando eles se corrigiram a orar, então Deus enviou o libertador. Deus 
fará a mesma coisa hoje, se o povo apenas se reunir, começar a orar. Correto!  

UM VERDADEIRO SINAL QUE SE DEIXA PASSAR POR ALTO [61‐1112], Parágrafo 141-143  
 

Deus deu...dá a resposta à sua oração. Vocês pediram, e receberão. E isso 
é...Eu poderia parar aqui por horas, sobre homens e mulheres, até mesmo 
cristãos, orando por algo; e Deus dá a resposta e eles nem ao menos a 
reconhecem. E agora, Deus lhes deu a resposta. Eles estavam querendo um 
Messias. Eles sabiam que tinham tido Césares, e tinham-tinham tido Davis, tinham tido 
Salomões (os homens sábios), tinham tido Davis (os poderosos guerreiros), eles-eles 
tinham tido todos os tipos, mas sabiam que tinham de ter ajuda do Céu e eles... Deus 
lhes tinha prometido um Messias. E Ele lhes enviou aquele Messias, em resposta à 
sua oração, mas não O quiseram. (Dan. 9:25‐26; João 19:15; João 1:11). Eu me 
pergunto, hoje, se nossas orações...Você os ouve dizer: “Orem por um grande 
reavivamento. Orem por isto. Orem por uma manifestação. Orem por unidade.” Eu me 
pergunto, se Deus enviasse tal programa, se nós o aceitaríamos. Eu somente 
me pergunto se nós aceitaríamos o que Ele nos envia. Vejam vocês, Ele...A razão 
por que oramos por tais coisas... porque sabemos que é necessário. Mas quando Deus 
nos envia isto da maneira como Ele o quer, então não está de acordo com o 
nosso gosto, e, portanto, nós não o recebemos. E assim foi naquele dia. Se Ele não 
estivesse do gosto da fé deles e de sua...Eles-eles não O receberiam também, hoje. Essa 
é a razão por que eles fizeram esta pergunta: “Quem é este? Quem é este sujeito que 
está vindo?” Vejam, este foi um-um tempo tremendo. Oh, todos estavam...uma tensão. 
Algo estava para acontecer.                       QUEM DIZEIS SER ESTE? [64‐1227], Parágrafo 55-57 
 

Oh, que coisa! Um sinal que se deixa passar por alto, o verdadeiro sinal, e eles falham 
em ver. Eles sempre falham. De volta à verdadeira igreja, a verdadeira Mensagem.  

UM VERDADEIRO SINAL QUE SE DEIXA PASSAR POR ALTO [61‐1112], Parágrafo 185  
 

Jesus disse: “O que quer que pedires ao Meu Pai em Meu Nome, Eu o farei”. (João 
16:23). Você já se deu conta do que isto significa? Você percebe que se você for 
diante de Deus em Nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando? 
Não sou mais eu orando. Se eu venho em Nome Dele, e Ele reconhece o Seu Nome, e 
Jesus disse: “O que quer que pedires ao Pai em Meu Nome, Eu o farei”. Então quando eu 
vou ao Pai em Nome de Jesus, não sou eu orando mais; é Jesus. É Seu Espírito 
orando através de mim. (Romanos 8:2). Então, eu tenho que receber o que eu estou 
pedindo, porque Ele disse isto, e é a própria Palavra de Deus. A Palavra não pode fazer 
nada mais do que produzir exatamente o que Ela disse. Então nós cremos que somos... 
Esta é a confiança que temos em Deus, que nós recebemos o que pedimos, 
porque Ele é Deus e não pode voltar atrás com Sua Palavra. (I João 3:21‐22). Ele 
tem que ficar com Sua Palavra. Então, “Se vós estiverdes em Mim e Minhas Palavras 
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estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito”. (João 15:7). Isto não 
é simples? Fé criada. Nós fomos feitos para este propósito. Então, através da 
queda, ora, nós fomos distanciados daquela condição; e através da redenção fomos 
trazidos de volta a isto novamente. E a única coisa que impede a raça humana, hoje, de 
ser superior e ter controle como eles tiveram no princípio, é porque os fios da tomada 
de Deus, colocados no ser humano, foram obstruídos.  

A BASE FUNDAMENTAL PARA A FÉ [55‐0113], Parágrafo 33-34  
 

Ele disse, “Bem, você ora... A que você ora? Eu pedi por fulano de tal e certas coisas; e 
não recebi”. Eu disse, “Você ora errado. Nunca devemos orar para mudar a 
mente de Deus; nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de 
Deus não necessita de nenhuma mudança. (Vêem, vêem?) É correta”. Eu disse, 
“Não para o que você ora...” Eu sei de um jovem rapaz católico que certa vez estava... 
tinha um livro de orações e dizia orações e sua... para que sua mãe vivesse. E ela 
morreu, e ele jogou o livro de orações no fogo. Bem, vê você...eu não estou com o livro 
de orações, mas de qualquer maneira... Vêem, você toma a atitude errada. Você está 
tentando dizer a Deus o que fazer. A oração deve ser, “Senhor, transforma-me 
para que eu esteja de acordo com a Tua Palavra”, não mude - não, “Deixe-me 
transformar a Tua mente, Tu transformes a minha (Vêem?) Transforme a 
minha mente de acordo com a Tua vontade, e a Tua vontade está escrita aqui 
no Livro. E Senhor, não...não me deixes ir até que Tu tenhas minha - minha 
mente ajustada exatamente como a Tua mente. E então quando a minha 
mente estiver ajustada exatamente como a Tua mente, então eu crerei em 
cada Palavra que Tu escreveste. E Tu disseste lá que Tu farias com que tudo 
operasse junto para o bem daqueles que Te amam, e eu Te amo, Senhor. Tudo está 
contribuindo para o bem”. (Romanos 8:28‐29).  

CRISTO REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA [65‐0822m]¸Parágrafo 34‐35  

Você sabe algumas vezes quando estamos orando pelos outros, somos aqueles 
que obtêm a ajuda muitas vezes, quando estamos orando pelos outros.  

POR QUÊ? [61‐0125], Parágrafo 8  
 

Agora, Jesus, Ele não disse, “Imponham as mãos e orem.” Ele disse: “Estes 
sinais seguirão aos que crerem, se eles impuserem as mãos sobre os 
enfermos” (Marcos 16:17‐18). Nunca disse: “orem por eles”; somente “imponha as 
mãos sobre eles”. A ordem de orar é: “Chamem os anciãos da igreja, que eles os 
unja com óleo e orem por eles,” (Tiago 5:14‐16). Isso é para a igreja. Mas o dom 
evangelístico de cura é somente impor as mãos sobre o enfermo. Nós sabemos isso! Não 
orar por eles, impor as mãos sobre eles, estes sinais seguirão.  

VEJAMOS A DEUS, [59‐1129] Parágrafo 196  
 

"Que podemos fazer para aliviar a carga?" Sim, irmão, irmã, seja quem for que 
escreve esta, ore por mim: essa é a melhor coisa a fazer. Obrigado. Não necessito 
de dinheiro. Eu...Entra suficiente disso para cuidar-me. Graças ao Senhor por isso. Não 
necessito de roupa. A maioria do tempo as pessoas me dão a roupa que visto. E meus 
amigos me dão roupas e coisas. E eles...Recebo suficiente dinheiro para alimentar minha 
família, isso é tudo que necessitamos. Parece... E você pode orar por mim, porque 
na verdade necessito de ajuda espiritual.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 4 [64‐0830e], Parágrafo 84  
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Esta é a única maneira através da qual  você alguma vez fará isto. Vamos cantar juntos. 
Vamos realmente ouvir isto agora! Nós temos tempo suficiente. “E ore, e ore, é a única 
maneira. Para alcançar um lugar mais alto; Ore, ore, a oração da fé. Trará as bênçãos de 
Deus.” Então se a oração da fé faz descer as bênçãos de Deus, vamos continuar 
orando.                             APOCALIPSE, CAPÍTULO QUATRO - 1ª PARTE [60‐1231], Parágrafo 42-43  
 

E escutava a este, este jovem aqui e este outro aqui orando há um momento 
com todo esse entusiasmo. Pensei, “Vocês sabem, eu costumava orar assim, sem 
respirar, fortemente”. E logo você se põe velho e se torna um pouco lento e isso, 
vocês sabem. Você continua movendo-se, porém você está em “segunda velocidade”, 
como disse o irmão Wood ali fora. Porém, e então todo o tempo...E logo depois de um 
curto tempo você cai em baixa velocidade, creio que quando você chega aos setenta ou 
oitenta. Porém, vocês sabem, o... apesar disso você continua movendo-se. Conquanto 
você pode se mover, que diferença faz isto? Só que se necessita um pouco mais de 
tempo para chegar lá.  

DEUS NÃO CHAMA O HOMEM A JULGAMENTO SEM ANTES  
ADVERTIR-LHE [63‐0724], Parágrafo 10  

 

Ele foi à casa de uma menininha, a filha única de um ministro; ela estava morta, fria, 
pálida, deitada lá. Ela poderia ter morrido um par de horas antes que Ele chegasse ali. 
Eles a colocaram em uma pequena cama, preparando para embalsamá-la. Jesus entrou 
direto para o quarto onde ela estava. Eles estavam lamentando e chorando daquela 
maneira. Ele colocou a todos para fora, disse: “Saiam daqui, saiam.” Disse: ”Venha aqui 
Pedro, Tiago e João. Eu sei que vocês creem.” E disse ao pai: “Você crê, ou então você 
não teria ido Me chamar.” E a mãe disse: “Senhor, eu creio.” Você vê? Disse: “Fique em 
pé aqui.”Ele olhou e lá estava a menininha. Ele disse: “Talita cumi,” que significa 
‘menina. ’ Aleluia! Ele não teve que orar (Marcos 5:21‐24,35‐43), Ele era a Palavra. 
Eu não tenho que orar se eu vejo uma visão, porque a Palavra já fez aquilo 
real. Eu tenho que orar para conseguir a Palavra, saber o que Deus diz, então 
eu posso falar de acordo com o que Ele diz. Mas Ele era a Palavra. Amém.  

SABEDORIA VERSUS FÉ [62‐0401], Parágrafo 174-175  
 

Agora, na Escritura, certa vez houve um homem com o nome de Josafá, um grande 
homem, um homem religioso. E ele foi a outro rei que era o rei de - de Israel. E ele, 
Josafá, sendo o rei de Judá. E ele foi até Acabe, o rei de Israel, eles todos se uniram a 
fizeram uma aliança um com o outro, para irem lutar lá em Ramote de Gileade. (I Rei 
22:1‐38). E eles fizeram isto sem primeiro orar. Oh, se as pessoas pudessem 
somente imaginar! Esta é a razão pela qual eu vim nesta manha e lhes pedi para que se 
lembrem de mim enquanto vou ao estrangeiro. Em todas as coisas, orem! Alguém 
veio outro dia e disse: “Irmão Branham, você acha que é errado fazer certa coisa?” Eu 
disse, “Por que está você indagando a respeito?” Vêem? Se há uma dúvida em sua 
mente, deixe-a de lado, não faça isto de maneira alguma. Simplesmente pare 
com aquilo. Quando você começar a fazer qualquer coisa, e se houver uma 
dúvida quanto a se está certo ou errado, afasta-te disto. Não entre nisto de 
forma alguma, então você saberá que está certo. Agora, todas as coisas devem 
ser consideradas e orarmos primeiro. “Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e 
Sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas”. (Mat. 6:33‐34). Tenho 
certeza absoluta nesta manhã que se homens e mulheres pudessem chegar à posição 
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onde suas almas, seus pensamentos, suas atitudes fossem perfeitas na visão de Deus, 
esta seria uma das mais poderosas igrejas que já existiu.  

DEMONOLOGIA - ESPÍRITOS SEDUTORES [55‐0724], Parágrafo 42-45  
 

Quero contar-lhes um pequeno segredo. O Senhor me abençoou grandemente, a 
quem eu dou todo louvor, por orar pelos enfermos. E eu tenho observado ao longo 
desses anos, e tenho encontrado ser a verdade absoluta. Eu não posso nunca, nunca, 
obter algo por meio de minhas orações até que eu verdadeiramente entre em 
real companheirismo com a pessoa pela qual estou orando. Você tem que 
descer e sentir a condição da pessoa. Aqui, há não muito tempo atrás, lá no México, 
um pobre, um ancião mexicano, preto, cabelo e bigode grisalhos, provavelmente nunca 
teve uma refeição decente em sua vida, e lá veio ele para a plataforma. Católico, por fé, 
movendo-se com um pequeno xale sobre ele, sem sapatos, os pés enrugados.Ele estava 
pedindo por mim. E quando ele se ajoelhou diante de mim, eu o peguei pelas mãos. E 
ele procurou encontrar seu rosário, velho e desgastado, que ele havia esfregado tanto 
para dizer suas orações. E eu disse: “Isso não é necessário, pai. Você não tem que fazer 
isso. Apenas coloque isso de lado, só por um minuto.” O intérprete dizendo-lhe. Então ele 
o colocou perto de mim. Eu disse, “Venha aqui, pai. Eu quero que você creia no Senhor 
Jesus.” E ele pôs suas velhas mãos para cima, segurou meus ombros, e inclinou a cabeça 
em meu ombro. Eu olhei para aqueles velhos pés enrugados, empoeirados, sujos. Tirei 
um dos meus sapatos para ver se serviria nele. Eu preferia ir descalço a vê-lo andar 
assim. (Tiago 2:13). Veem, e meu coração sentiu por ele; ele era cego. Agora, isso é 
quando você realmente entra nisso. Toda a nossa cultura falhará. Todos os nossos sinais 
falharão. Todos os nossos dons falharão. Mas o amor nunca falha. (I Cor. 13:4‐7). 
Isso é o que segura no aperto. E eu pensei: “Pobre velho companheiro, teria mais ou 
menos a idade de meu pai se ele estivesse vivo.” E eu pensei: “Talvez ele tenha um filho 
também em algum lugar.” E ele estava murmurando alguma coisa, e o intérprete não o 
disse para mim. E eu olhei para o velho companheiro, eu simplesmente não podia... Não 
em meus olhos, mas no meu coração. Eu sentia como que lágrimas caindo. “Pobre 
velhinho”, pensei, “ele provavelmente nunca teve uma boa refeição em sua vida; 
maltrapilho.” E eu entrei com ele, entrei em sua aflição e pensei: “Além de ser 
pobre, além de sua condição e sua aflição, tudo isso, ainda num mundo escuro, não pode 
ver: cego.” Eu pensei: “Ó Deus, e se fosse meu papai nessa condição?” Então eu tive o 
sentimento Dele. Eu disse: “Pai Celestial, seja misericordioso com este pobre cego.” 
Não estava orando da minha cabeça. Era Algo em meu coração orando por 
aquilo. Veem, mas, o amor... E eu o ouvi indo, [O irmão Branham imita a língua nativa 
do homem - Ed.]. E lá os mexicanos, às dezenas de milhares de pessoas estavam 
gritando. Eu me perguntava o que era. Ele estava gritando: “Eu posso ver. Eu posso ver.” 
Então ele se virou e ajoelhou-se e começou a esfregar meus sapatos, tentando acariciar-
me no pé, e eu o levantei. E ele corria para cima e para baixo, o velho companheiro 
encurvado, gritando [O irmão Branham imita o homem na língua nativa - Ed.], “Eu posso 
ver. Eu posso ver.” O que foi aquilo? Entrando em companheirismo com ele. O 
amor, isso é o que faz; nenhuma tensão, apenas o amor puro, inadulterado. 
Isso abaterá todos os dons de imposição de mãos. Isso superará todas as interpretações 
e o falar em línguas. (I Cor. 13:8‐13). Isso vai vencer todos os... Eu diria, as vozes 
melodiosas do cantar. Isso vai abater tudo, se você apenas entrar no amor de 
Deus com a pessoa que você está tentando ganhar para o Senhor Jesus. “Oh,” 
você diz: “Irmão Branham, eu não oro pelos enfermos. Tenho uma pessoa ...” Tudo bem, 
se ele não é salvo... Simplesmente nãomanufature. O Espírito Santo sabe melhor do que 
isso. Não seja hipócrita. Realmente deseje isto. E você começa a se interessar a respeito 
desse seu pobre amigo perdido até que você simplesmente não pode suportar isso dia e 
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noite; você simplesmente tem que ir até ele em amor. Observe o que o Espírito 
Santo vai fazer. Ele O puxará direto a você cada vez. “O amor de Deus nos 
constrange.”  (II Cor. 5:14).  
 

Isso é o que um verdadeiro cristão faz. Você ora e se humilha, e se mantém 
diante de Deus dia e noite para que você possa dar-se a alguém mais. Não é o 
que você retém; o que importa é o que você dá. Você deve dar-se aos outros. Essa é a 
maneira que Jesus fez. Ele deu-Se a Si mesmo para os outros.  

APOCALIPSE, LIVRO DE SÍMBOLOS [56‐0617], Parágrafo 31-38 e 44  
 

Justamente como eu gostaria que alguém me apoiasse e orasse enquanto eu estivesse 
atravessando minhas provas, e você gostaria que alguém lhe fizesse o mesmo.  

A ACUSAÇÃO [63‐0707], Parágrafo 14  
 

Isso é o que um verdadeiro cristão faz. Você ora e se humilha, e se mantém diante 
de Deus dia e noite para que você possa dar-se a alguém mais. Não é o que você 
retém; o que importa é o que você dá. Você deve dar-se aos outros. Essa é a maneira 
que Jesus fez. Ele deu-Se a Si mesmo para os outros.  

APOCALIPSE, LIVRO DE SÍMBOLOS [56‐0617], Parágrafo 45  
 

E eu - eu não posso amar a Cristo até que primeiro eu ame Seu povo. Vêem? Eu tenho 
que amar Seu povo. Então se amo Seu povo, então eu O amo.  

DEIXANDO ESCAPAR A PRESSÃO  [62‐0513e], Parágrafo 28  
 

Hoje o homem caminha ignorantemente. Eles não sabem que esta é a Verdade. Eles 

pensam que isto é alguma classe de ismo. Eles não cavam suficientemente profundo para 
entrar no Espírito de revelação. Eles não oram o suficiente. Eles não clamam a Deus o 
suficiente. Eles só tomam Isto levianamente: “Oh, bem, eu creio que há um 
Deus. Certo!” O diabo crê na mesma coisa. O diabo crê mais do que algumas 
pessoas alegam crer. O diabo crê e treme. (Tiago 2:19). As pessoas só crêem e 
seguem adiante. Mas o diabo treme, sabendo que seu Juízo está se 
aproximando, e as pessoas crêem e não prestam nenhuma atenção ao Juízo 
que está se aproximando.                                  A ACUSAÇÃO [63‐0707], Parágrafo 265-266  
 

Quando chegamos a uma posição em que confessamos que não sabemos de nada, e 
simplesmente deixamos o Seu Espírito fazer a Sua vontade através de nós, então Ele nos 
ensinará. Mas quando sabemos muito, Ele não pode nos ensinar, então não podemos 
chegar a nenhum lugar. E eu digo hoje, se há um tempo em que esta nação deve 
ser chamada para orar, é  agora. A nação... Não somente por uma hora... Não,  
não por -- por poucos momentos de oração em silêncio em algum lugar; ela 
precisa de dias e mais dias, semanas e semanas de reuniões de orações, sobre 
toda a nação, até que Deus responda, e feche cada negócio de bebida alcoólica 
ilegal, e acabe com cada companhia de tabaco, termine com cada pecado que 
há,  faça com que as mulheres coloquem roupas novamente, e faça com que os 
homens atuem como cavalheiros e voltem para a igreja e tenham aquelas 
velhas e antiquadas reuniões de oração como costumávamos ter. Esta é a 
única maneira pela qual poderemos ter paz. Eu sei que eles não querem fazer isto 
(Vêem?), porque a Bíblia diz que eles não querem. E eles não o farão. Nós temos 
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simplesmente que encarar os fins dos tempos. E a você, igreja, nesta noite, prepare-se, 
pois não sabes o minuto ou a hora que Ele pode aparecer.  

A ELE OUVI [60-0712], Parágrafo 17  
 

O Espírito Santo não tem mais direito [prioridade – NT], na igreja do que nada. 
Não há mais reuniões de oração, já não se agoniza mais com Deus para 
cumprir a Sua palavra. Ninguém mais que acredita que a palavra ainda é a mesma 
ontem, hoje e para sempre! Uma mulher disse: “Para quem Jesus orou no Jardim do 
Getsêmani,” em uma reunião de rua certa vez. Eu disse: “Quero lhe perguntar algo. Você 
testificou que você tinha o Espírito Santo. Onde Ele está? Para o que você ora? 
Naturalmente, está do lado de dentro de você. Bem, nós temos o Espírito com 
medida. Ele o tinha sem medida. Nós somos filhos e filhas de Deus por medida. (II 
Cor. 10:13; Rom. 12:3) como tirando uma colherada de água do oceano e Ele é o 
oceano inteiro. Mas a mesma química que está na colher está no oceano inteiro. Isto é 
quantidade, mas a mesma qualidade! Portanto, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, 
e para sempre (Hebreus 13:8) Deus está em nós. Sim.  

SEMENTE NÃO HERDA COM A PALHA, [65‐0218] Parágrafo 126  
 

Senhor Jesus nós estamos vindo humildemente confessar os nossos erros. 
Estamos vindo para confessar que somos dignos de enfermidades, morte e tristezas, mas 
estamos aceitando a Sua propiciação por nossos pecados e enfermidades. E nesta noite 
estes filhos e filhas de Deus assentados aqui, ouvindo a correção da Palavra, e 
levantando suas mãos, e querendo andar mais próximos, eles estão colocando 
as mãos uns sobre os outros agora, porque eles crêem que Tua Palavra é a 
verdade. Eles crêem agora que estamos ressuscitados com Cristo, assentados em 
lugares celestiais com Ele. Eles tem suas mãos uns sobre os outros, orando um pelo 
outro. Tu disseste que a oração da fé salvará o doente e Deus o levantará; se ele 
cometeu algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessando nossas culpas uns 
para os outros, orando um pelo outro para que você possa ser curado; porque a 
oração fervente e eficaz do justo vale muito.  

COISAS QUE HÃO DE SER, [65‐1205] Parágrafo 153 
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