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Citações escolhidas dos Sermões do 

Rev. WILLIAM MARRIOM BRANHAM 
 

Não deixe de ir à Igreja 
 

 
Ir na Igreja, ir Cultuar ao Senhor é uma Ordem Divina, porem também temos que 
observar qual a Igreja que iremos. 
 
Esta igreja em primeiro lugar deve estar fundamentada na Doutrina dos Apóstolos e 
Profetas, na Verdadeira Revelação. (http://palavracriativa.ohttp://palavracriativa.ohttp://palavracriativa.ohttp://palavracriativa.org.br/site/jesusrg.br/site/jesusrg.br/site/jesusrg.br/site/jesus----cristocristocristocristo----eeee----oooo----filhofilhofilhofilho----dededede----

deusdeusdeusdeus----sobresobresobresobre----estaestaestaesta----verdadeverdadeverdadeverdade----estaestaestaesta----fundamentadafundamentadafundamentadafundamentada----igrejaigrejaigrejaigreja----senhor/senhor/senhor/senhor/ ) 
 
Conforme citações de Sermões do Reverendo William M. Branham, ele nos diz os 
motivos pelo qual devemos ir na Igreja. 
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No Sermão Escritura na Parede §12No Sermão Escritura na Parede §12No Sermão Escritura na Parede §12No Sermão Escritura na Parede §12 - ...Agora, encontre para você uma igreja 
rapidamente, seja batizado e vá à essa igreja, uma boa igreja cheia do Espírito, e aí uma boa igreja cheia do Espírito, e aí uma boa igreja cheia do Espírito, e aí uma boa igreja cheia do Espírito, e aí 
permaneça enquanto você viver.permaneça enquanto você viver.permaneça enquanto você viver.permaneça enquanto você viver. 

 
Quando você professa ser um cristão e não vai à sua Igreja, você esta colocando uma 
Pedra de tropeço para mais alguém, e voce é então culpado. 
 

No Sermão PERGUNTAS E RESPOSTAS No Sermão PERGUNTAS E RESPOSTAS No Sermão PERGUNTAS E RESPOSTAS No Sermão PERGUNTAS E RESPOSTAS ---- Nº 2 [23/08/1963N], Jeffersonville,  Nº 2 [23/08/1963N], Jeffersonville,  Nº 2 [23/08/1963N], Jeffersonville,  Nº 2 [23/08/1963N], Jeffersonville, 
Indiana, E.U.A., Parágrafo 255: Indiana, E.U.A., Parágrafo 255: Indiana, E.U.A., Parágrafo 255: Indiana, E.U.A., Parágrafo 255:     

Agora, muitas vezes falo da crença Calvinista. Agora, não creias que isto te 
soltes a fazer tudo o que queiras. Outro dia um indivíduo... eu disse: “Eu fui à igreja”. 
Ele disse: “Eu fui caçar”. Me chegou a esposa do homem e ela vinha da lavanderia no 
domingo. E eu disse: “Por que não foste à igreja?”“Por que não foste à igreja?”“Por que não foste à igreja?”“Por que não foste à igreja?”    Ela disse: “Eu estava lavando” Eu 
disse: “Não devias fazer isso”.“Não devias fazer isso”.“Não devias fazer isso”.“Não devias fazer isso”.    Ela disse: Bom, não sou uma velha legalista”.Ela disse: Bom, não sou uma velha legalista”.Ela disse: Bom, não sou uma velha legalista”.Ela disse: Bom, não sou uma velha legalista”. Eu disse: 
“Porém eu cria que eras uma Cristã”.“Porém eu cria que eras uma Cristã”.“Porém eu cria que eras uma Cristã”.“Porém eu cria que eras uma Cristã”. Vêem, eu disse: “Saibas que estás pondo uma “Saibas que estás pondo uma “Saibas que estás pondo uma “Saibas que estás pondo uma 
pedra de tropeço no caminho de alguém?” pedra de tropeço no caminho de alguém?” pedra de tropeço no caminho de alguém?” pedra de tropeço no caminho de alguém?” Vê? Eu disse: “Isto...” 
 
Não devemos deixar nossas Congregações onde congregamos, devemos reter nossa 
confissão de fé e permanecer congregando. 
 
Hebreus 10Hebreus 10Hebreus 10Hebreus 10    
23232323 Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu. 
24242424 E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e ás boas 
obras, 
25252525 Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando 
aquele dia. 
26262626 Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento 
da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, 
 

No Sermão No Sermão No Sermão No Sermão AQUELE DIA NO CALVÁRIO [26/09/1960], AQUELE DIA NO CALVÁRIO [26/09/1960], AQUELE DIA NO CALVÁRIO [26/09/1960], AQUELE DIA NO CALVÁRIO [26/09/1960], §§§§3333----4:4:4:4:  
Estamos felizes... Eu creio que isto foi dito uma vez, ““““AlegreiAlegreiAlegreiAlegrei----me quando me me quando me me quando me me quando me 

disseram, vamos à casa do Senhor.”disseram, vamos à casa do Senhor.”disseram, vamos à casa do Senhor.”disseram, vamos à casa do Senhor.” [Salmos 122:1].Este é o privilégio dos cristãos e 
alegria - ir à casa do Senhor. Olhando ao redor eu vejo muitos amigos meus nesta 
manhã, eu fico bastante orgulhoso com isto. Então estamos esperando um grande 
tempo no Senhor nesta manhã. Esperando que Deus nos encontre de modo a Esperando que Deus nos encontre de modo a Esperando que Deus nos encontre de modo a Esperando que Deus nos encontre de modo a 
abençoar nossas almas e ministrar para nós as coisas das quais temos necessidade.abençoar nossas almas e ministrar para nós as coisas das quais temos necessidade.abençoar nossas almas e ministrar para nós as coisas das quais temos necessidade.abençoar nossas almas e ministrar para nós as coisas das quais temos necessidade.    
 

No Sermão No Sermão No Sermão No Sermão POR QUE CLAMAS? FALA! [14/07/1963], Parágrafo 3: POR QUE CLAMAS? FALA! [14/07/1963], Parágrafo 3: POR QUE CLAMAS? FALA! [14/07/1963], Parágrafo 3: POR QUE CLAMAS? FALA! [14/07/1963], Parágrafo 3:     
Damos-Te graças agora. A única forma que conhecemos para ter 

companheirismo contigo corretamente, é ao redor de Tua Palavra; Tua Palavra é a 
Verdade. Nos reunimos aqui para sermosNos reunimos aqui para sermosNos reunimos aqui para sermosNos reunimos aqui para sermos fortalecidos espiritualmente, o  fortalecidos espiritualmente, o  fortalecidos espiritualmente, o  fortalecidos espiritualmente, o 
necessitamos, Senhor. Necessitamos de força para suportar as cruzes que levamos. necessitamos, Senhor. Necessitamos de força para suportar as cruzes que levamos. necessitamos, Senhor. Necessitamos de força para suportar as cruzes que levamos. necessitamos, Senhor. Necessitamos de força para suportar as cruzes que levamos. 
Rogamos que envies o grande Espírito Santo hoje e nos fortaleça a todos.Rogamos que envies o grande Espírito Santo hoje e nos fortaleça a todos.Rogamos que envies o grande Espírito Santo hoje e nos fortaleça a todos.Rogamos que envies o grande Espírito Santo hoje e nos fortaleça a todos. Conceda a 
petição de Teu povo que se tem reunido e tem levantado suas mãos a Ti indicando 
que tem necessidade dessas coisas. Responda a cada um, Senhor. 
    
    

No Sermão No Sermão No Sermão No Sermão CRISTO É O MISCRISTO É O MISCRISTO É O MISCRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO 28/07/63TÉRIO DE DEUS REVELADO 28/07/63TÉRIO DE DEUS REVELADO 28/07/63TÉRIO DE DEUS REVELADO 28/07/63, , , , §§§§84848484----87: 87: 87: 87:     
E agora você tem adquirido fitas sobre isso. Vocês têm adquirido fitas sobre o 

que nós cremos. Vocês têm adquirido fitas sobre disciplina na igreja, como nós nos 
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comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos 
assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu Não fique em casa. Se Deus está em seu Não fique em casa. Se Deus está em seu Não fique em casa. Se Deus está em seu 
coração, você mal pode esperar que aquelas portacoração, você mal pode esperar que aquelas portacoração, você mal pode esperar que aquelas portacoração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram, para entrar aqui e s ali se abram, para entrar aqui e s ali se abram, para entrar aqui e s ali se abram, para entrar aqui e 
ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não -------- não sente assim, então eu  não sente assim, então eu  não sente assim, então eu  não sente assim, então eu 
lhe digo, é hora de você começar a orar.lhe digo, é hora de você começar a orar.lhe digo, é hora de você começar a orar.lhe digo, é hora de você começar a orar.    Porque, nós estamos nos últimos dias, onde 
a Bíblia exaltou... ou melhor, nos exortou: “Muito mais quando virmos que vai se 
aproximando aquele dia,” a amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, 
“para nos reunir em lugares celestiais e -- e -- e em Cristo Jesus,” e amar uns aos 
outros. “Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos, quando tiverdes amor uns 
pelos outros.” Isso é correto. Permaneçam juntos.Permaneçam juntos.Permaneçam juntos.Permaneçam juntos.    Se o irmão -- se você pensa que 
ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: “Senhor, não me deixe jamais ter raiz de 
amargura, porque o -- o afetará, e tirará Cristo da minha vida.” Esse ácido Esse ácido Esse ácido Esse ácido venenoso venenoso venenoso venenoso 
de malícia, e inveja, e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de de malícia, e inveja, e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de de malícia, e inveja, e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de de malícia, e inveja, e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de 
você. Isto O fará correr daqui do Tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus, ou O você. Isto O fará correr daqui do Tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus, ou O você. Isto O fará correr daqui do Tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus, ou O você. Isto O fará correr daqui do Tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus, ou O 
afastará para bem longe daqui, ferirá a seu pastor; isto fará tudo.afastará para bem longe daqui, ferirá a seu pastor; isto fará tudo.afastará para bem longe daqui, ferirá a seu pastor; isto fará tudo.afastará para bem longe daqui, ferirá a seu pastor; isto fará tudo.    Estão vendo? Não 
façam isso. Vocês simplesmente se tornem mais unidos. Puxem para cima a... 
Tomem a fivela, como o irmão testificou, um ministro aqui outra noite, sobre ter uma 
fivela, vendo-a numa visão. Somente... Isso afivela toda a armadura de Deus. 
Somente ponham-na, apertem-na completamente, movam-se bem para perto uns dos 
outros. Amem uns aos outros, de qualquer forma. Falem bem uns dos outros, digam Falem bem uns dos outros, digam Falem bem uns dos outros, digam Falem bem uns dos outros, digam 
coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus os abençoará.coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus os abençoará.coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus os abençoará.coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus os abençoará.    
 
 

No Sermão No Sermão No Sermão No Sermão DEUS GUARDA A SUA PALAVRA [DEUS GUARDA A SUA PALAVRA [DEUS GUARDA A SUA PALAVRA [DEUS GUARDA A SUA PALAVRA [07/04/195707/04/195707/04/195707/04/1957], ], ], ],     
Suas naturezas são diferentes. O Espírito de Cristo está na pessoa, e Cristo 

não faz aquelas coisas. Vê? Você diz: “Você tem que amar o Senhor; você tem que ir 
à igreja.” Você não tem que dizer as pessoas estas coisas. Eles vão de qualquer 
forma. Eles vão mesmo que seja a pé e esteja chovendo. Eles irão... Eles vão mesmo Eles vão mesmo que seja a pé e esteja chovendo. Eles irão... Eles vão mesmo Eles vão mesmo que seja a pé e esteja chovendo. Eles irão... Eles vão mesmo Eles vão mesmo que seja a pé e esteja chovendo. Eles irão... Eles vão mesmo 
à igreja.à igreja.à igreja.à igreja.    Certamente. Eles amam isto. Eles simplesmente querem estar ali. É tudo 
acerca disto. Isto é a vida deles. Se eles não, eles - eles sentem que estão 
perecendo. Certamente. Sim, senhor. Você simplesmente quer estar ali. E sempre E sempre E sempre E sempre 
que há algo queimando em seu coração, não para ir ali e discutir, não para ir ali e ficar que há algo queimando em seu coração, não para ir ali e discutir, não para ir ali e ficar que há algo queimando em seu coração, não para ir ali e discutir, não para ir ali e ficar que há algo queimando em seu coração, não para ir ali e discutir, não para ir ali e ficar 
inquieto, mas para ir ali adorar...?... e ir para casa revigorado.inquieto, mas para ir ali adorar...?... e ir para casa revigorado.inquieto, mas para ir ali adorar...?... e ir para casa revigorado.inquieto, mas para ir ali adorar...?... e ir para casa revigorado.    Não é esta uma vida 
maravilhosa? Quantos jQuantos jQuantos jQuantos já experimentaram isto?á experimentaram isto?á experimentaram isto?á experimentaram isto? 
 
 

No Sermão No Sermão No Sermão No Sermão SEGUNDA VINDA DE CRISTO [17/04/1957], §45: SEGUNDA VINDA DE CRISTO [17/04/1957], §45: SEGUNDA VINDA DE CRISTO [17/04/1957], §45: SEGUNDA VINDA DE CRISTO [17/04/1957], §45:     
É mais tarde do que pensamos. Nós não vimos à igreja para ocupar um banco. 

Não vimos para escutar um bom sermão, ou música bonita, embora todas estas 
coisas tenham seu lugar; mamamamas o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos s o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos s o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos s o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos 
com Deus a salvação de nossa alma, pois o dia da redenção está aqui. com Deus a salvação de nossa alma, pois o dia da redenção está aqui. com Deus a salvação de nossa alma, pois o dia da redenção está aqui. com Deus a salvação de nossa alma, pois o dia da redenção está aqui.     

    
    
No Sermão No Sermão No Sermão No Sermão DISCERNIMENTO DE ESPÍRITO [08/03/1960], §18: DISCERNIMENTO DE ESPÍRITO [08/03/1960], §18: DISCERNIMENTO DE ESPÍRITO [08/03/1960], §18: DISCERNIMENTO DE ESPÍRITO [08/03/1960], §18:     
Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar de de de de 

um lugar para o outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de um lugar para o outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de um lugar para o outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de um lugar para o outro, mas ter algum lugar onde você vá à igreja e chame aquilo de 
sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo, e em algum lugar onde você sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo, e em algum lugar onde você sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo, e em algum lugar onde você sua igreja, algum lugar para você pagar seu dízimo, e em algum lugar onde você 
ajude a sustentar a Causa.ajude a sustentar a Causa.ajude a sustentar a Causa.ajude a sustentar a Causa.    Tome sua escolha, mas então nunca pare de ter 
companheirismo com o outro homem porque ele não pertence ao seu grupo. Vêem? 
Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração, então você tem 
que ter companheirismo um com o outro. Você estará trabalhando para uma grande 
Causa. Esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. 
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COMO PODEREI VENCER? [25/08/1963], §195: COMO PODEREI VENCER? [25/08/1963], §195: COMO PODEREI VENCER? [25/08/1963], §195: COMO PODEREI VENCER? [25/08/1963], §195:     
E recordem, Tu nos disseste, Pai, que estaríamos para sempre com o Senhor 

quando fôssemos tomados. Nós somente temos um...um olhar de relance Dele agora, 
enquanto Ele anda conosco agora, mas então nós...” Que grande coisa é somente 
saber que Ele está nosso...nosso meio. O que será quando estivermos com Ele para 
sempre? Nós amamos tanto as nossas atividades. Podemos sair dirigindo. Podemos 
ir fazer compras. Podemos ir pescar, caçar, ou seja o que fôr que façamos com 
prazer, mas oh, quando a igreja abre, nós mas oh, quando a igreja abre, nós mas oh, quando a igreja abre, nós mas oh, quando a igreja abre, nós queremos ir encontrar com o nosso Senhor. queremos ir encontrar com o nosso Senhor. queremos ir encontrar com o nosso Senhor. queremos ir encontrar com o nosso Senhor. 
Esta é a maior de todas estas outras coisas que Tu nos prometesteEsta é a maior de todas estas outras coisas que Tu nos prometesteEsta é a maior de todas estas outras coisas que Tu nos prometesteEsta é a maior de todas estas outras coisas que Tu nos prometeste.... “E para sempre 
estaremos com o Senhor, nos assentaremos com Ele para sempre”. Oh, Deus, nós 
humildemente com...com as cabeças inclinadas, aceitamos isto, Senhor. No Nome de 
Jesus Cristo. 
    

Sermão RECONHECENDO SEU DIA E SUA MENSAGEM [26/07/1964], §16: Sermão RECONHECENDO SEU DIA E SUA MENSAGEM [26/07/1964], §16: Sermão RECONHECENDO SEU DIA E SUA MENSAGEM [26/07/1964], §16: Sermão RECONHECENDO SEU DIA E SUA MENSAGEM [26/07/1964], §16:     
E, apenas recordem, se o tempo continuar, nós não vamos ter este privilégio 

por muito tempo. Vê? Lembrem-se, algo vai acontecer: ou a lei nos porá fim, ou 
Satanás virá entre vocês e o dispersará. Sempre tem sido assim. Vê? Algo 
acontecerá. Então vamos valorizar cada minuto que estivermos juntos.Então vamos valorizar cada minuto que estivermos juntos.Então vamos valorizar cada minuto que estivermos juntos.Então vamos valorizar cada minuto que estivermos juntos.    
 

HEBREUS, CAPÍTULO TRÊS [01/09/1957], §28: HEBREUS, CAPÍTULO TRÊS [01/09/1957], §28: HEBREUS, CAPÍTULO TRÊS [01/09/1957], §28: HEBREUS, CAPÍTULO TRÊS [01/09/1957], §28:     
E há algo sobre o ... onde você vai, qual igreja você freqüenta, e que mestre te 

ensina. Você sabia disto? Isto - isto tem algo nisto. Portanto devemos procurar o Portanto devemos procurar o Portanto devemos procurar o Portanto devemos procurar o 
melhor que pudermos encontrar, então estamos obtendo o melhor,melhor que pudermos encontrar, então estamos obtendo o melhor,melhor que pudermos encontrar, então estamos obtendo o melhor,melhor que pudermos encontrar, então estamos obtendo o melhor, não porque é 
social e outras coisas, mas o verdadeiro ensinamento Bíblico.mas o verdadeiro ensinamento Bíblico.mas o verdadeiro ensinamento Bíblico.mas o verdadeiro ensinamento Bíblico. 
    

No Sermão PERGUNTAS ENo Sermão PERGUNTAS ENo Sermão PERGUNTAS ENo Sermão PERGUNTAS E RESPOSTAS  RESPOSTAS  RESPOSTAS  RESPOSTAS ---- Nº 1 [23/08/1963M], §210 Nº 1 [23/08/1963M], §210 Nº 1 [23/08/1963M], §210 Nº 1 [23/08/1963M], §210----211: 211: 211: 211:     
Agora, eu sei que eles pressionam e querem que te unas, porém não tens que 

unir-te, mas ponham a esses meninos na Escola Dominical em algum lugar! E você E você E você E você 
vá à igreja, não se assente em seu lar, ou pescar e caçar vá à igreja, não se assente em seu lar, ou pescar e caçar vá à igreja, não se assente em seu lar, ou pescar e caçar vá à igreja, não se assente em seu lar, ou pescar e caçar e coisas como essas no e coisas como essas no e coisas como essas no e coisas como essas no 
DomingoDomingoDomingoDomingo. . . . Você diz: “Bom, não sou um legalista”. Bem, melhor é que o sejas quanto a 
esses costumes por um momento, desonrado a ressurreição de Cristo. Vá à igreja em Vá à igreja em Vá à igreja em Vá à igreja em 
algum lugar!algum lugar!algum lugar!algum lugar!     
 
 

MATEUS 6:24MATEUS 6:24MATEUS 6:24MATEUS 6:24----34: 34: 34: 34:         
Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o 

outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao 
Dinheiro. Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que 
haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vhaveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vhaveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vhaveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que osso corpo, pelo que osso corpo, pelo que osso corpo, pelo que 
haveis de vestir.haveis de vestir.haveis de vestir.haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o 
vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam 
em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais vaem celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais vaem celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais vaem celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do lor do lor do lor do 
que elas? que elas? que elas? que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado 
à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios 
do campo, como eles crescem; não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem 
mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus 
assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos 
vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?homens de pouca fé?homens de pouca fé?homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: 
Que comeremoQue comeremoQue comeremoQue comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? s, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? s, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? s, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? (Porque todas 
estas coisas os gentios procuram). De certo vosso Pai celestial bem sabe que 
necessitais de todas estas coisas. Mas, buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua Mas, buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua Mas, buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua Mas, buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos sejustiça, e todas estas coisas vos sejustiça, e todas estas coisas vos sejustiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.rão acrescentadas.rão acrescentadas.rão acrescentadas.    Não vos inquieteis, pois, pelo 
dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu 
mal. 
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LUCAS 10:38LUCAS 10:38LUCAS 10:38LUCAS 10:38----42: 42: 42: 42:     
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa 

mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada 
Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, Marta, Marta, Marta, 
porém andava distraída em muitos serviços;porém andava distraída em muitos serviços;porém andava distraída em muitos serviços;porém andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se, disse: Senhor, não 
se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E 
respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas 
coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será 
tirada.tirada.tirada.tirada.    
 

LUCAS 12:15LUCAS 12:15LUCAS 12:15LUCAS 12:15----21: 21: 21: 21:     
E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a vida de porque a vida de porque a vida de porque a vida de 

qualquer [um] não consiste na abundância do que possui. qualquer [um] não consiste na abundância do que possui. qualquer [um] não consiste na abundância do que possui. qualquer [um] não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, 
dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele 
arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus 
frutos. E disse: Farei isto: Derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e 
ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma: Alma, 
tens em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e folga. Mas Mas Mas Mas 
Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para 
quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus.quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus.quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus.quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus.    
 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 3 [30/08/1963M], §123-126:  
“Você também ensina que nós devemos - devemos - não precisamos guardar o 

Domingo, ou nenhum dia santo, ou - ou trabalhar - ou - como trabalhar, ou pescar no 
Domingo?”    Eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no Domingo quando Eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no Domingo quando Eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no Domingo quando Eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no Domingo quando 
você pode ir à igrejvocê pode ir à igrejvocê pode ir à igrejvocê pode ir à igreja.a.a.a. Agora, eu creio que você está transgredindo as Leis de DeusAgora, eu creio que você está transgredindo as Leis de DeusAgora, eu creio que você está transgredindo as Leis de DeusAgora, eu creio que você está transgredindo as Leis de Deus. . . . 
“Existe um Mandamento para tal coisa?” Sim, senhor! Agora, no Velho Testamento 
nós tivemos um tipo do dia do Sábado. Isto era tudo... E Jesus não veio para você 
para guardar os Sábados. O antigo dia de Sábado era o sábado, o qual era o fim da 
semana. Domingo é o oitavo dia, ou o primeiro dia da semana, no qual Jesus 
ressuscitou. Eu não creio que é correto a... Agora, se você está longe, longe em Agora, se você está longe, longe em Agora, se você está longe, longe em Agora, se você está longe, longe em 
algum lugar num deserto, e você está lá em uma caalgum lugar num deserto, e você está lá em uma caalgum lugar num deserto, e você está lá em uma caalgum lugar num deserto, e você está lá em uma caçada, não há nenhuma igreja por çada, não há nenhuma igreja por çada, não há nenhuma igreja por çada, não há nenhuma igreja por 
ali, nada assim, e não há nada que você possa fazer; e se você estivesse pescando, ali, nada assim, e não há nada que você possa fazer; e se você estivesse pescando, ali, nada assim, e não há nada que você possa fazer; e se você estivesse pescando, ali, nada assim, e não há nada que você possa fazer; e se você estivesse pescando, 
eu creio que isto não teria problema. Mas se você está por aí na cidade, ou perto de eu creio que isto não teria problema. Mas se você está por aí na cidade, ou perto de eu creio que isto não teria problema. Mas se você está por aí na cidade, ou perto de eu creio que isto não teria problema. Mas se você está por aí na cidade, ou perto de 
onde tem uma igreja, você deveria ir à igreja de qualqueonde tem uma igreja, você deveria ir à igreja de qualqueonde tem uma igreja, você deveria ir à igreja de qualqueonde tem uma igreja, você deveria ir à igreja de qualquer maneira, em algum lugar. r maneira, em algum lugar. r maneira, em algum lugar. r maneira, em algum lugar. E 
eu creio, quanto ao trabalho, eu creio que se o boi está no buraco, ou algo que tem 
que ser feito no Domingo, você vá em frente e o faça, se é algo que você nada pode 
fazer, isto teve que ser daquela maneira. Mas se você simplesmente o faz, e espera 
até o Domingo para fazê-lo, ou simplesmente o faz por nada, você está errado. 
Vêem? Não devemos fazer aquilo, nós devemos respeitar o Dia Santo.Não devemos fazer aquilo, nós devemos respeitar o Dia Santo.Não devemos fazer aquilo, nós devemos respeitar o Dia Santo.Não devemos fazer aquilo, nós devemos respeitar o Dia Santo.    
 

MATEUS 24:46MATEUS 24:46MATEUS 24:46MATEUS 24:46----51: 51: 51: 51:     
BemBemBemBem----aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo 

assim.assim.assim.assim.    Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele 
mau servo disser no seu coração: O meu senhor tarde virá; e começar a espancar os O meu senhor tarde virá; e começar a espancar os O meu senhor tarde virá; e começar a espancar os O meu senhor tarde virá; e começar a espancar os 
seus conservos, e a coseus conservos, e a coseus conservos, e a coseus conservos, e a comer e a beber com os ébrios,mer e a beber com os ébrios,mer e a beber com os ébrios,mer e a beber com os ébrios, Virá o senhor daquele servo num 
dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separáe separáe separáe separá----lolololo----á, e destinará a á, e destinará a á, e destinará a á, e destinará a 
sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes.sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes.sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes.sua parte com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes.  
 

JÓ 11:2JÓ 11:2JÓ 11:2JÓ 11:2----5: 5: 5: 5:     
Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador E o homem falador E o homem falador E o homem falador 

será justificado?será justificado?será justificado?será justificado? Às tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem 
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que ninguém te envergonhe? Pois dizes: A minha doutrina é pura, e limpo sou aos A minha doutrina é pura, e limpo sou aos A minha doutrina é pura, e limpo sou aos A minha doutrina é pura, e limpo sou aos 
teus olhos. Mas na verteus olhos. Mas na verteus olhos. Mas na verteus olhos. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios dade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios dade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios dade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios 
contra ti!contra ti!contra ti!contra ti!    
 
 

IR NA IGREJA FAZ PARTE DA ADORAÇÃO À DEUSIR NA IGREJA FAZ PARTE DA ADORAÇÃO À DEUSIR NA IGREJA FAZ PARTE DA ADORAÇÃO À DEUSIR NA IGREJA FAZ PARTE DA ADORAÇÃO À DEUS    
 

No Sermão TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS SEM SER DA No Sermão TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS SEM SER DA No Sermão TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS SEM SER DA No Sermão TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS SEM SER DA 
VONTADE DE DEUS [27/11/1965], §27:  VONTADE DE DEUS [27/11/1965], §27:  VONTADE DE DEUS [27/11/1965], §27:  VONTADE DE DEUS [27/11/1965], §27:      

Se eu morasse numa cidade e não tivessem nadaSe eu morasse numa cidade e não tivessem nadaSe eu morasse numa cidade e não tivessem nadaSe eu morasse numa cidade e não tivessem nada ali senão uma...bem, alguma  ali senão uma...bem, alguma  ali senão uma...bem, alguma  ali senão uma...bem, alguma 
igrejaigrejaigrejaigreja (eu não quero citar nenhum nome), mas simplesmente qualquer igreja, se eles 
somente cressem numa coisa, que Jesus foi divino, todo o demais estivesse errado, 
eu iria àquela igreja. Se não puder comer um pão inteiro, eu eu iria àquela igreja. Se não puder comer um pão inteiro, eu eu iria àquela igreja. Se não puder comer um pão inteiro, eu eu iria àquela igreja. Se não puder comer um pão inteiro, eu ---- eu comerei uma fatia. eu comerei uma fatia. eu comerei uma fatia. eu comerei uma fatia.    
Está vendo? Eu irei ouvir, adorar ao Senhor, e mostrarEu irei ouvir, adorar ao Senhor, e mostrarEu irei ouvir, adorar ao Senhor, e mostrarEu irei ouvir, adorar ao Senhor, e mostrar----Lhe que estou fazendo a Lhe que estou fazendo a Lhe que estou fazendo a Lhe que estou fazendo a 
minha parte.minha parte.minha parte.minha parte.    Eu quero que Ele saiba que estou vivo. Eu - eu...quero que todos saibam 
de que lado estou. Eu me reúno com os cristãos, e ali adoro e - e sirvo ao Senhor. 

 
Mesmo a Igreja tendo nela coisas com cheiro horrível, nós os Cristãos tem que ficar 
com ela, porque nós a amamos 
 

OLHE [28/04/1963], OLHE [28/04/1963], OLHE [28/04/1963], OLHE [28/04/1963], Phoenix, Arizona, E.U.A., §151: Phoenix, Arizona, E.U.A., §151: Phoenix, Arizona, E.U.A., §151: Phoenix, Arizona, E.U.A., §151:     
Como os discípulos quando iam embalsamar o corpo de Jesus. Aquele corpo Aquele corpo Aquele corpo Aquele corpo 

estava quase apodrecido, na verdade, com um cheiro horrível. Mas eles ficaram com estava quase apodrecido, na verdade, com um cheiro horrível. Mas eles ficaram com estava quase apodrecido, na verdade, com um cheiro horrível. Mas eles ficaram com estava quase apodrecido, na verdade, com um cheiro horrível. Mas eles ficaram com 
Ele.Ele.Ele.Ele.    É a mesma coisa hoje, embora a igreja tenha se tornado toda cheia de É a mesma coisa hoje, embora a igreja tenha se tornado toda cheia de É a mesma coisa hoje, embora a igreja tenha se tornado toda cheia de É a mesma coisa hoje, embora a igreja tenha se tornado toda cheia de 
escrúpulos. Está em todo tipo de condição. Está repartida em ismos e formalidades, e escrúpulos. Está em todo tipo de condição. Está repartida em ismos e formalidades, e escrúpulos. Está em todo tipo de condição. Está repartida em ismos e formalidades, e escrúpulos. Está em todo tipo de condição. Está repartida em ismos e formalidades, e 
tutututudo mais, mas eu tenho que ficar com ela. Nós temos que ficar. Nós temos que ficar, do mais, mas eu tenho que ficar com ela. Nós temos que ficar. Nós temos que ficar, do mais, mas eu tenho que ficar com ela. Nós temos que ficar. Nós temos que ficar, do mais, mas eu tenho que ficar com ela. Nós temos que ficar. Nós temos que ficar, 
porque nós a amamosporque nós a amamosporque nós a amamosporque nós a amamos.... Há alguma coisa em nós nos compungindo. A pulsação dos 
nossos corações nos diz: “Fique com ela, porque haverá uma ressurreição num 
desses dias, e Deus vai tomar conta daí por diante.” Amém. Sim. Maravilhoso Senhor 
Jesus! Correto. 
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