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Vê? Então é melhor a pessoa, de dentro para fora, daqui [da alma –
editor], a pessoa saber que ela é. Porque o Senhor se agrada de que a
pessoa saiba que ela não é nada que a pessoa é um fracasso desde o
começo. Quando você crê que é algo, é quando você tem problemas
com Deus. Por quê? Porque Deus abate a altivez dos altivos, mas dá
graça aos humildes. Vê? (A BRECHA – 23/01/1977 – Cayey, Porto
Rico – Por William Soto Santiago)
E a coisa é que você a sente. Se a sente, pois leva uma carga que tem
que ser tirada de você. Não fique com ela. Nem tampouco espere que
comece essa outra fase. Porque nessa outra fase não há garantia de que
possa ter tempo para arrumar isso; porque Deus nos deu o tempo agora.
E custe o que custar. Mesmo que custe se sentir envergonhado, custelhe se sentir triste ou custe o que custar; é melhor que tenha tudo
arrumado, porque é para seu benefício. E tampouco se te obriga, senão
que, se lhe faz saber as coisas que vêm; as coisas que Deus está fazendo;
e a oportunidade que Deus nos está dando. Eu as estou aproveitando. Eu
estou arrumando tudo. Ou por acaso você cria que eu não tinha nada
para arrumar. (A BRECHA – 23/01/1977 – Cayey, Porto Rico – Por
William Soto Santiago)
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Se você não se envergonha por ter atuado mal, não tem porque se
arrepender; não tem nada que arrumar. Mas somente quando a pessoa se
envergonha de ter feito as coisas mal, então é que a pessoa se arrepende.
Se você crê que o fez bem, siga em frente. Mesmo que você diga que
fez tal e tal coisa, tal e tal coisa e não crê que o fez mal, você não está
arrependido; e se não está arrependido, do quê é preciso perdoá-lo? Não
há perdão para isso, porque, segundo você, não o fez mal; está bem. E
se está bem para você, Deus não pode perdoá-lo. E se não pode perdoálo, e está bem para você, mas está mal para Deus, você fica com isso. E
para você, se vê bem; mas diante de Deus se vê como? E o que conta
não é como você veja a si mesmo; é como Deus vê você! E somente
através do Espelho da Palavra é que você tem que se olhar para ver
como Deus te vê.
Então se examine sempre. Olhe-se bem. E faça uma checagem
completa de tudo. (A BRECHA – 23/01/1977 – Cayey, Porto Rico –
Por William Soto Santiago)
Estamos desejosos por terminar, para que a outra fase que vem, pois,
comece. Mas se começa com o povo estando mal diante de Deus, o
Senhor tem bênção numa mão e juízo na outra; e então, depende de
como você esteja. Se estiver pronto para receber bênção, pois vai
receber bênção; mas se estiver pronto para receber juízo, pois o que vai
receber é juízo. Não se deu conta que Deus nos deu este tempo para nos
prepararmos para receber bênção? Aproveite-o! Porque quando termine,
pois então já será tarde demais para receber bênção; porque já estará se
derramando o juízo.
Bom, mas sabemos que o grupo do Senhor é um grupo entendido; é
um grupo prudente que sabe arrumar as coisas a tempo, antes que fique
tarde. Então você deve fazer as coisas sempre de dentro para fora. Não
dos sentidos de seu espírito; não dos sentidos de seu corpo; mas da
alma; de dentro.
Tudo vai ser arrumado, logicamente. É melhor a pessoas arrumar as
coisas do que o Senhor as arrume para a pessoa. É melhor a pessoa ir
prestar contas com o Senhor do que o Senhor chamar a pessoa às contas.
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“Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa
vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis.
Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino
eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas,
ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade.”
(2 Pedro 1:10-12)

Eu creio que a Segunda Vinda do Senhor Jesus já deveria ter
acontecido. Mas como foi nos dias de Noé: Deus usando de Sua
paciência, não querendo que ninguém se perca. Ele espera que Sua
Igreja se ajuste para que Sua Vinda aconteça. (OS SETE NOMES
COMPOSTOS DE JEOVÁ – 20/01/1955 – Por William Marrion
Branham – Citações 9:75)
Agora, você pode apenas estar trabalhando em emoção, por falar em
línguas, gritando, sacudindo-se, tremendo e correndo para cima e para
baixo no corredor. Nada contra isto. Porém, você pode se fazer crer que
está salvo quando não está. Você não está salvo – sua vida vai provar o
que você é. Jesus disse: “Por seus frutos os conhecereis.” Sua vida vai
provar se você está salvo ou não. Sim. Você não precisa abrir sua boca.
Isto vai provar o que você é. Mas todas estas coisas trabalhadas na
emoção, e unindo-se à igreja, e: “Eu fui batizado em Nome de Jesus.
Aleluia! Eu sei que O tenho!” Isso não quer dizer nada. (HEBREUS
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CAPÍTULO 6, SEGUNDA PARTE, Página 213 – 08/09/1957 – Por
William Marrion Branham – Citações 19:148)
Agora, você diz: “Bem, nós não podemos retroceder?” Absolutamente! E quando você retroceder, você vai pagar por isso. Não se preocupe.
Abraham pagou, e o restante deles também. E você vai pagar por isso.
Não pense que isto te dá o direito de pecar. Não lhe dá. Você pagará por
todas as coisas que você fizer. Você vai colher o que plantou. Você
comete um pecado pequeno, e você vai colher uma bacia cheia. Isto está
bem. Mas, irmão, isto não quer dizer que você está perdido. Isto é
exatamente correto. Abraham colheu exatamente o que ele plantou. Isto
é correto. Mas ele sempre esteve salvo. (HEBREUS CAPÍTULO 6,
SEGUNDA PARTE, Página 232 – 08/09/1957 – Por William Marrion
Branham – Citações 19:150)
Se Deus não pode fazer isso (trazê-lo à obediência), Ele vai ter que
levá-lo para fora desta Terra e levá-lo a seu Lar. Isto é exatamente o que
a Bíblia diz. Estas são as promessas da Bíblia. Se você não suporta a
correção você tem que vir a seu Lar. Portanto, Deus não pode te perder
depois que te salvou, mas Ele pode encurtar teus dias aqui e fazer com
que você pague por cada pecado que você cometeu. Portanto, se você
pecou você vai ter que pagar pelo que você fez. (HEBREUS
CAPÍTULO 6, SEGUNDA PARTE, Página 240 – 08/09/1957 – Por
William Marrion Branham – Citações 19:152)
Você poderá personificar a um cristão, mas virá um tempo em que a
tensão será posta; então vai te mostrar o que em realidade você é. Uma
corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. (HEBREUS CAPÍTULO
6, TERCEIRA PARTE, Página 258 – 15/09/1957 – Por William
Marrion Branham – Citações 20:155)
Ouçam. Aqui o homem é governador. Não pense que não pode
governar a casa. Você é o governador da casa. Você é absolutamente.
Você não é escravo agora, mas é um ajudante. E o homem tem autoridade sobre sua esposa, e é responsável apenas por sua esposa. Deus faz
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em justiça. Ninguém tem nada pra dizer dele, porque ele caminha
retamente. E se alguém fala algo mal dele o falará injustamente.” Vê?
(O PAI CONTENTE– 19/06/1977 – Cayey, Porto Rico – Por William
Soto Santiago)
O que você faria pelos demais? Você estaria disposto a ajudar aos
demais? Você estaria disposto ainda a perdoar qualquer irmão, sem
importar o que ele tenha feito?
O mesmo que você deseja para você, é o mesmo que você deve
desejar para os demais. O mesmo bem que você deseja que façam com
você, é o mesmo bem que você deve desejar fazer com os demais. O
mal que você não deseja que façam com você, é o que você não deve
desejar fazer com os demais.
Portanto, então não estamos aqui para olhar as faltas uns dos outros.
Sabemos que as temos; não somos hipócritas. Se você vem para buscar
faltas para que quando encontre alguma, em seguida, ir embora, pois
olhe para cá, e comece a buscar as que quiser; pois vai encontrar alguma
das que você deseja, para não voltar mais aqui. Mas você deseja ver a
Palavra para ajudar-nos a todos? Então você também a verá. Porque
você encontra o que vem buscar, nos diz o quarto Elias. Verdade?
E eu creio que neste tempo você encontra o que vem buscar. Não nos
escandalizamos pelas faltas que você comete. Eu não me escandalizo
pelas faltas que você comete ou tenha cometido ou nada disso. Antes,
que me faria sentir triste é que você o tenha feito e não se arrependa.
Por que isso me faz sentir triste? Porque então não há remédio para
você. Mas se vejo que você é sincero, e que quer viver bem, e tem tido
seus problemas, e busca sua solução; e lhe é dito: “Pois faça assim, faça
assim, faça assim.” E você faz conforme lhe é recomendado, pois então
você é uma pessoa que deseja agradar o Senhor. Você é uma pessoa que
realmente está dizendo de onde você vem: vem da sétima dimensão.
Mas, se é uma pessoa que sabe que tem faltas, mas não as quer
reconhecer; e, se as reconhece, depois não quer arrumar as coisas; ou, se
as quer arrumar, mas depois quer seguir como sempre, pois já então a
coisa muda. Vê? (A NATUREZA DOS FILHOS DE DEUS –
09/01/1977 – Cayey, Porto Rico – Por William Soto Santiago)
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você tem; e se o que tem é o primeiro grau, e quer trabalhar num escritório como secretária, ou quer ser advogado, esse não é o lugar para
você.
Assim que, você e eu temos que orientar bem nossos filhos para que
eles não sofram os problemas, as consequências que sofreram os pais
que não estudaram; e sempre estimular nossos filhos a irem para a
escola sempre; não faltarem à escola. E o que necessitem para a escola,
que o digam aos pais, para que os pais então lhes provejam tudo o que
necessitam; e nós, lutemos em nossos trabalhos para ajudá-los, para que
eles obtenham as melhores profissões, os melhores trabalhos. (POR
QUE VIVER? – 09/09/1976 – Cayey, Porto Rico – Por William Soto
Santiago)
Assim que, é muito bom que todos os estudantes lutem, esforcem-se
e aprendam; as tarefas que têm, façam-nas em suas casas; estudem
muito em suas casas. A televisão não ensina nada. O que a televisão
ensina é violência; e quando se aprende isso, depois se executa. Assim
que, a televisão não é uma bênção quanto às coisas que oferece ao
público; mas a escola sim, é uma bênção; estudar é uma bênção; é uma
ajuda para prosperar e para estar muito melhor na Terra aqui os dias que
restem à pessoa viver. (POR QUE VIVER? – 09/09/1976 – Cayey,
Porto Rico – Por William Soto Santiago)
Muitas pessoas, muitos pais (tanto no Dia das Mães como no Dia
dos Pais), a maioria dos pais diz a seus filhos: “O melhor presente que
tu podes me trazer (ou podes oferecer a mim) é que tu sejas um filho
obediente; um filho que se comporte bem. Porque estes presentes
materiais que tu possas me trazer, isso é antes, aparência; isso é algo
passageiro, melhor dizendo.”
Ainda que não esteja mal que a pessoa o faça se quiser fazê-lo;
porém, realmente o que faz aos pais felizes é que os pais possam ver que
seus filhos são filhos de caráter, de respeito; são filhos que são exemplo
para todas as demais pessoas; dos quais seus pais possam dizer: “Este é
meu filho! Este é meu filho amado no qual me agrado, no qual eu me
regozijo! Ele me faz sentir feliz! Faz-me sentir contente! Porque ele atua
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o homem responder por sua esposa. (HEBREUS, PERGUNTAS E
RESPOSTAS, Numero 3, Página 493 – 06/10/1957 – Por William
Marrion Branham – Citações 22:177)
Veem vocês? Enquanto um irmão está sob essa proteção da Igreja, o
Sangue de Cristo o está protegendo. Essa é a razão pela qual não
podemos pôr a Igreja a caminhar do jeito que faz. Se o tal não vem para
ser reconciliado com essa Igreja dentro de trinta dias, então ele está fora
da proteção de Jesus. O perderemos. Isso é exatamente correto. Então
veja o que acontece. Deixe que Deus lhe dê a disciplina então. Você tire
suas mãos dali. Você fez o melhor que pôde. Então deixe que Deus o
pegue por um tempinho. O entregará ao diabo. Então virá. Caso não
venha, sua vida será só por um curto tempo. (POR QUE NÃO SOMOS
UMA DENOMINAÇÃO? – 27/09/1958 – Por William Marrion
Branham – Citações 24:202)
Nós cremos que você recebe o Espírito Santo por uma experiência;
não por concepção mitológica e intelectual das Escrituras; mas por uma
experiência que apenas você sabe. Agora, se você quer saber se era o
Espírito Santo, veja como sua vida se modela após isto. Dirá que classe
de espírito entrou em você. (O NOME DE JESUS – 28/09/1958 – Por
William Marrion Branham – Citações 25:205)
Paulo disse ao romano: “Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu
e tua casa.” Você tem fé suficiente para si mesmo para ser salvo; tenha
fé suficiente. Não importa quão descarrilado esteja esse rapaz ou essa
moça; eles serão salvos de todas as formas. Mesmo que Deus, de
alguma maneira, tenha que colocá-los de bruços, prostrados lá no
hospital, morrendo; eles serão salvos. Deus prometeu. A herança. Oh!
“E eles estarão ali.” Isaías disse: “E toda descendência com eles.”
(FILHOS DE DEUS MANIFESTADOS – 18/05/1960 – Por William
Marrion Branham – Citações 36:301)
Sua esposa tem um momento de ira e te lança a pontapés para fora da
porta, e você diz: “Sim, bendito seja teu coração, querida. Eu irei para
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trás.” Sabe, como pode ser um guarda da Casa Deus quando nem ainda
pode controlar sua própria casa? Isto está exatamente bem. Você sabia,
irmã, que seu esposo não é apenas seu esposo, mas também seu governador? Deus disse isso. Porque o esposo não foi engando; a mulher foi
enganada. (ADOÇÃO – 22/05/1960 – Por William Marrion Branham –
Citações 37:307)
Aqui, há umas quantas semanas – ou ainda – agora mesmo: renas e
papais noéis e sinos e toda classe de coisas penduradas; isso é cerimônia
pagã. É um invento da igreja católica. As pessoas gastando grandes
quantias e trocando presentes, e coisas como essas, pagãs... É uma
desgraça, uma vergonha para elas fazerem tais coisas. Uma cerimônia
pagã. Quando papai noéis teve algo a ver com Jesus? É porque tem algo
mal no coração; nunca entraram no repouso com Deus para cessarem
com essas coisas. (A VISÃO DE PATMOS – 04/12/1960 – Por William
Marrion Branham – Citações 42:339)
A Igreja verdadeira estava sempre em minoria; estava e sempre está!
Só vou esperar um minuto; deixar que isso se ensope bem dentro. Vê?
Recorde: a Igreja verdadeira sempre foi um grupinho pequeno que foi
expulso das outras igrejas. A Igreja verdadeira nunca foi organizada.
(ERA DA IGREJA DE PÉRGAMO, Página 249 – 08/09/1957 – Por
William Marrion Branham – Citações 44:371)
Agora, recorde que ai está o quê? Ao incrédulo porei: “IC” –
incrédulo; e esse é o pecador. E aqui está o outro, que é formal; porei:
“IF” – igreja formal. E logo, aqui está o outro grupo, que é a Igreja
salva: “IS” – Igreja salva. Agora, tenha-os em sua mente o tempo todo.
Agora, nesta Igreja salva (IS) há duas classes, nesta Igreja, aqui e aqui, o
que foi tipificado por Cristo. Uma delas é a virgem dormente, e a outra
tinha Azeite em suas lâmpadas. (AS DEZ VIRGENS – 11/12/1960 –
Por William Marrion Branham – Citações 46:396)
A celebração do aniversário do deus sol nesse tempo. E agora, vocês
veem o que têm agora. Eles disseram: “Peguemos o deus sol e o
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Então, antes, se cumpre o que diz o salmista: “Bem-aventurado o
varão ao qual o Senhor não imputa o pecado.” Vê? Portanto, de quem
são então? Do diabo. Fez com que você e eu caíssemos na falta que
caímos; e então, ao confessar, regressam a seu dono original; ele é o
dono e o originador do pecado. Por isso tudo o que tenha a ver com
pecado e perversão e tudo isso, regressa a seu originador; e os filhos de
Deus regressam para onde? Para seu Lar original também. (O HORTO
DO ÉDEN – 30/07/1974 – Sabana Seca, Porto Rico – Por William
Soto Santiago)
“Deus Julga o Coração” é um tema muito importante mesmo;
porque chegamos ao tempo em que cada qual dará contas a Deus por si
mesmo como indivíduo; e você, e toda pessoa, estará diante do Trono de
Deus. E Ele é quem te julgará. Porém, não vai te julgar conforme sua
aparência exterior; vai te julgar conforme seu coração. Ele vai dizer por
que você atuou em cada momento em que atuou; da maneira em que
atuou. Ele vai dizer por que você produz esses frutos que você produz. E
Ele vai dizer se o fruto que produz tem uma aparência bonita por fora,
mas se por dentro está mal ou não está mal. Vê você? Então nós nos
aproximamos neste tempo ao tempo em que estamos diante do Trono
Branco; diante de um Trono de Juízo. (DEUS JULGA O CORAÇÃO –
26/12/1976 – Cayey, Porto Rico – Por William Soto Santiago)
E se queremos que nossos filhos estudem (que vão à universidade),
temos que ajudá-los também para que eles obtenham tudo o que necessitam para irem à universidade e obterem a profissão que eles desejam
obter. E isso está muito bom.
Talvez alguma pessoa ignorante diga: “Eu não me interesso que
meus filhos estudem muito, porque em meu tempo eu não estudei.”
Algumas pessoas pensam assim. Porém, esse foi você (quem não
estudou); seus filhos não têm que estar obrigados a fazerem como você
fez quando lhe tocou o tempo para estudar ou para não estudar; se você
decidiu não estudar em seu tempo, você sabe que isso lhe trouxe muitos
problemas. Se você quer um trabalho num escritório, quando preenche
todos os campos que precisa preencher, perguntam a escolaridade que
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Portanto, então quem não quiser ter problemas, pois faça conforme a
Palavra de Deus; seja fiel à Palavra de Deus; pois a isso foi que Deus
nos chamou nesta hora final em que nós estamos vivendo. (O QUE
ESTÁ NO SETE –1978 – Por William Soto Santiago)

façamos o Filho de Deus.” E a coisa inteira é pagã para começar. Celebração de Natal. Pagão! Adoração ao diabo. (CRISTIANISMO EM
OPOSIÇÃO AO PAGANISMO – 24/12/1961 – Por William Marrion
Branham – Citações 61:531)

Ou seja, sempre os irmãos tenham a confiança que têm que ter em
seu pastor. Quando vemos que os irmãos, pois, tratam de averiguar as
coisas ou resolver certos problemas ou buscar o conselho através de
outro que não seja o pastor deles, pois isso já não é muito bom. A
pessoa à qual devem recorrer é a que o Senhor lhes colocou. E se ele
não pode, ele é quem tem que se encarregar de averiguar com outros
ministros com relação ao que for. Ou seja, podemos nos ajudar uns aos
outros nessa parte também, para que quando vemos que coisas assim
que algum irmão tem então mostrar qual é o instrumento que Deus tem
para ajudar a esse irmão: é seu pastor.
Assim que, fale com seu pastor claramente sobre isso, e ele terá a
solução conforme a Palavra de Deus; ele a terá, porque ele tem a
Palavra do Senhor, e para isso foi ordenado. (VENDO O QUADRO
COMPLETO – 17/07/1974 – Valência, Venezuela – Por William Soto
Santiago)

Deveríamos viver por cima do cabelo curto e coisas, assim por
diante, nesta Era; porque hoje Deus está revelando os mistérios que
foram postos no Livro desde antes da fundação do mundo. E aqueles
que obedeceram estas coisas pequenas, entenderão as demais. Se você
não obedece as coisas pequenas, então estas outras coisas passarão por
sobre sua cabeça, tão longe como o leste está do oeste. (PERGUNTAS
E RESPOSTAS DOS SELOS – Por William Marrion Branham –
Citações 97:844)

Porém, em tudo Deus se tem glorificado; e em tudo, quem recebe o
benefício somos nós; não creia que é o diabo. Quanto mais o diabo faz
com que o povo de Deus cometa erros, mais problemas para ele. Por
quê? Porque quando cada um dos filhos de Deus confessa seus erros,
suas faltas e todo pecado que comete (porque não são pecados voluntários, pois o que é nascido de Deus não peca, senão que, cai nessas
armadilhas do diabo), então quando confessa isso ao Senhor, o que se
passa? É como um disparo de canhão que vai e acerta no diabo outra
vez. O mesmo pecado, a mesma falta que você cometeu vai e acerta nele
e fica grudada nele, não em você. Mas isso é quando você o confessa.
Por isso é que cada um dos filhos de Deus não deseja pecar; isso não
é o desejo dos filhos de Deus, porque o que é nascido de Deus não peca.
Vê? Não gera o pecado; não tem o desejo de pecar; porque esse desejo
foi tirado com o novo nascimento.

Posso ouvir algumas de minhas irmãs dizendo agora – pode ser que
não seja no presente – mas as escuto dizendo: “Quem? Eu? Obedecer a
meu marido? Eu farei que ele me obedeça!” Bom, aí é onde vocês estão
mal. “Ficaremos em casa, sendo puras? Eu não me importo com o que a
Bíblia diz sobre isso. Deixe-me a sós!” Ouça, irmã, isto não foi no
tempo da era do obscurantismo, é a Voz de agora. E você, homem, que
deixa que tua mulher faça isso, não és mais filho de Deus. Não. Tu
caíste em sodomia. Certo. Deixar que uma mulher mande em você. (A
BRILHANTE LUZ VERMELHA DE SUA VINDA – 23/06/1963 –
Por William Marrion Branham – Citações 102:882)
Temos que seguir a cada dia, a cada hora do dia, a cada passo do
caminho. Temos que ser guiados pelo Senhor Jesus Cristo. Senão, nós
teremos uma vida organizacional. E, uma vida que não segue a Cristo
diariamente, não é digna. (TUA VIDA É DIGNA DO EVANGELHO?
– 30/06/1963 – Por William Marrion Branham – Citações 104:898)
Outra noite foi pregado em alguma parte sobre que as mulheres
obedeçam a seus maridos. “Obedeçamos?” Sim! Isso saiu do ritual
matrimonial faz muito tempo. Elas não vão fazer isso. Não senhor. Elas
vivem na América. E elas fazem que você saiba disso. Elas não vão
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obedecer. Mas, enquanto você não fizer isso, nunca, jamais trate de
chamar a si mesma de cristã; porque você não é. A mim não interessa o
quanto dance [no Espírito – editor] e fale em línguas; se você não obedece
a seu esposo você está fora da vontade de Deus. (TUA VIDA É DIGNA
DO EVANGELHO? – 30/06/1963 – Por William Marrion Branham –
Citações 104:899)
O pai é o exemplo para a mãe, porque ele é a cabeça da casa. E a mãe
tem tratado de mandar nele. E nunca mais vai fazer isso. Se ele a está
usando como um tapete da porta, já não fará mais isso, porque ela é uma
companheira que lhe ajuda. (COMO POSSO VENCER? – 25/08/1963
– Por William Marrion Branham – Citações 111:969)
E vão à igreja. Não fiquem sentados em casa ou saiam a pescar e a
caçar, e coisas assim, no domingo. Vocês dizem: “Não sou legalista.”
Pois é melhor que vocês sejam com relação a isso, ou estarão desonrando a ressurreição de Cristo. Vão à igreja em alguma parte.
(PERGUNTAS E RESPOSTAS, NÚMERO 1, Páginas 44-46 –
23/08/1964 – Por William Marrion Branham – Citações 136:1209)
Eu direi esta coisa: se você tem a companheira errada nesta vida,
você nunca a terá na outra. Todas as injustiças serão feitas justas.
(PERGUNTAS E RESPOSTAS, NÚMERO 2, Página 122 –
23/08/1964 – Por William Marrion Branham – Citações 137:1223)
Se você tem a pessoa errada, receberá a correta no Milênio. Apenas
siga em frente. Todas as injustiças serão feitas justas ali. (PERGUNTAS
E RESPOSTAS, NÚMERO 3, Página 170 – 30/08/1964 – Por William
Marrion Branham – Citações 138:1229)
Eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no domingo,
quando vocês podem ir à igreja. Agora, creio que vocês estão transgredindo as leis de Deus. (PERGUNTAS E RESPOSTAS, NÚMERO 3,
Página 170 – 30/08/1964 – Por William Marrion Branham – Citações
138:1230)
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para você, e todas agora são feitas novas nas coisas de Deus. Se você
vive uma vida mundana, recorde: você colherá o que essa classe de vida
tem que parir. (TRATANDO DE AJUDAR A DEUS – 02/04/1978,
Cayey, Porto Rico – Por William Soto Santiago)
O juízo começa pela Casa de Deus. Porém, começa pela Casa de
Deus para arrumar aos filhos de Deus para não serem julgados com o
mundo. Isso, em palavras mais claras, quer dizer: que qualquer filho de
Deus que seja tocado, ou, qualquer um do povo de Deus que seja tocado
por uma dessas pragas antes de estarem derramadas plenamente sobre o
mundo, quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma grande oportunidade
de arrumar suas coisas com Deus. Quer dizer que tem uma grande
oportunidade de reconhecer por que essa praga está sobre si, e arrumar
tudo; arrepender-se e começar de novo. (O QUE ESTÁ NO SETE –
1978 – Por William Soto Santiago)
Bom, como o juízo começa pela Casa de Deus, você crê que as
pragas vão começar a cair lá fora? Não. Parcialmente, encontramos que,
qualquer filho de Deus, qualquer um do povo de Deus que mereça uma,
a terá. Mas, depois, quando se enquadre com a Palavra e reconheça o
que se passou, pois então Deus a tira. Vê? Então, encontramos estas
coisas que estão aí na Palavra de Deus; e isto, pois nos ajuda a todos, e
nos deixa ver que para este tempo em que estamos vivendo temos uma
grande bênção, uma grande oportunidade da parte de Deus, e a misericórdia de Deus está estendida para cada um de nós, conforme ao Plano
de Deus para esta hora.
Bom, encontramos que a hora é mais delicada do que você pode
imaginar. É uma hora à qual poderíamos defini-la desta maneira: é a
hora mais gloriosa para aqueles que são fiéis e obedientes à Palavra do
Senhor; mas também, é a hora mais perigosa para aqueles que muitas
vezes desejam caminhar conforme a seu próprio coração e não conforme a Palavra do Senhor.
Estas coisas não são ditas para que o povo de Deus tenha medo,
senão, confiança; e saiba como evitar estas coisas que estão prometidas,
que são para este tempo em que estamos vivendo.
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mentos. (BUSCANDO O EQUIVALENTE – 17/08/1978, Valência,
Venezuela – Por William Soto Santiago)
Portanto, então temos que ver todas essas coisas, e temos que ser
agradecidos. Não podemos ser mal-agradecidos nem podemos ser malcriados. Não podemos dizer: “Bom, como a mim se passou tal ou qual
coisa, eu não vou mais servir a Deus. Eu vou para o mundo.” Bom, se
quer ir, isso é assunto seu. Porque o que o homem semear, isso é o vai
colher. Agora, depois não diga “Gostaria de ir no Rapto!” Ou: “Gostaria de ter uma partezinha, e não ir para o inferno!” Se for para o mundo,
o mundo vai para o inferno. Assim que, cada pessoa tem que se ater às
consequências da escolha que faz conforme ao livre arbítrio que tem.
Eu não posso obrigar a nenhum de vocês que venha aqui, nem a que
sirva a Deus, nem a que siga a Mensagem todos os dias; a única coisa
que eu faço é pregar a Palavra conforme a como Deus me dá; aconselho-lhes em amor, o melhor que eu posso aconselhar, sabendo o que
significará o fim do caminho. Sabendo que no fim do caminho é que
muitos desejarão uma oportunidade, e já não haverá; e sabendo que
outros, no fim do caminho, terão que dizer: “Graças a Deus que
perseverei até o fim! Graças a Deus que segui a Mensagem até que
cheguei!”
Bom, gostaria de, no fim do caminho, ouvir todos dizerem: “Graças a
Deus que perseverei até o fim!” Não gostaria de ouvi-los se lamentando
ao final do caminho; lamentando-se por terem atuado mal ou por terem
se desviado. Se algum de vocês se desvia da Palavra, se algum de vocês
se desvia de servir a Deus, se algum de vocês se desvia e vai para o
mundo – ou – mesmo que permaneça entre nós, mas vai ao mundanismo
– aparta-se da santidade – recorde: aqui é ensinado que a cada escolhido
convém ser santo. E Deus exige que sejamos santos. Porque Ele disse:
“Sede santos, porque e sou Santo.”
Assim Deus diz em Sua Palavra. E assim então é o ensinamento que
temos para nós. Ou seja, você não pode ser santo vivendo como um
diabo. Você não pode ser santo atuando como os do mundo. Você tem
que ser separado. Porque uma coisa que é santa é uma coisa que é
separada. E então, se é separado, então as coisas do mundo se passaram
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A mulher está sujeita a seu marido. E a Bíblia diz que um homem
deve governar sobre sua esposa. Mas como eles mudaram isso! A
mulher governa sobre o homem. “Agora, tu ficarás em casa, João! Tu
não irás!” E isso conclui. “Sim, meu amor...” Veem? Mas deixe-me
dizer-lhe algo, senhor: você terá que responder por sua esposa, porém
sua esposa nunca terá que responder por você. Você é a cabeça da
mulher; e Deus é a cabeça do homem. (PERGUNTAS E RESPOSTAS,
Página 23 – 29/07/1953 – Por William Marrion Branham – Citações
1A:1229)
Agora vejam isso de casamento e divórcio: a esposa que não quiser
ter filhos de seu esposo – diz aí – não é digna de ser sua esposa. E assim
também é no espiritual: a que não quiser ter filhos do Esposo que veio
em carne humana (como grupo, você sabe; a igreja como grupo que não
queira; igreja tipifica mulheres), a que não quisesse ter filhos de Deus
em carne humana, pois não era digna de ser a esposa. Portanto, foi
repudiada. E agora, no espiritual, conosco também: quem não quiser que
Deus gere nele esse filho prometido (a Palavra, esse germe de Vida) –
quem não quiser que esse germe de Vida seja colocado aí no coração.
Para quê? Para que de você como indivíduo possa nascer ou parir um
filho de Deus manifestado.
Então, quem não estiver de acordo com que seja gerado no coração –
que seja gerada essa Palavra – pois não é digno de ser espiritualmente a
Esposa da Palavra. Ou seja, não é digno de estar unido com a Palavra.
Então é o quê? Repudiado como indivíduo. (A HORA MAIS ESCURA
– 11/03/1976, Porto Rico – Por William Soto Santiago)
Porque quando uma mulher se casa, uma das coisas que a mulher
perde, sabe o que é? Sua própria vontade e seu próprio direito de
escolha. Porque quando ela escolhe a um homem para ser seu esposo,
sua cabeça, então ela já entregou sua vontade e todos seus direitos a esse
homem; e então ele é a cabeça do lar e dela.
É por isso que a Bíblia nos ensina que o homem é a cabeça. E assim
também Cristo é a cabeça da Igreja. A Igreja não pode atuar como ela
queira atuar. Por isso é que as denominações atuam como elas querem
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atuar; porém, essa não é a Noiva nem a Esposa do Senhor. A Esposa do
Senhor é aquela que se submete à Palavra do Senhor. E a Noiva quando
casou com o Senhor, ela entregou todos os seus direitos ao Senhor.
Então ela não tem vontade própria.
Você vê as denominações: têm sua própria vontade e fazem
conforme sua própria vontade. Isso mostra que não estão casadas com o
Senhor. Porque a que realmente está casada com o Senhor não tem
vontade própria, senão que, a vontade dela é a vontade de seu Esposo.
Então, isso também ensina aos jovens que quando uma jovem se casa
deve saber que, ao se casar, ela entregou sua própria vontade e sua
própria escolha a ele. E então ele é a cabeça. E a vontade dele é a que
deve ser feita então, no lar e nela. Por isso o Senhor disse á mulher: “E
teu desejo será para teu esposo.” Ou seja, ela fica sob a autoridade e
domínio do homem totalmente.
Então, vemos que isso no espiritual, nesta hora em que estamos; e é
por isso que como Esposa do Senhor, não podemos fazer o que quisermos fazer; senão que, temos Sua vontade: Sua Palavra, a Mensagem da
hora, onde Ele nos diz como Ele deseja que nós façamos.
E quando nós queremos fazer como nos dá vontade, isso mostra que
ainda não O aceitamos como nosso Esposo; porque quando O aceitamos
como nosso Esposo, dizemos: “Que não se faça nossa vontade, mas a
Tua.” Não temos vontade própria, senão que, a nossa vontade é que as
coisas sejam feitas como Ele disse em Sua Palavra.
Vê você que há uma grande diferença entre estar casado com o
Senhor, e entre as Bodas do Cordeiro que aconteceram? As Bodas do
Cordeiro aconteceram, porém, falta que você esteja realmente casado
com Ele como indivíduo. Porque já como grupo a Noiva já não é Noiva,
é a Esposa do Cordeiro; mas falta que isso também ocorra em sua vida
individualmente.
Então vemos que todas estas coisas têm que concordar entre si.
Vemos os exemplos. Vemos como isto se move neste tempo. E então,
observe: você sabe que há mulheres e há matrimônios que se casam e
não querem ter filhos. Bom, nunca deveriam ter se casado. Agora,
encontramos que se a Noiva está casada com o Senhor, então tem que
ter filhos. E você como indivíduo, espiritualmente falando, tem que dar
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Então, vemos que Tomé não estava quando devia estar. O Senhor já
havia se revelado a eles por umas quantas vezes. Por não estar lá, estava
por aí, cheio de incredulidade; e quando escutou sobre o que eles tinham
visto e ouvido sobre o Senhor se revelando a eles novamente, Tomé, um
dos onze... Veja. De doze ficaram onze; de onze, um deles foi cheio de
incredulidade. Assim é que, vemos o quadro daquele tempo, e, sabendo
que estamos novamente nesse lapso de tempo da espera da plenitude de
Deus, como eles estiveram à espera do Espírito Santo, então vemos que
qualquer irmão – mesmo sendo dos escolhidos – se se descuida e deixa
de ter companheirismo (uns com os outros) e de estar presente onde tem
que estar, então, em vez de se encher de fé, de que se enche? De incredulidade. (BEM-AVENTURADOS OS QUE NÃO VIRAM E
CRERAM –1975 – Por William Soto Santiago)
Assim também é Deus conosco. E diz que Ele repreende e castiga ao
filho que ama. E diz: “Se vós estais fora do castigo e da repreensão
divina, vós não sois filhos de Deus; sois bastardos.” Porém, os que são
filhos de Deus estão sob a direção de Deus, sob o castigo, a repreensão
de Deus. Deus corrige ao filho que ama. Corrige-o, ensina-lhe Suas leis.
Por que o que é que o pai faz com seus filhos? Mostra-lhes a maneira
que ele quer que seus filhos sejam. E o pai sempre quer que seus filhos
sejam bons. Portanto, o pai sempre lhe ensina como se comportar bem,
como triunfar na vida; e assim também a mãe o ensina.
Assim que, é um trabalho que os pais realizam para levantar a esses
filhos, para que eles possam ser filhos iguais esses pais viram em suas
mentes.
Todo pai tem em sua mente uma imagem de como quer que seu filho
seja; porém, se não faz nada para que isso se materialize em seu filho,
pois não vai obter nada; não vai conseguir que essa imagem que você
quer que se materialize em seu filho – não vai conseguir que seja assim;
porque depois de você ter uma imagem de como você quer que seu filho
ou filha seja, depois disso você tem que imitar a Deus; tem que fazer o
que Deus faz. Deus não fica com Seus pensamentos aí, sem fazer nada
mais. Depois Deus os fala. Quando os fala então isso vai se materializar;
vai fazer aquilo que Ele quer que seja feito conforme esses pensa-
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de Deus. (UM NOVO AMANHECER – 25/04/1976 – Por William
Soto Santiago)

à luz a Cristo em sua vida. (A POSIÇÃO DA CASADA COM CRISTO
– 01/09/1974 – Por William Soto Santiago)

Portanto, esteja rendido a essa Palavra, para que essa Palavra te santifique, para que essa Palavra te prepare. Porque é o que te prepara para
receber a plenitude. Seja humilde, seja simples, esteja cheio de amor;
coloquem seus lares em ordem conforme o que você sabe que Deus
disse através de Sua manifestação em carne no irmão Branham; ajuste
tudo com a Palavra; vivam como devem viver, conforme a como você
sabe que Deus nos disse pelo irmão Branham; em seus lares, vivam e
atuem como devem atuar; estejam preparados.
“Santificai-vos (como disse o Senhor lá). Porque amanhã veremos a
mão do Senhor.” [Josué 3:5]
Pela manhã veremos a plenitude vindo. Portanto, santifiquemo-nos
todos nesta hora; ajustando-nos com a Palavra. Não um obrigando o
outro, senão, você sabe o que está esperando, e então você sabe o que
tem que fazer, como se preparar através do que Deus nos disse, para
poder receber o que vem para os filhos de Deus. E todos vocês querem
receber o que vem. E você já sabe como se preparar para o que vem.
Assim que, aqui não obrigamos ninguém a fazer isto desta maneira
ou da outra; senão, está vindo o ensinamento, e você que ama ao Senhor
e quer receber o que vem, rende-se totalmente, para que Ele o santifique
pela Palavra. Vê você? (O ANO DA EXPIAÇÃO – 04/09/1977, Cayey,
Porto Rico – Por William Soto Santiago)

Então, imagine. Não estamos num tempo em que todo mundo quer
sair; porém, o voo já tem os passageiros completos; não há quem possa
colar. Porém, o diabo tratará de que você perca o voo. Sabe? Como em
muitas ocasiões nos aeroportos: as pessoas perdem o voo, e depois de
estarem ali mesmo. Se forma um problema, se forma uma briga, e todo
mundo tratando de fugir, ou tratando de se defender... Fazem a
chamada, preparam tudo, e os que estão atentos (não atentos aos
problemas, mas atentos à chamada para embarcar, para partir) vêm e
embarcam; e o que se mete nos problemas que estão acontecendo, ou na
briga, pois aí se envolve nisso, e: “O voo número tal saiu faz um
tempo.” - “Sim. Mas eu tenho tudo preparado. A passagem e tudo!”
E o que houve? Quando estava se ouvindo a voz da chamada para
embarcar no voo; quando se estava ouvindo que era preciso ter tudo
checado...
Portanto, nós estamos nessa hora. Estamos ouvindo a chamada de
Deus; estamos ouvindo a preparação de Deus; estamos ouvindo como
Deus nos está falando; estamos ouvindo como Deus nos está checando o
equipamento; há uma inspeção; está inspecionando tudo. Quem? O
Espírito Santo através da Palavra, através da Mensagem; está checando
tudo. E você está passando pela alfândega do Senhor. Mas não se
preocupe. Depois disso vem o voo; depois disso iremos daqui.
Assim que, estamos nessa hora gloriosa, hora maravilhosa. Portanto,
mesmo que caia tudo o que cair ao seu lado, esteja atento ao que Deus
está fazendo; esteja atento ao que Deus está falando; esteja atento ao
que Deus esteja dizendo; esteja atento à checagem que Deus nos está
dando; porque estamos desejosos de irmos daqui.
Portanto, não podemos nos meter nem estar atentos a todos os
problemas que o diabo trate de formar para ludibriar a você e a mim. Se
conseguir me ludibriar nos destrói a todos. Vê? Porque diz: “Ferirei ao
pastor, e as ovelhas (o quê?) serão espalhadas.” É por isso que nem eu
nem você podemos dar importância ao que o diabo queira fazer; porque
quando o diabo vê que Deus está se movendo, trata de interromper o

Lá somente havia um grupinho bem pequeno, que realmente amava
ao Senhor. Assim como o há hoje em dia. E entre o grupo pequeno que
amava ao Senhor, por não estar presente quando tinha que estar, um
deles se encheu de incredulidade; o diabo o encheu de incredulidade. Vê
você como é importante estar onde está todo o povo do Senhor?
Veja você. Nestes dias tremendos, de tanta incredulidade que há, a
importância de estarmos todos juntos. Então, vemos que estando todos
juntos, o Senhor nos aparece revelando-nos Sua Palavra, falando a
nossos corações. Mostrando as coisas que temos que ver neste tempo.
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Plano de Deus. (UM NOVO CÉU – 01/02/1976, Cayey, Porto Rico –
Por William Soto Santiago)

nenhum dos dois venha a morrer; porque a comida é para todos na casa.
Assim que, tanto os irmãos quanto as irmãs não tratem tampouco de não
estarem presentes, e dizer: “Eu, com a gravação, pois...” [O Profeta se

“E qualquer mulher que nega ao homem seu filho, a tal não tem
direito de ser sua esposa. Amém.”
Vê você? Vocês, irmãs; vocês jovens que pensam em se casar,
saibam todas estas coisas bem claro. Porque qualquer mulher, qualquer
matrimônio, qualquer casal que vá se casar, que se recusa a ter filhos;
qualquer moça que se recusa a ter filhos de seu esposo com quem vai se
casar (ou com quem se casou), diz: “Não tem direito de ser sua esposa.
Amém.” Isso não o digo eu; isso o diz Deus por seu profeta. (UM
NOVO CÉU – 01/02/1976, Cayey, Porto Rico – Por William Soto
Santiago)

refere à pessoa ficar ouvindo a gravação em casa e não ir à igreja – editor]

Por isso lhes digo: a nossa atitude deve ser esta que o Senhor nos está
permitindo que vejamos, e então, crescer como indivíduos, cada um;
cada irmão tenha sua esposa ouvindo a Palavra para que ela também
cresça espiritualmente; porque ela tem que ouvir a Palavra. Porque você
cresce... Mas é como muita gente diz: “Com dois que se amem muito,
um comendo já basta.” Aplique isso para ver se funciona! O que
acontece? A outra pessoa morre.
Agora, é porque você diz isso. Aplique-o, mas deixe a outra pessoa
comer, e você não coma para ver. – “Ah, não!” Verdade que assim você
não quer? “Com dois que se amem muito, com um comendo já basta.
Assim que, vou comer; e a outra pessoa que não coma.” A outra pessoa
morrerá.
E no espiritual também ocorre a mesma coisa. “Mas se eu trato de
aplicar isso, pois, sempre trato de ser aquele que come.” Verdade? “Para
não morrer.”
Mas se tratasse de aplicá-lo, e dissesse: “Com um que coma, basta.
Assim que, vou pôr ela (minha esposa) para comer, e eu não vou
comer.” O que me aconteceria? Quem morreria seria eu; não ela.
Assim que, com dois que se amem muito, então o que ocorre? Em
dois que se amem muito, então os dois, com amor, se põem a comer os
dois, juntinhos, em amor; para que nenhum dos dois fique fraco; e

Não! Esteja presente. E depois, para refrescar a memória, ouça na
gravação. Use a gravação para refrescar a memória. Não a use com o
propósito de não estar, mas com o propósito de refrescar a memória:
“Quero ouvir sobre isto de novo.” Aí está. Vê?
Bom, que o Senhor nos ajude. Isto é um trato individual de Deus com
cada um de Seus escolhidos. Portanto, cada um dos escolhidos, seja
homem ou, seja mulher, é para si estas coisas.
Portanto, compreendendo estas coisas, então nos esforcemos para
ajudar aos demais. Os esposos se esforcem para ajudar suas esposas que
creram, para que possam se alimentar com o Alimento que está predestinado para elas também, como para vocês, e cheguem à estatura de um
varão perfeito.
Tanto irmãos, como irmãs, todos chegarão a essa estatura; porque se
não chegam, não há transformação nem Rapto. Vê? Então quem iria? Os
que cheguem. E se somente as irmãs são as que chegam, pois somente
as irmãs irão no Rapto. Vê? Assim que, não há varão, nem fêmea, no
Senhor, no Reino.
Assim que, aqui nessa parte, não há varão, nem fêmea; tanto um
quanto o outro estão chamados a comer o que há para chegar à estatura
que têm que chegar. E ninguém atrapalhe o crescimento espiritual de
cada um dos irmãos ou das irmãs.
Assim que, isto nesta manhã é de ajuda para cada um de nós. Se
quisermos ajudar a nossos irmãos, ou queremos ajudar nossa família,
ou, as esposas querem ajudar a seus esposos, ou os esposos às suas
esposas, então ajude de tal forma que possam estar presentes para
receber o que seja preciso receber. E como indivíduo cada qual
responderá diante do Senhor; e crescerá como indivíduo. Porque o
crescimento é individual. Vê?
Eu não posso crescer por você; e nem você por mim. Você cresce por
você; eu cresço por mim; e cada qual cresce individualmente. Porque é
um crescimento individual, até chegar à estatura perfeita: a estatura de
Cristo. E tanto as irmãs, como os irmãos, terão o quê? Terão a plenitude

