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olharem pra elas (se estiverem incomodando), elas, pois respondam à
atenção que vocês lhes estão chamando. Não venham aqui pra
conversar, ou seja, não venham tratar de fazê-las aprenderem aqui,
antes, tratem de fazê-las aprender lá em suas casas, para que quando
venham aqui, o sermão corra bem.
Vocês sabem, é para o bem de todos. Já que, nas coisas de Deus
sempre há uma ordem. Quem sabe, pois, se você olhar na parte humana
em tudo isto, eu também tenho minhas crianças; e também, pois me dão
problemas – tenho meus problemas algumas vezes; mas eu também os
corrijo, e trato de fazer com que elas se comportem bem.
Nunca gostaria de bater nas minhas crianças aqui, e, tampouco
gostaria que você o fizesse com as suas; mas antes, busque tê-las à sua
volta, para evitar com que elas chorem; para evitar com que se ponham
a brincar (já que aqui não é lugar para lhes permitir correr e brincar);
vocês já sabem disso. (SÓ EU FIQUEI – Por William Soto Santiago Cayey, Porto Rico, 11/11/1979)

REVERÊNCIA NA
CASA DE DEUS
EXTRATOS ESPECIAIS

Tradução e Montagem: A LUZ DO NOVO DIA – Campo Largo, Paraná, Brasil.
Acesse o site: www.aluzdonovodia.com.br

2

EXTRATOS ESPECIAIS

REVERÊNCIA NA CASA DE DEUS

7

adorar a Deus e ouvir Sua Palavra.
A Igreja são os crentes em Cristo, mas necessitam um lugar onde se
reunir. E por isso também a chamam “a igreja local”; mas o local sem os
crentes não seria uma igreja; é porque se reúne uma parte do Corpo
Místico nesse lugar, e por isso também lhe colocaram por nome
“igreja”. Porém, a Igreja está em todos os países.
Há uma ordem divina para adorar, para ouvir a Palavra, e para cada
um se comportar na Casa de Deus, que é a Igreja. Também é uma corte,
porque aí estão os que foram feitos por Cristo – ao limpá-los de todo
pecado com Seu Sangue – foram feitos o quê? Juízes também. E julgarão não somente ao mundo, mas aos anjos também no tempo correspondente: no Juízo Final. (A ORDEM DO CULTO – Por William Soto
Santiago - Cayey, Porto Rico, 05/01/2014)

Na ordem do culto é importante ter todas estas coisas, e estar sempre
bem atentos, com a mente e o coração postos em Deus; e pedir a Deus
que sempre nos abra o entendimento para entender, para compreender o
que é falado. Porque grandes coisas estão prometidas para acontecer
neste tempo, as quais serão cumpridas; e vão ser reveladas, dadas a
conhecer ao povo. Mas se você não estiver desperto espiritualmente, lhe
passará por alto (por cima) e não as compreenderá, e não poderá receber
o benefício do cumprimento dessas promessas.
Viemos ao culto para adorar a Deus e ouvir Sua Palavra. Cuidemos
de nossas crianças; ensinemos nossas crianças a serem reverentes no
culto também. Deus tem bênçãos para as crianças também, e todos nós
queremos que elas recebam. Por isso é bom os pais ensinarem às
crianças que há estas bênçãos para elas também; e a reverência que
devem manter no culto. (A ORDEM DO CULTO – Por William Soto
Santiago - Cayey, Porto Rico, 05/01/2014)

E as crianças também, quando estejam chorando muito, então, pois,
pôr de sua parte: ensiná-las em suas casas também, e tratar de que,
quando venham aqui lhes respeitem; de tal forma que, só de vocês
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Mas ninguém consegue adorar a Deus enquanto outro está escrevendo bilhetinhos ao vizinho, e falando, etc. Unicamente está ajudando a
outra pessoa a se apartar do Espírito do culto. Nós sentimos, pois, que
isso é incorreto, e queremos ter isto como uma lei em nossa igreja, em
nossa congregação. Que esta igreja, e este edifício, sejam dedicados ao
Reino de Deus e à pregação da Palavra. Ore e adore. Para isso você
deve vir aqui: para adorar. (DEUS EM SIMPLICIDADE – 17/03/1963
– Por William Marrion Branham – LIVRO DOS SELOS, P.6)

Mas agora, tenho visto igrejas onde permitem que as crianças corram
por todo o santuário; e ainda, os adultos se saúdam e estão gritando de
um lado a outro no auditório. Essa é uma maneira segura de pôr a perder
o culto que vem essa noite ou quando seja o próximo culto. Ao despedir
o culto todo mundo deve sair do auditório; então a pessoa já deixou de
adorar a Deus e pode sair para conversar com os amigos se tiver algum
negócio; ou podem ir a seus lares para conversar. Porém, essas coisas
não se fazem no auditório. Dediquemos isto aqui a Deus. Aqui é onde
Ele se encontra conosco; aonde viemos para nos comunicar com Ele. E
desde então, a lei procede do santuário. Eu creio que isto seria do agrado
de nosso Pai Celestial. (DEUS EM SIMPLICIDADE – 17/03/1963 –
Por William Marrion Branham – LIVRO DOS SELOS, P.6,7)

E, com relação às orações na igreja: se faz em voz alta a oração que é
feita o que está dirigindo o culto ao princípio, o qual ora por todos; e o
ministro; mas os irmãos quando chegam, antes do culto, oram a Deus
em silêncio, oram de coração, na mente; e não interrompem às demais
pessoas que estão orando ou lendo a Bíblia. (A ORDEM DO CULTO –
Por William Soto Santiago - Cayey, Porto Rico, 05/01/2014)

É importante saber todas estas coisas; e fazê-las; porque todos queremos conhecer como nos comportar na Casa de Deus, que é a Igreja do
Senhor Jesus Cristo; como crentes em Cristo os quais nos reunimos para
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“Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegarse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não
sabem que fazem mal.
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a
pronunciar palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus,
e tu estás sobre a terra; assim sejam poucas as tuas palavras.”
(Eclesiastes 5:1-2)

Eu sempre tenho desejado ver um lugar corretamente em ordem,
onde Deus pudesse ser louvado por Seu povo. Isso só se pode obter com
uma vida consagrada; não com um edifício formoso. Essa é única
maneira. (DEUS EM SIMPLICIDADE – 17/03/1963 – Por William
Marrion Branham – LIVRO DOS SELOS, P.3)

Agora, este edifício, penso que devemos ter, após ser dedicado para a
adoração a Deus, que devemos mantê-lo assim. Nunca devemos
comprar nem vender no edifício; não devemos fazer negócios neste
auditório. Isso nunca deve acontecer aqui. Refiro-me a permitir que
ministros entrem para vender livros e demais coisas. Não importa o que
seja; há outros lugares para fazer isso. Não devemos comprar nem
vender na Casa de nosso Senhor. Deve ser um lugar de adoração, inteiramente consagrado para esse propósito. Ele nos deu um lugar muito
formoso. Agora, dediquemo-lo a Ele, e, dediquemo-nos juntamente com
o edifício a Ele.
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Agora, pode ser que isto pareça ser um pouco descortês, mas este não
é o lugar para se visitar; antes, é um lugar de adoração. Nunca devemos
pronunciar uma só palavra neste auditório (fora da adoração) um com o
outro. A não ser que seja algo absolutamente necessário. Nunca
devemos nos congregar para conversar. Não devemos correr pelo
edifício, nem permitir que as crianças façam isso. (DEUS EM
SIMPLICIDADE – 17/03/1963 – Por William Marrion Branham –
LIVRO DOS SELOS, P.4)

Então, na dedicação de nós mesmos, lembremos que: ao entrar por
essas portas ao santuário, mantenhamos silêncio entre um e outro, e
adoremos a Deus. Se quisermos nos visitar, há lugares para isso; mas
nunca devemos estar caminhando para cá e para lá, porque não poderíamos nos concentrar. Pois entra alguém lá de fora e há tanto barulho que
não sabemos nem o que pensar sobre a situação. Tudo isso é simplesmente humano. Agora, tenho visto em algumas igrejas (e isso me fez
sentir muito mal), porque nós não entramos ao santuário do Senhor para
nos encontrarmos um com o outro. Viemos aqui para adorar a Deus.
Depois vamos a nossos lares. Este santuário está dedicado para a adoração. Lá fora você pode conversar o que quiser, desde que seja correto e
santo. Podem se visitar em suas casas e em outros lugares; porém, ao
entrarem por aquela porta, mantenham-se em silêncio. Você vem para
falar com Ele, e para permitir que Ele fale com você. O problema se
apresenta porque nós falamos demais, e não nos dispomos a escutar.
Então, quando entramos aqui, devemos esperar a Deus. (DEUS EM
SIMPLICIDADE – 17/03/1963 – Por William Marrion Branham –
LIVRO DOS SELOS, P.4,5)

Quando um ministro sai perante uma congregação que está orando, e
a unção do Espírito está presente, é certo que se ouvirá do Céu, não há
forma de evitar isso. Mas se a pessoa sai e encontra confusão, então a
pessoa está tão confusa, e o Espírito de Deus está entristecido. Nós não
queremos isso. Não. Queremos entrar aqui para adorar. Nós temos lares
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(sobre o qual quero falar em seguida) onde podemos levar os amigos e
ter companheirismo; porém, esta aqui é a Casa do Senhor.
Agora, com relação às crianças. As crianças pequenas não entendem.
A única forma que têm para receber o que necessitam é o choro. Às
vezes precisam de algo para beber, e às vezes precisam de atenção.
Agora, pela graça de Deus, dedicamos um lugar que temos chamado “o
quarto do choro” e é um lugar onde as mães podem levar seus pequenos.
Agora, muitas vezes nem me atrapalha o choro das crianças quando
estou pregando sob a unção, mas há pessoas sentadas ao lado que sim,
lhes atrapalha; e elas vieram para ouvir. Então, mães, se seu pequeno
começa a chorar, desde então, você não pode evitar; e uma verdadeira
mãe deseja levar seu filho ao culto; essa é a coisa correta. (DEUS EM
SIMPLICIDADE – 17/03/1963 – Por William Marrion Branham –
LIVRO DOS SELOS, P.5,6)

Agora, às vezes também os jovens – e inclusive os adultos – têm sua
troca de bilhetinhos, e começam a cochichar no culto. Agora, vocês já
têm idade e sabem que não devem fazer tais coisas. Se vocês, jovens,
esperam chegar algum dia a serem homens maduros e criarem uma
família para o Reino de Deus, então comecem bem de uma vez: façam o
correto e se comportem bem. Os diáconos estão em cada canto do
edifício, e se notam alguma desordem eles têm a comissão, e é seu
dever; e se os encarregados que estão aqui à frente veem que alguém
está se comportando mal, estão comissionados a pedir à pessoa que, por
favor, guarde silêncio. Então, se a pessoa não tem o respeito necessário,
seria melhor que outra pessoa ocupasse o assento, porque tem aqueles
que querem escutar; há os que vêm com esse propósito. E, precisamente
para isso viemos: para ouvir a Palavra do Senhor.
Então, vindo com esse propósito, queremos guardar toda reverência
possível. Quer dizer, não queremos estar falando e andando para cá e
para lá. Agora, alguém que esteja adorando ao Senhor isso já se espera,
e assim é como deve ser. Para isso viemos: para adorá-Lo. Sim, se você
deseja glorificar a Deus do seu próprio jeito, pois não deixe que nada
lhe atrapalhe, porque para isso viemos.

