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1
Oremos. Pai celestial, nós entramos na Tua presença esta
manhã no Nome do Senhor Jesus (...) ...então entendemos que
devemos Te adorar, e nós esperançosamente fazemos isto esta
manhã, e esperançosamente cremos em espírito e em verdade,
porque nós temos perfeitamente a Palavra revelada desta hora
para nós. Agora Pai, ajude-nos em nosso estudo, sabendo Senhor
que absolutamente não existe somente a esperança e a
possibilidade mas existe um requerimento exatamente como o
apóstolo Paulo disse: “Seja a mesma mente em todos nós e todos
falem a mesma coisa”. E o profeta entrou em cena dizendo na
maneira do século vinte de se colocar isto: “Diga somente o que
eu digo”. Sabendo Senhor, que um profeta está acima de julgamento, a própria Palavra é o juiz, e quem
pode julgar a Palavra? Impossível, porque essa Palavra já nos julga. Então ajude-nos a sermos de um só
acordo Senhor, Contigo, com o Teu Espírito na Palavra revelando a Tua glória e bondade a nós, no Nome de
Jesus oramos. Amém. Podem se assentar.
2
Nós entraremos em algumas Perguntas e Respostas esta manhã e não estou certo de que seremos
capazes de concluir esta pergunta que temos perante nós neste tempo em particular, mas talvez nós entremos
nelas no próximo domingo. Agora, eu tenho algumas perguntas de um irmão estrangeiro e uma pergunta que
é muito longa. Mas é longa pelo fato de que ao fazer a pergunta ele explica o seu ponto de vista a fim de que
ele possa obter o meu ponto de vista nisso. E ele como um ministro entende do mesmo jeito como eu
entendo, e especialmente como um mestre de que não é certo crer que as pessoas estão entendendo tudo o
que você diz baseado na sua compreensão sobre o que você está falando, porque todos nós possuímos uma
educação anterior, uma compreensão anterior da Escritura. E é claro, estamos pensando e ouvindo pelo
nosso raciocínio de entendimento da Escritura que nos foi dado, ao invés de sermos capazes de
simplesmente clarear a mente e ouvir o que a pessoa está dizendo que está fazendo a pregação, ou o ensino.
3
Agora, você sabe que eu expliquei isso a você algum tempo atrás de como que eu cheguei a um ponto
com o irmão Branham em que eu entendi que eu não estava ouvindo ele dizer o que ele estava dizendo em
virtude de que o meu entendimento não era o entendimento que ele possuía quando ele estava dando as
respostas e dando-nos a doutrina. E assim foi por essa razão que eu fui escrupuloso em ir a ele quando eu
estava escrevendo para ele, sua própria doutrina, porque... embora eu tenha sido criticado e acusado de que
eu ensinasse doutrina para o irmão Branham. Essa é a coisa mais estúpida sob o alto céu, porque na verdade
existem muitas coisas que ele ensinava da qual eu não tinha o conhecimento real. Na verdade eu não estava
sequer interessado, embora eu tivesse captado pequenos vislumbres de alguns dos assuntos, porque o irmão
Branham não veio nos trazer algo de novo. Ele veio corrigir o que já era antes de nós, e depois conduzir
tudo a uma perfeita reconciliação e harmonia.
4
Então o irmão é muito, muito bom e essa vai ser uma longa pergunta com muitas ramificações no
sentido de que ele quer que eu entenda exatamente de onde ele está vindo. Então tudo bem, considerando
uma pergunta que eu já tinha submetido a vocês.
5
Um jovem e uma moça prometeram se casar um com o outro. Depois a moça durante um culto
aceitou a Mensagem, converteu-se a Cristo e foi batizada em Seu Nome. Permita-me ser mais preciso: o
jovem e a moça não eram cristãos quando eles ficaram noivos. E a moça se converteu depois dos votos.1
Sua resposta foi de que ela não está casada apesar do voto dela, porque a Palavra é contra isso. Mas meu
querido irmão, isto é muito sério. O que podemos pensar de todas as pessoas que se casaram quando elas
ainda não eram cristãs? Será que o casamento só é válido se foi estabelecido de acordo com as condições
1
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de Deus, de acordo com a Palavra? Isto é, entre dois crentes autênticos e celebrado na presença de um
ministro? Você diz que a promessa de casamento da jovem não é válida porque ela ficou noiva quando ela
ainda não era uma cristã. E que o voto se tornou nulo tão logo ela se converteu. De acordo com você, ela
não deve levar o seu voto em consideração porque ela ainda não era convertida quando ela noivou. Mas
como pode isso concordar com o que foi dito por Paulo em 1 Coríntios 7:12 e 13: “Uma mulher que tem
um marido incrédulo e que consente em habitar com ela, que ela não deixe o seu marido”? Isso mostra que
Paulo admite o casamento, mesmo quando é entre incrédulos. Pois aqui é uma pergunta de dois crentes que
se casaram, e a mulher se converteu posteriormente. E Paulo declara que a mulher que se tornou uma
crente não deve repudiar o seu marido que é um incrédulo. E o irmão Branham relacionado a isto disse que
a promessa é equivalente ao casamento.
6
Agora, nós queremos enfatizar isso, porque esta é a conjuntura que o irmão está trazendo neste ponto
em particular. Veja, eu não concordaria com o seu entendimento sobre isto, vamos entrar nisso.
7
Quando Paulo declara que a mulher que se torna uma crente não deve repudiar o seu marido, isso
mostra que ele reconhece esse casamento dela, mesmo se os dois foram incrédulos quando eles se casaram,
e se um deles se converte o casamento ainda assim é válido, não pode ser anulado. Paulo nunca disse que o
homem crente ou a mulher, poderia se casar de novo se o incrédulo decidisse se separar do outro. Então de
acordo com Paulo, se dois incrédulos se casam um com o outro o casamento é válido. O que você acha
disso meu querido irmão? Talvez exista algo aí que eu não entenda muito bem. Pois como que você pode
dizer que uma moça que ficou noiva de um jovem, enquanto os dois não eram ainda convertidos pode
posteriormente anular o seu voto quando ela se converte a Cristo? Eles não estavam casados tão logo eles
prometeram se casar um com o outro? Eles não estavam no mesmo caso como em 1 Coríntios 7:13?
8
Agora, eu achei melhor ler isso completamente, porque nós queremos saber exatamente o que ele está
dizendo neste instante em particular aqui e onde eu veria exatamente o que ele está vendo, ou talvez não ver
o que ele está vendo. Tudo bem.
9

“E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe”.
De acordo com você, existe alguma diferença entre a promessa de casamento e a consumação do
casamento? É claro que aqui não é uma questão de uma moça, uma crente que noivaria com um incrédulo.
Eu sei que tal promessa não poderia ser válida e que o casamento não poderia acontecer, sendo contrário à
Palavra. (E ele vai para 2 Coríntios 6:14, o qual nós falamos sobre os incrédulos) “Não vos prendais a um
jugo desigual com os incrédulos; porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que
comunhão tem a luz com as trevas?”.
10 Agora, novamente aí você olha para a palavra “justiça” e “injustiça”, “luz” e “trevas”, “comunhão”.
Você precisa entender que existe um significado especial para todas estas palavras na Escritura, porque
nenhuma Palavra de Deus é nula de poder, nula de autoridade, e portanto nenhuma Palavra de Deus fica sem
um significado muito explícito, sem um entendimento. Que é claro, levaria em muitos casos o profeta a nos
dizer.
11 Além disso, um verdadeiro cristão não escolheria se casar com um incrédulo. (Mas deixe-me dizê-lo
novamente... eu vejo que ele é muito, muito... este irmão é um irmão muito bom). Aqui é uma questão de
duas pessoas que são incrédulas no começo. Eles prometeram se casar um com o outro. Os dois não eram
convertidos quando a promessa de casamento aconteceu. E então pouco antes que o casamento fosse
celebrado eles começaram a se separar... (tem uma palavra aqui... creio que é “separar”. É quase a única
palavra que eu não posso realmente ver), separar um do outro, a moça convertida à Cristo.
12 Certo. É claro que ele não entendeu realmente o que eu tinha em mente quando eu fiz esta declaração,
e eu talvez não tenha entrado muito na Escritura o suficiente para ele entender o que eu na realidade tinha
em mente com relação a este assunto sobre o que ele está falando, com relação a esta moça, que é claro, não
havia se casado com este jovem, mas que estava prestes a se casar com ele.
13 Agora, o irmão Branham fez uma declaração que eu não consigo me lembrar neste momento, que eu
salientei anteriormente sobre noivados.2 E em um lugar isso deixa você com uma compreensão de que na
realidade há uma ocasião onde o seu voto está em existência, e que você não pode abandoná-lo. Mas em um
outro lugar, isso permite você entender que isso é meramente um tempo onde as pessoas chegam a se
2
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conhecer um ao outro com base de que se eles sentem que eles cometerão um erro, eles prefeririam se
certificar de que isto seja corrigido. Tudo bem, voltando atrás...
14 Um jovem e uma moça prometeram se casar um com o outro. Depois a moça durante um culto
aceitou a Mensagem, converteu-se a Cristo e foi batizada em Seu Nome. Permita-me ser mais preciso: o
jovem e a moça não eram cristãos quando eles ficaram noivos. E a moça se converteu depois dos votos. Sua
resposta foi de que ela não está casada apesar do voto dela, porque a Palavra é contra isso.
Tudo bem... em “Casamento e Divórcio” o irmão Branham estava falando às pessoas na página 45, e
eu há pouco tenho esmiuçado isso.
15

[Casamento e Divórcio (21/02/1965) §§ 281- 285]
Esta é uma coisa muito forte. Eu não sabia como apresentá-la! Que farei quando tenho homens e
mulheres sentados em minha congregação e alguns deles casados duas ou três vezes?...Bons homens! Boas
mulheres, mas eles estão totalmente confundidos! O que causou isto? Falso ensino. Exatamente. Não
esperar no Senhor.
16 Agora ouça, “não esperar no Senhor” trouxe casamentos que se dissolveram. Mas também existe tal
coisa como não esperar no Senhor e produzir casamentos que não sejam dissolvidos. Eles permanecem
juntos no inferno, e o irmão Branham disse: “Se você não podia viver com ela não tente voltar a ela” e
vice-versa. Existe um lugar onde as pessoas simplesmente não podem sobreviver. Elas nunca farão isso.
17

Agora observe:
Não esperar no Senhor. “O que Deus ajuntou não separe o homem...” Não o que o homem ajuntou; o
que Deus ajuntou. Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua esposa e a mesma coisa...
(O que ele quer dizer com “a mesma coisa”? Ele quer dizer que a mulher recebe a mesma revelação).
Quando você tem uma revelação direta de Deus, essa é a sua epsosa, essa é sua pelo resto de sua vida. Vê?
Mas o que o homem ajunta qualquer um pode separar. Porém o que Deus ajunta, é melhor que ninguém
ouse tocar nisto. “O que Deus ajunta,” Ele disse, “não separe o homem.” Não o que algum magistrado
meio bêbado ou alguma outra pessoa ajunta, ou algum pregador desviado com um monte de credos num
livro, que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo, e a Palavra de Deus posta bem ali. Vê? Eu estou
falando acerca do que Deus ajuntou.
18 Agora já temos a resposta. Um crente não pode viver, coabitar e casar com um incrédulo. Então
quando a moça se converte ao cristianismo o voto que ela fez está absolutamente separado da Palavra,
porque ela não tinha revelação de que este aqui era o marido e evidentemente ela teve uma revelação muito
rápida de que este não era o seu marido. Então se ela tivesse se casado com o homem e passado pela
cerimônia, consumado aquele casamento, ela teria ficado presa ali por toda a vida em oposição direta à
Palavra de Deus, que ela formalmente não conhecia, mas que agora conhece. Agora, é para isso que eu estou
olhando aí.
19

Agora ele disse:
Sua resposta foi de que ela não está casada apesar do voto dela, porque a Palavra é contra isso.
Eu li aqui e a Palavra é uma verdade em que um crente não pode estar em jugo desigual com um
incrédulo. Assim minha pergunta então é esta, com relação a este pequeno artigo aqui de uma mulher
fazendo um voto: “Quando que você começa a limpar a sua vida e deixa o seu pensamento em linha com a
Palavra de Deus?”. Só depois que você tem sido salvo ou justificado, e batizado nas águas e você vai para a
santificação.
20 Agora, poderia esta moça estar casada com este homem, de que o casamento está consumado, e ir
direto a isto tendo feito o voto? Bem, agora o voto está em contradição direta com a Palavra de Deus. É
como dizer a mim que eu posso sair e fumar e beber e fazer qualquer outra coisa, porque eu fiz algum tipo
de um voto. Se sua vida ficar limpa e você for viver de maneira adequada com a Palavra de Deus, como
poderia você possivelmente se casar com um homem que você sabe agora que você não deveria se casar, ou
vice-versa, o homem se casar com uma mulher que ele sabe agora que ele não deveria se casar?
21 Vamos ir um pouco mais adiante. Existe uma Escritura da qual Vernon McGee3 se confundiu muito; e
ele disse: “Eles fazem um voto e não o cumprem completamente, e eles fazem um voto a Deus”. Bem, os
maometanos fazem um voto a Deus: “Matar [Salmon] Rushtie”. Estão eles supostos a cumprir isso até o
3
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fim, porque ele escreveu os “Versos Satânicos”? Você diz: “Vou falar sobre coisas boas”. Bem, talvez
Caim fizesse um voto sobre uma coisa boa. Ele possuía um sacrifício muito bonito, mas olhe para onde isso
levou.
22 Veja, o que eu estou tentando dizer é que tem que haver um absoluto em algum lugar, ou você não
pode enlamear a água. E essa moça não estava casada com aquele homem. Agora, vamos falar sobre o que
quer dizer estar casado, não simplesmente fazer um voto. Em outras palavras, você faz um voto, você diz:
“Certo, eu faço um voto, e eu irei cumprir esse voto até o fim”. É melhor ter certeza de que você tem a
revelação de Deus sobre esse voto, porque o que aconteceria se você fizer um voto errado? Você pode fazer
um voto como muitas pessoas fazem e dizem: “Bem, eu prometo que vou liquidar as minhas dívidas antes
de pagar os dízimos”. Quantas pessoas não foram sugadas por isso? Você não liquida as suas dívidas antes,
você paga os seus dízimos. Agora, você sabe que eu não estou pedindo por dinheiro neste púlpito, posso
falar sobre dinheiro em qualquer dia da semana, porque eu não tomo nenhum. Que Deus me ajude a ficar e
dizer... não que desta congregação eu não respeite a você e não te ame e tenha direito a algumas destas
coisas; é que eu só quero estar limpo, porque Deus tem que me conservar limpo.
23 O apóstolo Paulo tinha a mesma testemunha e testemunho. Então isso não é ruim. Mas você não pode
fazer um voto que seja contrário à Palavra de Deus e depois dizer: “Bem Deus, honra a minha palavra”.
Temos que aprender o que a Palavra de Deus diz, e fazer o nosso voto a Ele. Pois por qual motivo você faz
um voto? Há algo no caso para nós. Oh sim, existe. Não me diga que nós não mercadejamos Deus. Não há
nenhum de nós sentados aqui, e eu mesmo esta manhã não tento mercadejar Deus. Vê? Você não pode fazer
isso.
24 Os verdadeiros heróis da fé são aquelas pessoas que ficaram lá com a Palavra de Deus como Daniel. É
por essa razão que os leões não puderam comê-lo, e os três filhos hebreus não puderam se queimar. É por
isso que João pôde entrar em um barril de azeite e não se queimar, e por outro lado, é por isso que Paulo
pôde colocar sua cabeça em uma tábua de cortar, porque ele não estava nem um pouquinho fora da Palavra
de Deus.
25 Agora, esta moça estaria fora da Palavra de Deus ao se casar com um homem nesse tempo em
particular. Porque não me interessa o que o voto dela dizia, eu fico com a bíblia que diz: “Você não deve
estar em jugo desigual”.
26 Você diz: “Por que o irmão Branham disse isso?”. Porque o irmão Branham estava falando sobre algo
diferente. Ele estava falando para o seu próprio tabernáculo. Ele estava falando para o seu próprio povo para
quem ele trouxe a Palavra de Deus de volta, que era para ele pastorear; o que significa que ele estava
falando para uma Noiva, e trazendo o povo para a ordem certa.
27

Agora,
Mas meu irmão, isso é muito sério. O que podemos pensar de todas as pessoas que se casaram
quando elas ainda não eram cristãs?
Bem, não é contra a Palavra de Deus se casar. Qualquer um pode se casar. Todo mundo tem o
privilégio de se casar. Mas a questão é: “Quem casa com quem?”, essa é a questão.
28 Agora, vamos dar uma olhada na bíblia aqui e começar a ver o que está na verdade acontecendo no
mundo, porque essa é uma questão que pertence ao mundo e à Noiva; porque um homem está no mundo e a
mulher se converteu a Cristo. Então vamos olhar para Romanos capítulo 6 e o versículo 20:
...quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. (A bíblia não tinha qualquer declaração
sobre ela. Não havia revelação. Não havia declaração de jeito nenhum) Que fruto tínheis então das coisas de
que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte.
29 Agora, o que aconteceria se ela se casasse com esse sujeito? Como poderia ela ficar orgulhosa e sem
nenhuma vergonha? Porque evidentemente ela sabe melhor, e ela não se casaria com ele. Ou seja, passar por
uma cerimônia e consumá-la, que é feita sexualmente.
Que fruto tínheis então das coisas de que agora vos envergonhais? (Ela evidentemente está
envergonhada) Porque o fim delas é a morte.
30 Quantas são chamadas espiritualmente de mulheres inteligentes e que foram enganadas por homens
com poucos pés, como disse o irmão Branham. Bons sujeitinhos e eles morrem. Eu poderia mencionar um
nome nesta igreja esta manhã onde uma determinada moça de uma irmã sabia positivamente: “Oh, quando
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eu me casar com ‘fulano de tal’ ele se converterá”. Ele ainda não se converteu. Ele ainda se embriaga. Onde
está a sua consagração? Não importa o quão duro ela tente, ela está em uma batalha perdida.
31

Vamos ir um pouquinho mais adiante:
Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e
por fim a vida eterna.
“Quem disse assim?”. Você diz: “Deus disse assim”. Então existe uma condição. Qual é a condição?
Bem, você sabe: “Aqueles que Me adoram somente podem adorar em espírito e em verdade”.4 Vê?
32 Agora, esta moça fica bem aí convertida e escuta o ministro. E ele não é algum bêbado e nem um bom
pregador sem valor, desviado com credos e dogmas; ele fica bem ali com a Palavra revelada do Deus TodoPoderoso, e ouve o que o irmão Branham diz. Agora, ao mesmo tempo não se esqueça que o mesmo profeta
que disse isto tomou dois grupos de pessoas incrédulas: uma era a Srtª. “Hot-Shot”5 cujo pai era um
milionário e proprietário de um estaleiro. E o outro é o Sr. “Hot-Shot" cujo pai também administrava um
banco ou algo, e ele tinha muito dinheiro. E eles foram casados por William Branham sendo ambos
pecadores.
33 E veio outro casal, e dificilmente ela tinha qualquer coisa, e dificilmente ele tinha qualquer coisa, mas
eles se amavam um ao outro. Eles não se casaram por causa do Pródigo da Sociedade, eles se amavam um
ao outro e eles eram pecadores. O irmão Branham casou os dois e um dia ele foi, entrou na porta da frente
da varanda da mansão...?..., lá naquela grande mansão, e ele os encontrou discutindo, mas tão logo ele bateu
na porta e eles vieram... “Oh irmão Branham, entre”, sabe, eles foram muito gentis. E ele foi até à velha
cabana de papel de parede onde os outros dois estavam, e eles falavam numa conversa tão doce e amando
um ao outro, e dificilmente ele poderia oferecer qualquer coisa; absolutamente e legalmente casou os dois.
Porque ambos estavam no mundo e o casamento é a lei do Deus Todo-Poderoso. Agora:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus
nosso Senhor. (Que é toda a Palavra relatada)
34 Agora, vamos ir a Romanos capítulo 7. E o irmão Branham usou isto em “União Invisível”. E “União
Invisível” esclarece mais sobre casamento e divórcio do que “Casamento e Divórcio” esclarece.
Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei , que a lei tem domínio sobre um homem por
todo o tempo que ele vive? Porque a mulher que tem um marido, está ligada pela lei ao marido enquanto
ele viver; mas se o marido está morto, está livre da lei do seu marido. (E o irmão Branham compara isso a
credos e dogmas e organizações).
35 Então tudo bem, no momento em que ela se salvou ela está morta para esses credos e dogmas e
organizações. Vamos por assim: o homem pertence cem por cento à mesma coisa como ela pertencia. Então
não pode haver nenhuma ligação entre os dois da maneira como eu entendo como isso se trata.
36

Agora:
Será que o casamento só é válido se foi estabelecido de acordo com as condições de Deus, de acordo
com a Palavra? Isto é, entre dois crentes autênticos e celebrado na presença de um ministro?
Eu já respondi a pergunta. Isso é verdadeiro num sentido limitado, para a noiva sim, para os
verdadeiros crentes da Noiva sim. E assim foi no original.

37 Agora, o que o irmão Branham disse que causou o casamento e divórcio? “Sexo!”. Agora, todo
mundo normalmente se casou por causa desse privilégio real que aí se encontra, a menos que você esteja
encoberto como um casal de boas moças homossexuais casadas e Deus sabe o que... você é apenas um ...?...
para começar. Mas estamos falando sobre o fato... tudo bem, eles se casaram porque existe um valor
essencial em uma mulher que um homem deseja, e vice-versa para a mulher.
38 Tudo bem, eles estão absolutamente na aliança de Deus para povoar a terra com base no fato de que a
Eva deu caminho para a serpente e trouxe Caim. E desse ponto em diante você vê aí o princípio da
poligamia, de outra aliança.
39 Então estamos olhando para a condição aqui, estas são duas pessoas, seres humanos que tem o direito
de se casar, entrar no casamento e procriar de acordo com a Palavra do Deus Todo-Poderoso. Caso
contrário, como no mundo você alguma vez obteria a semente da serpente? Como você teria a raça como ela
4
5
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está hoje? Agora estamos olhando para a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. E assim,
a vontade permissiva de Deus é sempre substituída pela verdadeira vontade de Deus, exceto no princípio e
no fim. E a vontade Deus predominará em todos os tempos. Então não há nada de errado com incrédulos se
casando.
40 Agora, vamos dar um passo mais adiante. Você ouve testemunhos como a esposa do falecido Stuart
Hamblin. Agora, você sabe que Stuart Hamblin era um que escreveu: “Eu não irei caçar com você Jake, mas
eu vou correr atrás de mulheres”. Lembra-se disso? Isso foi lá nos anos 50, 48, 47, por aí, talvez um pouco
mais do que isso. Isso foi há um longo tempo atrás. Mas de qualquer jeito ele foi um belo sujeito falador,
mas sabe, uma pessoa muito mundana. E bem depois que ele escreveu aquela canção e que a sua esposa
havia estado orando por muitos e muitos anos, ela disse que ela sabia que ele era o homem para se casar,
embora ela fosse uma cristã.
41 Agora ouça, não tente compreender estas coisas, eu deixarei você louco. Eu não sei se o sujeito
alguma vez foi salvo. Mas o ponto da questão é este, Stuart Hamblin maravilhosamente se converteu, na
ocasião de Jim Voss. Eles agora se tornam excelentes mensageiros para “Mocidade Para Cristo” e outras
pessoas.
42 Agora, este homem, Hamblin, que escreveu “Eu não irei caçar com você Jake, mas eu vou caçar
mulheres”. Quando eu o ouvi pregar e dar o seu testemunho, foi muito embaraçoso para ele ter algum dia
escrito aquela canção, porque agora ele está escrevendo canções como “De Uma Gota de Sangue Me Deu
Um Milhão de Anos” e “Esta Velha Casa”.
43 Agora, a mulher disse que ela soube de Deus de que este era o seu marido. Essa é a sua palavra, isso
não é a bíblia. Este homem a desejou e casou-se com ela. Agora você está querendo me dizer que Deus sai
fora de Sua Palavra para fazer a vontade de Deus? Você poderia ter uma fria e permissiva vontade em
algum lugar aí, vou deixar isso assim, mas nós estamos tratando da vontade perfeita de Deus nesta hora que
irá produzir Cristo. Ela irá produzi-Lo em carne humana e isso não será feito de qualquer outra maneira fora
de uma Noiva que esteja absolutamente grávida com a Palavra de Deus.
44 Deixe-me parar aqui e diferir só por um minuto. Sabe, eu recebo muita crítica, mas eu não me importo
em dar isso de volta. Existe um certo sujeito que disse: “O irmão Branham cometeu um grande erro...
quando... Aquilo que é perfeito ainda não chegou”. Porque ele profetizou isso... ele disse isso em 1963, e
depois ele profetizou em 1964 que a Califórnia iria submergir. E eu lhe digo que o homem cometeu um erro
terrível, porque aquilo que é em parte são as Sete Eras da Igreja, as Sete Mensagens e a última Mensagem é
o Sétimo Selo, do qual lembre-se, isto é uma vela romana. E a vela romana queima e queima até a
eternidade; então agora já estamos na eternidade, pois o tempo e a eternidade se misturaram. [“Amém”]
Essa é a razão pela qual você está diante do Trono Branco, saiba você isso ou não. É por essa razão que
você já está glorificado, saiba você isso ou não. Está tudo terminado, exceto o Alarido e a manifestação final
da predestinação.
45 Tudo bem. Este mesmo companheiro outro dia disse a outro amigo meu... sinal de pergunta. [Risos –
Trad.] Isso é bem um sinal de pergunta. Ele lhe perguntou: “O que há de errado com esse assim chamado
‘povo Branham’, os assim chamados de ‘Noiva’?”.
E então este hot-shot disse: “É porque eles possuem uma mente fechada”.
Deixe-me lhe dizer isto: o profeta disse: “Se sua mente não está fechada, você ficará grávido de
outra palavra!”. [“Amém”] Então é melhor que o ventre da sua mente esteja fechado. Então é melhor você
saber o que o profeta disse ou cale-se. Que se levante o mundo e diga: “Eu não creio no profeta; eu monto
na cauda de seu casaco porque ele me faz dinheiro”. Sim. Tudo bem.
46 Você diz que a promessa de casamento da jovem não é válida porque ela ficou noiva quando ela
ainda não era uma cristã. (Isso é verdade) E que o voto se tornou nulo tão logo ela se converteu. De acordo
com você, ela não deve levar o seu voto em consideração, porque ela ainda não estava convertida quando
ela noivou.
Isso está exatamente certo, porque agora ela mostra que ela não pode se casar com um homem que é
um pecador. O que você vai fazer? Ir em frente e casar-se com um homem que é um pecador frente à
Palavra de Deus? Agora, ela pode se casar com o homem sob a vontade permissiva.
47 Agora, vamos voltar novamente por um segundo. O irmão Branham disse para as pessoas que são
casadas, divorciadas e casadas de novo: “Não façam isso novamente”. O que ele diria para uma moça que
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viesse a ele e dissesse: “Irmão Branham, eu estava noiva deste homem e eu o amava. Mas eu não sabia nada
sobre a Mensagem, eu não sabia nada sobre Cristo e felizmente o meu caminho dirigido por Deus chegou à
verdadeira e viva Palavra vindicada, e agora irmão Branham, este homem não crê.”?
48 Você acha que ele diria: “Irmã, vá até a caverna dos leões e crave a sua cabeça na boca do leão”? Ou
ele diria: “Corra por sua vida”? Agora, você diria: “Irmão Vayle, você está fazendo suposição”. Isso é
correto. Mas eu também conheci William Branham. Eu também conheço o pregador desta Palavra. Eu
também sei o que o homem disse. Por que no mundo alguém procuraria por alguma coisa que ele disse,
quando Deus disse: “Quando você nem ouse fazer isto”?
“Bem”, você diz, “vou depender da vontade permissiva”.
Isso mostra exatamente o que você é, pentecostal. Agora, essa é uma dura decisão aqui, mas
continuamos em frente, porque nós não terminamos ainda. Não é válido.
49

Mas como isto pode concordar com o que Paulo disse em 1 Coríntios 7:12-13?
Bem, isso é muito, muito simples, onde para começar todas estas pessoas são pagãs. Você leu o que
Paulo disse para aquele povo coríntio? Eles eram abusadores de si mesmos com a humanidade, devassos,
assassinos, “tal como foram alguns de vocês. Vocês foram isso. Homossexuais, pervertidos, prostitutos,
licenciosos, vorazes, assassinos; vocês foram isso”. Bem, talvez eles devessem ir ao redor e se casar com
alguma pessoa assim. Você não faz estas coisas; foram pessoas que eram gentias. Eu não sei, eu suponho
que... que vocês não leram o número de livros que eu li, que realmente não é nada de mais. Eu lhe disse que
eu tenho um dom do Senhor em que eu posso apanhar o livro certo ou a coisa certa e simplesmente
encontrar volumes, sem precisar ler todo o lixo no mercado.
50 Seria de certo modo interessante para você num dia desses apenas voltar na história e descobrir como
era o sexo em Corinto no tempo de Paulo. E exceto pela graça de Deus não havia nenhuma virgem, porque
todos elas faziam um voto a Deus tão logo elas fossem de uma certa idade e cada homem tomava sua filha
lá no banho público e no parque público e o primeiro homem que ela encontrava era o homem com quem
ela se deitava.
51 Quando os nossos missionários iam para lugares como a África costumava ser onde havia poligamia, e
eles nunca diziam para o chefe: “Livre-se de suas esposas”, ou para outro povo “Livre-se de suas esposas”.
Eles diziam: “Deus exige a monogamia”, da mesma forma como o irmão Branham pregou isso. Eles sabiam
disso. O que eles diziam? Eles não diziam: “Livre-se de suas esposas e fique só com uma”. Eles diziam:
“Daqui por diante não ouse se casar mais”. Porque a bíblia francamente diz: “Com que condição você veio a
Cristo, fique nessa condição”.6
52 E a poligamia na verdade era uma aliança, mas a sua continuidade é uma maldição, porque o profeta
disse: “Sabemos que a poligamia é melhor do que casamento, do que o casamento e divórcio de Hollywood,
mas sabemos que a poligamia é errada”. Deste modo, essa aliança expirou. Não deixe ninguém como Jones
falar a você sobre esse tipo de coisa. Ele não citará isso para você ver e os outros sujeitos. Vê?
53 Tudo bem, nós olhamos isto em 1 Coríntios 7, que estas pessoas foram aquelas que se converteram ao
Senhor Jesus Cristo. Agora, em meio a eles estão crentes absolutamente verdadeiros, porque esta
Mensagem, que segundo Usher foi em torno de 59 d.C., Pedro foi o primeiro homem a ir à Corinto, talvez
aproximadamente um ano ou então depois do pentecoste, o capítulo 11 do livro de Atos.
54 Vamos dar uma olhada nisso e ver o que Usher diz. Eu não sei o que ele disse, sabe, eu não sei o que
ele disse, mas eu vou descobrir agora mesmo (...) Certo, Paulo está em Corinto no ano 41 d.C. mais ou
menos. Agora estes 18 anos depois, e a igreja está crescendo e o povo está vindo. Mas você possui algumas
crentes realmente virgens.
55 Todavia, aos casados mando, não eu mas o Senhor, que a esposa não se aparte do seu marido. Se,
porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido; e que o marido não deixe a
sua esposa. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: Se algum irmão tem uma esposa descrente, e ela
consente em habitar com ele, não a deixe.7
56 Assim, ele está falando de dois diferentes grupos de pessoas. Para um ele diz: “Não se submetam a
qualquer condição de separação”. Então elas devem ser as pessoas que estão positivamente unidas da forma
6
7

1 Coríntios 7:20 – N.T.
1 Coríntios 7:10-12 – N.T.

8

Doutrina da Mensagem
correta. Ou seja, “Vocês fizeram os seus votos corretamente, vocês tem vivido juntos, agora simplesmente
façam uma boa coisa do seu casamento”. Muitas pessoas não trabalham no seu casamento então não há nada
de bom. Tudo que eles querem fazer é discussão e briga, assim, portanto, não há nenhum consentimento.
57 A bíblia distintamente diz: “O homem tem que ceder sob certas condições, a mulher tem que ceder
sob certas condições”, é claro que se refere a sexo. Isso é muito verdadeiro, mas existem muitas coisas que
estão associadas com o sexo, ou você terá uma vida sexual infeliz.
58 Em outras palavras, o irmão Branham diz: “Ela é a sua rainha”, então é melhor você ser o rei. Trate-a
como uma rainha; ela te tratará como um rei. Pelo menos ela deveria; se ela não trata, há algo de errado com
ela, há algo de errado comigo. Você sabe o que eu quero dizer.
59

Agora:
E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o
marido descrente é santificado pela mulher; e a mulher descrente é santificada pelo marido; (ou) de outra
sorte os vossos filhos... (seriam) santos. (Mas agora eles são limpos).
60 Então você está olhando para aqueles casamentos que aconteceram antes da conversão ou em algum
tipo de ignorância onde talvez a Palavra não fosse sequer pregada, então o que você irá fazer? Ficar unido,
porque o seu casamento é válido. Por quê? Porque o assunto em questão é o casamento, e o casamento é
entre duas pessoas. No princípio eram duas pessoas da forma certa, do tipo certo, e eles estavam certos um
com o outro. Eles (?) tipo de problema exatamente como era.
61 Assim, estas pessoas aqui estavam casadas e não há nada que você possa fazer sobre isto. Agora,
como diz o homem, como disse o irmão Branham, ele diz para sua esposa: “Agora querida olhe, eu te amo,
e não me interessa qual é a sua fé, está tudo bem. Agora, não espere que eu vá até lá, porque eu
simplesmente não entendo nada disso, eu não sou um de vocês. Mas você pode ir à igreja e você pode
adorar à Deus, e você pode ler a sua bíblia e você pode orar. Por mim está tudo bem, de fato isso é bom,
porque você é uma pessoa melhor por causa disso”.
62 Mas o irmão Branham disse: “Se este homem disser a ela: ‘Você não pode orar, você não pode ir à
igreja, você não pode ler a sua bíblia’, você terá que deixá-lo”. E o dia, claro, se esse homem estiver
correndo atrás de mulheres, como um certo homem que já estava fazendo isso em Londres. Uma mulher
veio aqui no passado, oh há muitos anos atrás, foi 1961 ou 62 em algum lugar por aí. Teve uma entrevista
com o irmão Branham, e eu estava nisso de certa maneira, ela disse: “Meu marido está saindo com
mulheres”. Ele disse: “Divorcie-se dele, porque se você não se divorciar você irá pegar uma doença
sexual”.
63 O que ele faria hoje frente à AIDS? Você diz: “Irmão Vayle, a mulher fez um voto”. Ela não fez um
voto para se matar! Cometer suicídio com um adúltero que traria à ela uma doença e a destruiria. Cada voto
que você e eu fazemos deve estar baseado na Palavra do Deus Todo-Poderoso, ou ele não é legal.
64 Que tal a irmã Bank Woods? Ela tinha um tumor. O irmão Branham disse: “Vá ao médico”. Ela disse:
“Irmão Branham, eu fiz um voto com Deus de que eu nunca deixaria a mão de um cirurgião, ou a de um
médico tocar em meu corpo; eu preferiria cometer adultério sobre meu próprio marido, e depois me
arrepender com Deus”.
Ele disse: “Irmã, seu voto é ilegal”.
65 E daí? Vamos sair e fazer um monte de votos esta manhã, e trazê-las a Deus e dizer: “Agora Deus,
honre o meu voto, honre o meu voto, honre o meu voto”. Vocês tem que ser um bando de católicos e muito
em breve vocês irão fazer penitência. A Palavra de Deus tem respostas claras. A moça... ouça, se essa moça
está verdadeiramente separada para Cristo... Não me interessa qual é a sua palavra, ou a palavra de algum
outro, ou a palavra do seu pai, a palavra de algum pregador. Eu li o que o profeta disse. Eu li isso na bíblia.
Você não pula no fogo uma vez que você foi resgatado do fogo. Nós não retornamos a estas coisas.
66 Sendo assim, estas coisas que o nosso irmão está se referindo nada tem a ver com o caso dela; é uma
situação inteiramente diferente. Estas pessoas já estão casadas, e você não rompe casamentos, você não
rompe lares. Essa é a coisa que o irmão Branham estava tentando explicar para nós, eu acho que o fato mais
considerável foi esse: não ouse guardar estes votos negligentemente. Quando você prometeu a essa mulher e
ela promete a você e vocês estão simplesmente tão bem quanto casados; ele disse que você está casado,
noivo e ele foi lá atrás no princípio lá no Novo Testamento, que é realmente a continuação do Antigo,
porque era dessa forma que eles ficavam noivos quando os seus pais os uniam. E você observou...
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67 Quantos viram “O Violinista no Telhado”? Não é pecado ver isto; isso é um tremendo... Bem, isso é
um negócio... realmente é quase um negócio, é um ato de tocar, por nos filmes, e lembre-se que ela disse:
“Você me ama?”. E ele disse: “Eu te amo?”. E existe uma canção sobre isto, “Do Que Se Trata Realmente o
Amor?” Vê? Sendo inflamado, porque você é jovem, seus hormônios ficam loucos, e a bela moça é guiada
pelos seus olhos que se projetam para fora até que se pudesse atingi-los com um taco [Risos – Editor.] (...)
Acalme-se, o que é honesto para Deus amar o que você realmente desejaria? Bem, é disso que se trata o
casamento. Uma real compaixão, não paixão, compaixão. O que é compaixão? Fazer a vontade de Deus.
68 Quantos casamentos nesta igreja poderiam ser belos se nós simplesmente seguíssemos a Palavra de
Deus? Em um só lugar: “Cale-se e sente-se”, e então o outro grupo não tira vantagem disso. Quando a pobre
esposa cala-se e senta-se, o marido fica ainda mais estrepitoso8... E se ele se cala ela vai ter certeza de que
ele é um submisso. Nem todo o tempo, existe um perigo aí. É fácil se exultar malignamente9 e a exultação é
um dos pecados mais horríveis do casamento. Eu não creio que Adão se exultava sobre Eva, ele sentia tanta
preocupação por ela que tomou-a, porque ele sabia que ele a perderia a não ser que a tomasse; ele
representou Cristo, o irmão Branham disse assim. Eu não inventei isso, eu mesmo cheguei a imaginar, mas
foi ele quem pôs o “certo” nisso. [Fim do lado um da fita – Editor]
69 Deste modo, existem casamentos entre incrédulos e muitas vezes um começa a ser um crente, e o
outro não acompanha. Muitas vezes isso significa separação. Nós tivemos um caso aqui, você sabe que o
irmão White estava nisso, uma jovem dama muito bonita que ouviu a Palavra e veio a Cristo alegremente, e
o seu marido então começou a maltratá-la, porque ele não queria que ela fosse nada mais a não ser alguém
de cabelo curto e de aparência realmente sexy e parecida com uma flusie para ele. E por que ele queria isso?
Porque todos os outros sujeitos tem essa mesma atitude. Eu não desejaria que homens olhassem para a
minha esposa e a engolissem com sua cobiça e seus olhos e tudo mais. Vê? Ele começou a maltratá-la e
bater nela, e finalmente ela apenas mudou e largou tudo. Aqui você diz: “Essa moça está em alguma
emboscada porque ela fez este voto?”. Huh-uh. De jeito nenhum, de jeito nenhum, veja. De maneira alguma
devemos olhar assim.
70 No entanto, tudo bem, vamos continuar lendo aqui. Agora... deixe-me ir a fundo aqui onde eu estava
na página 2:
Dois crentes se casaram, (um) convertido... (Agora) ...Paulo declara que a mulher que se tornou uma
crente não deve repudiar o seu marido que é um incrédulo. (Isso está certo a menos que ele faça alguma
coisa a respeito) E o irmão Branham relacionado a isto disse que “a promessa é equivalente ao
casamento”.
Bem, isso é equivalente ao casamento, porque é disso que se trata. Você intenciona casar-se, mas você
talvez tenha feito o melhor que você pode. Mas se você não sabe se essa pessoa é para você, então o seu
voto é um bamboleio, porque o irmão Branham disse: “É para isto que a Noiva está olhando”.
71 Agora, o homem poderia dizer para ela: “Absolutamente eu vejo exatamente o que você é e por causa
do que você é eu me tornarei um crente”. Bem, ela poderia esperar por algum tempo, talvez um, dois, três,
quatro, cinco, seis anos e ver se isso se desenvolve. Ou o que aconteceria se você tiver um caso como na
igreja de Bob? Nós dois sabíamos que o sujeito estava mentindo para a moça. Ele é somente um
insignificante. Uma moça bonita, seu pai perdeu uma porção de coisas por deixar de levá-la a se casar com
um verdadeiro crente. Então agora a moça cai por um insignificante, mas ela faz uma declaração; ela
professa apenas por tempo suficiente para chegar até o altar e à noite do casamento e era isso.
72 Sabe de uma coisa? Não há voto que se apoie em qualquer corte judicial que seja uma mentira, nem
mesmo na América. Se você puder provar – ainda que você tenha assinado o contrato – que a intenção
daquele homem foi de te defraudar, ele estará em apuros. E não me diga que ele não está, porque eu sei
muito sobre a lei e eu li casos sobre isso.
73 Agora ...?... vai ser um trabalho duro sair disso, quando você assina alguma coisa, mas um contrato na
verdade significa o consolidar das mentes; ou ele não é válido. É por esse motivo que a pregação é tão
necessária para o pregador parar e se explicar a cada polegada da fita, de um lado para o outro e de um lado
para o outro para que ninguém entenda mal o que o homem está dizendo. Vê?
8
9
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74 Novamente não há maneira alguma de você e eu poder aceitar uma declaração que o irmão Branham
disse sobre matrimônio e casamento e contrapor isso contra todas as outras coisas peculiares que ele disse
sem por isso no seu devido contexto. Existem muitas coisas que o irmão Branham disse, e nós olhamos para
todas elas.
75 Paulo declara que a mulher que se torna uma crente não deve repudiar o seu marido (e também
reconhece que eles estão casados, isso é verdade) mesmo se ambos eram incrédulos quando eles se
casaram.
Absolutamente, nenhum problema, eles são. Se um deles se converte o casamento ainda é válido, não
pode ser anulado. Absolutamente a verdade, a não ser que um diga: “Eu não quero mais você”. Então o que
acontece? De acordo com a Palavra de Deus nenhum dos dois deveria se casar novamente. Mas observe,
eles saem e se casam. Esse é o costume. Mas eu sei que às vezes até mesmo existem circunstâncias que
permitem.
76 Paulo nunca disse que o homem crente ou mulher, poderia se casar de novo se o incrédulo decidisse
se separar do outro. Então de acordo com Paulo, se dois incrédulos se casam um com o outro o casamento
é válido. (Absolutamente; bem aqui diz na bíblia que estão casados. Aqui diz: “Vossos filhos seriam
imundos”.10 Isso quer dizer que você está vivendo em adultério ou fornicação). O que você acha disso meu
querido irmão? (Absolutamente, isso é verdade).
77 Talvez exista algo aí que eu não entenda muito bem. Pois como que você pode dizer que uma moça
que ficou noiva de um jovem, enquanto os dois não eram ainda convertidos pode posteriormente anular o
seu voto quando ela se converte a Cristo?
Bem, essa é a coisa toda, ela está convertida a Cristo. Ela não pertence mais a si mesma. Seu marido
não está sujeito a credos e dogmas. Ela não está sujeita ao mundo. Você está afastado do mundo. É disso
que se trata a coisa toda; o mundo será condenado ao sair disso. Então, não há maneira alguma de que a
mulher não pudesse repudiar o voto.
78 Eles não estavam casados tão logo eles prometeram se casar um com o outro? Eles não estavam no
mesmo caso como em 1 Coríntios 7:13? (Não, porque estas pessoas já estão casadas aqui. Vê?) Agora de
acordo com você existe uma diferença entre a promessa do casamento e o ato consumado?
Absolutamente. A consumação do casamento é a cerimônia de casamento e o sexo. Relação sexual, os
dois se tornando uma carne, como diz em Coríntios, “fique na cama com uma prostituta e você será uma
carne”. O irmão Branham disse: “Essa mulher coloca uma prensa11 sobre você para sempre”.
79 Então nós estamos olhando para uma coisa muito séria aqui. E você sabe que eu tenho dito aos jovens
aqui: “Se você se casar com alguém que não seja da Mensagem, e você não possui a vontade de Deus em
sua vida, não venha à minha frente e diga: “Bem, irmão Vayle, posso me divorciar e me casar novamente?”.
Esqueça isso. Simplesmente esqueça isso, você está terminado, está acabado, está feito. Então é melhor você
ter certeza de que cada passo esteja de acordo com a Palavra do Deus Todo-Poderoso.
80 É claro que aqui não é uma questão de uma moça, uma crente que noivaria com um incrédulo. Essa é
a coisa toda, se ela é uma moça incrédula por um tempo, e agora ela vem para Cristo, como pode ela alguma
vez repudiar qualquer palavra e depois tornar o seu voto superior à Palavra de Deus? Porque se ela é uma
nova criatura, e ela está sujeita a Cristo, sua cabeça, de maneira alguma ela pode colocar-se sob a liderança
daquilo que é contra Cristo.
81 Agora veja, se você realmente crê que no momento em que você pede a uma moça para se casar com
você, e ela diz “sim”, que isso é na verdade um casamento, por mim está tudo bem. E Roy Borders
desperdiçou isso, quando ele teve uma chance para publicar uma “Palavra Falada”, uma carta para cada
pessoa individual que tinha a “Palavra Falada” para descobrir a pessoa cuja carta o irmão Branham
respondeu com a sua letra grande escrita à mão, quando a carta dizia: “Irmão Branham, depois de ouvir
‘Casamento e Divórcio’ nós precisamos perguntar a você esta pergunta em particular: nós prometemos um
ao outro se casar. Mas descobrimos que nós não satisfazíamos um ao outro. Estamos casados? Nós
rompemos com o nosso noivado. Estamos casados?”.
E ele escreveu à mão de volta com a sua letra grande: “Não! Não até que vocês obtenham a certidão
do governo”.
10
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1 Coríntios 7:14 – N.T.
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82 E eu pedi a Roy para me enviar uma carta sobre isso, e ele nunca enviou. Deixe-o responder por isso.
Você diz: “Por que você não fez isso?”. Porque eu o deixo assumir os livros, porque ele e outro sujeito se
uniram e desejaram ter isto. Como esta igreja. Qualquer um deseja ter isto. Eu me mudarei para duas
quadras lá na estrada e pregarei em minha própria casa. Não sou difícil de se conviver, sem problema. Vê?
83 Eu sei que tal promessa não poderia ser válida e que o casamento não poderia acontecer, sendo
contra a Palavra, 2 Coríntios 6:14. (Veja, agora ele responde sua pergunta aí em seu próprio pensamento)
Além disso, um verdadeiro cristão não escolheria se casar com um incrédulo.
Absolutamente certo. Mas deixe-me dizer isto novamente. Aqui é uma questão de duas pessoas que
são incrédulas no começo. Eles prometeram se casar um com o outro, os dois não eram convertidos e a
promessa de casamento aconteceu. Vê? E depois pouco antes que o casamento fosse celebrado, eles
começaram a deixar um ao outro, abandonaram o noivado. A moça converteu-se a Cristo.
84 Certo. Vamos dar uma olhada em alguma Escritura, e estamos levando um longo tempo nisto, mas e
daí? 1 Coríntios 5:6-13.
Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpaivos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque
Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com
o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos
tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores; isto não quer dizer absolutamente com os
fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras; porque então
vos seria necessário sair do mundo.
Agora ele diz: “idólatras”. Diga-me se existe alguém que não seja um idólatra fora desta Mensagem?
Então ela está presa com um idólatra pelo resto de sua vida, e ela sabe melhor. Ela se converteu à Cristo.
85 Se... vamos dizer que eu estivesse em uma missão, como nós ouvimos o testemunho de muitas
pessoas, para matar alguém, ou para roubar, ou para prejudicar, e Deus entrasse em cena. Por que você
simplesmente não o deixou matar alguém? Só prejudicar. O que aconteceria se eu fosse um assassino de
aluguel e fizesse um voto; essa é outra história verdadeira, um assassino de aluguel para matar alguém. Ao
ouvir um hino em um pequeno armazém do edifício, se salvou. Ele fez um voto. Ele vai cumprir o seu voto?
Você não pode ter um voto que retenha água... como eu conheço o irmão Branham, eu conheço sua
mensagem. “Você não pode ter um voto e esperar Deus honrar a você, se o seu voto não está cem por cento
com o que Deus lhe deu para cumprir esse voto”, e então é melhor você ser cuidadoso. O que aconteceria se
você não tivesse o que se precisa para cumprir esse voto?
86 Você pode acabar como aqueles caras que rapam suas cabeças e que diziam: “Nós não comeremos
nem beberemos até que matemos Paulo”. Eu me pergunto ...?... significa que aqueles canalhas mudaram e
beberam? Eles nunca mataram Paulo.
87 Não, irmão e irmã, por favor, observe o que eu estou dizendo; eu não dou a mínima para o voto de
alguém. Eu não dou a mínima para o meu voto, seu voto ou o voto de alguém; a questão é: estamos com esta
Palavra? Cremos Nela? Agora, não estou dizendo que iremos vivê-la perfeitamente, porque se nós
pudéssemos vivê-La perfeitamente, você não precisaria mais de Jesus. Quem precisa de um intercessor?
Tudo de que você necessita é de um mediador para fazer você entrar. Agora que você chegou ao ponto onde
você tem tudo de que precisa não haveria mais pecado? Besteira! O profeta disse: “Nós nos desviamos mil
vezes ao dia”. Então vamos manter a coisa em equilíbrio.
88 Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for um fornicador, ou
avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com o tal nem ainda comais. (Agora, isto
diz: “Se um homem diz que ele é assim e que ele está fazendo estas coisas ele não é irmão”) Porque, que
tenho eu em julgar também os que estão de fora? (Agora observe, meu ponto é:) Porque, que tenho eu em
julgar também os que estão de fora? (Agora, esse homem está de fora) Não julgais vós os que estão dentro?
Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo.
89 Sendo assim, como poderia um crente absolutamente então, casado com um incrédulo no lugar desta
Escritura? Você talvez não captasse o ponto, mas eu captei o ponto. Está tudo bem aí dentro. Paulo disse:
“Olhe, Deus irá julgar aqueles de fora”. Agora, se você então dá um passo fora e casa-se com uma pessoa
assim, onde você está se colocando? Você está se colocando sob juízo. Se você rejeitar a sua posição em
Jesus Cristo para onde você irá? Eu acho que a moça realmente fez bem.
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90 Vamos ir para 1 Coríntios 7:29-35. Agora, estou olhando para a Escritura aqui somente para chegar a
um ponto. E eu não estou tentando...?... meu caso embora eu não poderia estar enganado. Mas eu creio que
o que eu estou dizendo está certo. Mas versículo 29:
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia; o que resta é que também os que tem esposas
sejam como se não as tivessem; e os que choram, como se não chorassem; e os que se alegram, como se
não se alegrassem; e os que compram, como se não possuíssem; e os que usam deste mundo, como se dele
não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivésseis sem cuidado. O
solteiro cuida das coisas que pertencem ao Senhor, em como ele pode agradar o Senhor; mas o que é
casado cuida das coisas do mundo, em como ele pode agradar a sua esposa. Existe também uma diferença
entre uma esposa e uma virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como
no espírito; porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao seu marido. E digo isto
para proveito vosso; não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao
Senhor sem distração.
91 Agora, do que ele está falando? Ele está falando sobre o casamento e o não casamento onde você pode
servir ao Senhor de modo mais aceitável se você permanecer sozinho. Agora, que chance tem a mulher de se
casar então com um pecador? O que eu estou tentando dizer é: se você se casa com um crente é mais
vantajoso para você onde o Senhor cuida para que você possa suportar a pressão. E se você não pode é
melhor você se casar.
92 Agora, se é melhor um homem ou mulher solteira não se casar, de modo que você possa servir ao
Senhor sem distração, como você irá se casar com um incrédulo, onde você obterá distração e muito disso?
Agora, eu posso soar veemente sobre isto, mas sabe, são muitas e muitas vezes que tenho estado... as
pessoas simplesmente não sabem que você não se depara com um casamento baseado em uma promessa que
você fez e que você a fez de acordo com a sua carne, porque isso foi o seu julgamento da carne, e eu não
estou falando agora puramente da forma sensual do sexo. Estou me referindo em termos da aparência das
pessoas, do caráter no sentido do riso ou da alegria, a personalidade de todas aquelas coisas que fazem
borbulhar, sabe, a vida do champanhe, sabe, nós podemos ser arrastados por todas essas coisas. Esta pessoa
é muito, muito amável, muito gentil e tenho visto isso acontecer muitas e muitas vezes e então você entende,
onde você não pode comparar isso com a Palavra do Deus vivo.
93

Agora, 1 Pedro 2:13.
Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor; quer ao rei, como superior; quer
aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem.
Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos;
como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos.
Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao rei.
94 Agora, o que eu estou tentando lhe dizer aí é que a lei da terra diz: “Olhe, você deve obter uma
certidão de casamento para ser casado”. E você irá descobrir muito em breve que se o país possui qualquer
cérebro em tudo, ele exigirá um exame de sangue. Eles costumam exigir isso o tempo todo então eles tem
que cortar. Com a AIDS envolvendo o mundo e crescendo e o governo não lhe dizendo a verdade, você
seria um tolo se casar com alguém sem um exame de sangue.
95 Então tudo bem, a lei da terra requer uma licença para estar casado, e isso requer alguém com alguma
capacidade reconhecida pelo governo para casar você. Então como que você pode dizer que você é casado a
menos que você tenha o pedaço de papel? Agora, eu não sei nada da Europa sobre o que eles estão fazendo
por lá, mas eu lhe digo uma coisa, estou chocado da maneira com que eles fazem as coisas na América. E
você sabe por que eles fazem isso da maneira que eles estão fazendo? Por causa de Hollywood.
96 Agora, quando Ingrid Bergman fugiu e deixou o seu marido por Rossellini o congresso se levantou e
envergonhou-a como uma prostituta que ela era.12 Mas dentro de alguns anos ela volta à América e o
congresso volta atrás e a louva como uma prostituta caiada. Ela representou Golda Maier, [meu ouvido],13
ela poderia representar Golda “meu nariz” por tudo que me importa. [Risos – Editor.] E ela venceu um
12

Ingrid Bergman (1915-1982) foi uma atriz sueca casada com um dentista, mas que depois provocou um escândalo nos anos 40,
ao abandonar o seu marido para se casar com o diretor italiano Rossellini – N.T.
13
Refere-se ao seu último filme “Uma Mulher Chamada Golda”, que lhe garantiu um Emmy Award. Aqui o ir. Lee faz um
trocadilho com o nome “Maier” que possui os fonemas de “meu ouvido” (my hear) em inglês – N.T.
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Oscar ou algo assim. Agora ela é maravilhosa. Ouça, eu não vou pregar que ela irá para o inferno, mas nem
vou pregar que ela irá para o céu.
97 Agora, o que eu estou dizendo? Que a moça que era um encanto, a moça dourada com um belo cabelo
comprido, era a querida dos homens? Não Gabel, e nem Marilyn Monroe, mas uma outra, eu esqueci o
nome dela.14 Ela está vivendo com Ryan... Ryan O’Neil? Sim. Você sabe qual é o nome, phttt!, seja lá qual
for. Ela tem um filho com ele, isso é incrível, sem ser casada. A esposa de Elvis Presley, por que ela
continua com o nome Presley se ela não pode mantê-lo? Por que essa é a sua atração bem aí. E ela vive com
algum macaco chimpanzé e tem um filho chamado Navarone de cinco anos.15
98 Agora, que tal... Warren Beatty se casou com a moça. Por que não é Jack Nicholson? Ou seja, tudo
que acontece na América é contra a lei, e nada mais importa. Bem, não trate a Palavra de Deus dessa
maneira irmão e irmã. A Europa é pior do que a América.
99 Agora, vamos ir à Romanos capítulo 13. O que eu estou tentando mostrar a você aqui é: obedecemos a
lei da terra. E você não pode dizer que esta lei que está na terra não é de Deus, porque a bíblia distintamente
diz: “A lei é de Deus”.
100 Você diz: “Bem, o diabo está administrando este mundo”.
Sim, e Deus está administrando o diabo ou esqueça isto! [“Amém”] Porque se Deus não pode lidar
com o diabo esqueça isto. Agora, eu não gosto do diabo de jeito nenhum, eu não posso suportá-lo. Se eu não
tiver um campeão em meu Deus para onde eu vou ir?
101 Tudo bem. [Romanos 13:1]
Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores; porque não há potestade que não venha de Deus;
e as potestades que há foram ordenadas por Deus. (Governo local)
É por essa razão que ele disse: “é melhor obedecermos a lei”. Eu admito que sou um pouquinho
negligente às vezes no limite de velocidade e o irmão Branham disse: “Aquele que excede o limite de
velocidade deveria ser posto na cadeia por toda a vida”. Ele disse isso ou não disse? Creio que ele disse.
Eu acho que eu entendi na minha hora certa. Ele também disse que “se você não obedecer ao limite de
velocidade, o Espírito Santo deixa você”. Agora, o que isso quer dizer? Você quer dizer que o Espírito
Santo deixa você e ponto final? Você está fora da sujeição e da proteção do Espírito Santo. Por quê? Porque
essa é a Palavra que eu estou lendo.
102 Certo, vamos colocar o carro no sentido inverso [Risos – Editor.] É tão perigoso você bater alguém
sem um sinal sonoro. Agora ouça:
Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si
mesmos a condenação. Porque os magistrados não são um terror para as boas obras, mas para as más.
Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus
para o teu bem...
103 Você precisa desse pedaço de papel, ou você não está casado. Faça o que você quiser. Eu não dou a
mínima se você fizer. Não me interessa o que qualquer pregador faça; não me interessa o que qualquer um
faça. Eu aprendi minha lição muito bem com o irmão Branham. Pregar isto, e ficar atrás e observar isto. Não
tente desenterrar isso e fazer qualquer coisa em especial. A Palavra corretamente fertilizada e a terra
corretamente fertilizada com sol e chuva, e eu não posso controlar isso, produzir o perfeito fruto, algo a
trinta, sessenta, cem.
104 Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela
consciência. Por esta razão também pagais tributos, (pagar os seus impostos) porque são ministros de
Deus, atendendo sempre a isto mesmo. (Oh são eles, o Imposto de Renda) Portanto, dai a cada um o que
deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. (E
depois o que ele faz:) A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros;
porque quem ama aos outros cumpriu a lei. (E observe: depois ele leva o que ele disse sobre o direito do
governo civil para os Dez Mandamentos) Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso
testemunho...
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Refere-se à atriz Farrah Fawcett, morta de câncer em 2009 – N.T.
Refere-se ao casamento de Priscilla Presley com o brasileiro Marco Garibaldi em 1985. Eles se separaram em 2006 – N.T.
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105 Você não quebra nenhum desses, porque você sabe melhor; você anda em amor e assim, portanto, o
amor é um sacrifício em todos os tempos levando você mesmo em sujeição à obediência da mais alta
autoridade de Deus. Então que tal o governo? Agora, eu não sei se eu digo como a Europa disse, mas aqui
na América eu não acredito nem por um minuto que sem esse papel você está casado. Não me interessa se
você diz: “Estamos casados, estamos casados”. Agora, o irmão Branham falou sobre votar errado, confessar
errado, votar errado.
106 E lembra-se da história que ele contou sobre o voto? Ele disse: “Um homem um dia foi até a igreja e
ele ouviu algumas vozes. E aqui estava um homem e uma mulher na frente (e eu conheço algumas pessoas
que fizeram isto e eu pensei que isso fosse imbecil, eles seguiram o que...?... foi dito) aqui estava um
pequeno homem de idade, e uma pequena senhora de idade lá e ele disse: ‘Eu tomo a ti como minha esposa
e assim e assim’, e ela disse ‘eu tomo a ti como meu marido’. E eles faziam isto a cada ano”.
107 Bem, isso é bom, mas não procure a mim para fazer isto. Quando eu me casei, eu me casei uma vez e
foi isso. E eu não lamento por esse casamento. Eu calculo que eu tenho muita, muita sorte em ter uma
pessoa tão boa como a que eu tenho. Não tão boa quanto eu tenho, ela realmente é tão boa para mim, então é
realmente melhor então eu ...?... sabe? Eu sempre recebo mais do que eu dou. Essa é uma coisa bonita sobre
a vida. Seja o que for que você planta volta muito mais em dobro. Eu plantei um casamento e eu tenho
muito, muito mais felicidade que eu nem sequer merecia.
108 Tudo bem, então você vê de onde eu estou vindo aqui. Na América o irmão Branham percorreu
corretamente sobre essa coisa, e eu digo que eu cometi um grande erro e não consegui isso sozinho, ou Billy
Paul chegou a consegui-la, de ter copiado a carta totalmente de modo que todos pudessem vê-la: “Não, você
não está casado até que você consiga a sua certidão”.
109 Você diz: “Que tal o fato então do sexo antes do casamento?”. Bem, vamos examinar isto. Eu
perguntei ao irmão Branham o que isto significava. Agora, antes que eu diga isto, eu acho que eu posso
encontrar algo aqui em Hebreus 2. Aqui diz:
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em
tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a
transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para
uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos
que a ouviram?
110 O que eu estou tentando lhe dizer aqui é de que existem tais coisas como escribas que simplesmente
ouvem uma coisa e sabem que isso foi dito e eles contam para uma outra pessoa. Eu sou altamente criticado
por causa do que eu falei sobre o que o profeta me contou; eu não estou muito preocupado com isso, porque
ele me disse correto e eu não estou com medo, estou de pé perante Deus agora. Isso não é no futuro, isso é
agora, o Trono Branco, o tempo e a eternidade se misturaram. Está tudo acabado, saiba o povo isso ou não.
Eles simplesmente pensam diferente do que o profeta ensinava.
111 O que eu estou lhe dizendo aqui é para este pacífico propósito de permitir que você saiba que existem
até mesmo aqueles para quem Jesus falou, e eles disseram o que Jesus disse. E existem pessoas que falam o
que o irmão Branham falou, e eu sou uma delas, como também Billy Paul, Hickerson e muitas e muitas
pessoas e eu sei que nós não chegaríamos a você e diríamos uma mentira, porque nada disso nos
aproveitaria.
112 Agora, o irmão Branham, nós olhamos no versículo 36 em 1 Coríntios 7:
Mas, se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se
for necessário, que faça o tal o que quiser; ele não peca; que se casem.
Eu disse: “Irmão Branham, o que isso quer dizer?”, pensando que eu já soubesse o que isso significava
e o que eu pensava, e ele disse: “Irmão Vayle, isso simplesmente quer dizer que eles tiveram relações
sexuais antes que eles fossem casados, e então eles se casam”. Agora, você pode se encerrar em aperto para
o inferno por relação sexual antes do casamento.
113 Agora, vamos por isso com o voto do homem e da mulher, eles dizem: “Nós nos casaremos”. Agora,
se você estudar cuidadosamente o irmão Branham nestes vários lugares onde isto é exposto, você descobrirá
que o irmão Branham disse concernente à própria coisa da qual estou falando, “seu voto”, “Ela é um vaso
sagrado para conceber filhos”. Então não se meta com ela de uma forma profana, case-se. E o seu voto
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dizia: “Querida, vamos nos casar”. E esse é o primeiro passo que a maioria das mulheres ouvem, e na
próxima vez elas estão na cama com o sujeito, porque ele vai se casar com ela.
114 Nós tivemos um...?... moça em Westminster, e ela engravidou duas vezes de homens diferentes. E
você sabe o que ela disse a cada vez? “Bem, ele disse que iria se casar comigo”. Ela deveria dizer: “Certo
rapaz, você tem o dinheiro para a licença? Existem muitos homens aqui em volta que podem nos casar.
Vamos lá, vamos nos casar”.
115 Preste atenção em quão rápido ele desce a rua, e se esquece de se casar com ela. Agora, com o sexo
sendo liberado, homens, mulheres sendo liberados para onde iniciar o ato e tudo mais, e você pode ler em
todos os jornais que isso não importa, nos quadros de avisos, Deus sabe que eu estou lhe dizendo a verdade.
...?...não querem se casar, eles somente querem sexo para descobrir isto e descobrir aquilo. Mas volte ao
contexto; você vai descobrir isto, o irmão Branham disse: “Ela é um vaso sagrado para conceber filhos”.
116 Por que ele diz isso? Por que a bíblia diz “O fruto proibido tem a ver com conceber filhos” se isso não
fosse sexo? Não confunda com comer maçãs! Você pode comer um alqueire16 e você não ficará grávida
amanhã de manhã. E você não estaria sem gravidez se você ficasse na cama com alguém. Maçãs não tem
nada a ver com isso. Leia Cânticos de Salomão; o comer do fruto era a relação sexual. Leia isto! Ele disse:
“Ela é um vaso sagrado”, quando ele falou sobre esse voto. Então o que você compreendeu é que você
possui dois aspectos: não ouse tocá-la. E a próxima coisa é: você se casa com ela para dar-lhe o desejo do
seu coração por filhos.
117 Isso traz à tona uma questão nesta hora tardia: se sabemos que está tudo acabado e que existe um
controle de natalidade natural, um processo natural, se praticamos isto isso está errado? Não, isso não está
errado. Mas a maioria das pessoas querem filhos e não é errado tê-los. Mas se você quiser ir a um método
natural completo isso é assunto seu, porque tudo está na natureza. Eu não vejo nada que o irmão Branham
dissesse contra isso. Ele era a favor de tudo isso em meus registros. Ele disse: “Existe um meio natural”. É
assim que você vai, do que você chama de controle.
118 Assim, nós cobrimos a questão. [O irmão Vayle refere-se ao tempo restante – Ed.] Então veja onde
estamos. A pergunta é uma pergunta válida, é uma que incomoda as pessoas. Pessoalmente eu não tenho
qualquer incômodo de modo algum, eu somente exponho isso da maneira que eu vejo, sobre o que o profeta
disse que está na Palavra de Deus ajustando isso de um lado para o outro. E eu diria a essa mocinha e a
qualquer uma aqui: se você crê que o Espírito de Deus lhe falou, você não possui o direito de ter qualquer
coisa a ver com uma pessoa mundana, porque a pessoa que você seguir será a pessoa com quem você se
casará. Nós não vamos mais por correspondência você sabe. Nem por pais trazendo alguém; como a mulher
no Paquistão que se casou com um advogado porque a sua mãe disse assim, seu pai foi, sabe, uma vez o
presidente no Paquistão. Ela se casou com ele, Bhutto.17 De acordo com a sua maneira de viver ela tinha um
bom casamento.
119 Eu posso lhe dizer uma coisa: até onde estou interessado agora eu sei que a vida é mais do que tudo
aquilo que eu sabia quando eu era apenas um adolescente. Quisera Deus que tivéssemos pais criteriosos
como os pais casamenteiros, que realmente sabiam como reconhecer as pessoas. Mas você sabe de uma
coisa? Isso nem sequer funcionaria, porque ninguém é tão esperto. Mas Deus é mais sábio. [“Amém”] O
coração honesto fará o homem e a mulher certa se encontrarem. Sim. Eu não creio que qualquer coisa irá
mantê-los separados. Eu preferiria saber que eu tinha a pessoa certa aqui e a pessoa certa ali, do que saber
que eu tinha a pessoa errada ali, e saber que eu tinha a pessoa certa ali, que é apenas uma questão de
compatibilidade como disse o irmão Branham.
120 Assim, portanto, vamos pedir a Deus para trazer alguém que seja compatível. Sim. É tarde demais
para alguns de vocês, mas eu acho que todos nós temos bons casamentos aqui, estou muito orgulhoso e
muito feliz com todos vocês, bons casamentos. Mas é com os mais jovens que eu me preocupo, porque você
possui uma pressão sobre você, muitos jovens tem visto se alguém e você poderia arruinar isso, espero que
você não. Vamos nos levantar e nos despedir.
121 Nosso bondoso Pai celestial, queremos Te agradecer novamente pelo tempo em que Tu permitiste a
nós estarmos reunidos, e olhando para algumas das coisas que nos deixam nervosos porque sabemos que
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Antiga medida para secos e líquidos onde 1 alqueire corresponde a aproximadamente 35 litros – N.T.
Zulfiqar Ali Bhutto (1928-1979), foi primeiro ministro do Paquistão e executado em 1979 pelo Gen. Muhammad Zia-ul-Haq
pela acusação de mandar assassinar um oponente político em 1974 – N.T.
17

16

Doutrina da Mensagem
existe tanta opinião dividida sobre eles, e todavia sabemos Senhor, que de acordo com o que a Tua Palavra
diz aqui temos que considerar tudo que a Tua Palavra diz. E o casamento deve ser aquele que esteja
absolutamente de acordo com as leis da nossa nação, e ele não é um casamento até que ele seja formalizado
de acordo com os requerimentos legais da terra. Então Senhor, nós entendemos que o profeta falou sobre
limites de velocidade dos quais talvez alguém pudesse ser morto, quanto mais sobre isto? Se alguém vê que
seria um grande erro entrar em um relacionamento com essa pessoa por toda vida antes de ter sido
celebrado; o quanto da graça de Deus se precisa para sair pelo Teu Espírito amoroso e por as pessoas de
lado e quebrar toda a aliança que não seja de Ti Senhor, pois essa aliança não é para eles mas somente para
um povo específico.
Ajude-nos a vermos essas coisas Senhor, e a compreender que nós podemos ajudar outros e nós Te
damos o louvor e a glória. Em Nome de Jesus nós oramos. Amém.
Leve o Nome de Jesus Contigo.

“Eu creio definitivamente que uma comissão foi dada a mim por Deus e reiterada pelo
profeta, de que era para eu esmiuçar o que ele disse e trazer isto para o povo. Para
explicar ele e a sua mensagem e o seu ministério para as pessoas. Tenho feito isso por
toda a minha vida. Essa é a única coisa que eu sabia como fazer”.

diogenes.dornelles@yahoo.com.br
http://diogenestraducoes.webnode.com.br
Se você deseja esta ou outras mensagens impressas gratuitamente escreva para:
radiounife@hotmail.com
www.doutrinadamensagem.com.br

Esta mensagem intitulada “Perguntas e Respostas Nº. 7” (Questions & Answers # 1 – Vowing: When Are You
Considered Married) foi pregada pelo Rev. Lee Vayle, no dia 5 de abril de 1992, domingo de manhã, na Igreja do
Evangelho da Graça, em Saint Paris, Ohio, EUA. Esta tradução foi feita na íntegra do inglês para o português, em
agosto de 2011, com o auxílio do texto e áudio original. (Duração: 1 h e 17 min.)
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