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INTRODUÇÃO
O irmão Branham disse que haveria muitas pessoas que deixariam de dar a importância que a
Mensagem mereceria por causa dos cuidados do mundo material em detrimento do espiritual. No
entanto, a fim de mostrar um certo equilíbrio, existem certas atitudes necessárias que todo o crente
deve tomar em relação àss coisas terrenas e àquilo que consideramos como nossos direitos. Todos nós
nos apropriamos de coisas e nos convém saber como administrá-las
administrá
de modo que tudo possa contribuir
para o nosso bem.
Todos precisam reconhecer que estão aqui neste mundo como mordomos,
mordomos cuja definição para
essa palavra é de alguém que se torna responsável pelos bens de outra pessoa, os quais lhe foram
confiados. O mordomo não é proprietário desses bens, mas ele é responsável pela sua administração,
manutenção e preservação.
Davi disse: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam”. Tudo
pertence a Deus e toda a Sua criação está sujeita a Ele.
Ele Porém
orém quando Deus criou Adão, Ele lhe
concedeu uma mordomia a fim de administrar o Seu jardim e nomear os animais. E assim,
assim Deus
constituiu as obras de Suas mãos sob a sua administração,
administração sendo Adão também um tipo de Cristo,
Cristo a
Quem Deus sujeitou todas as coisas aos Seus pés. E embora Adão
dão não tivesse se mantido fiel à sua
mordomia, Deus acabou confiando a toda a humanidade o cargo de mordomo sobre toda a Sua
propriedade e todos agora devem ser responsáveis por ela. E é evidente que o exercício dessa
mordomia não se executa somente entre si mesmos,
mesmos, porque os homens também são mordomos uns dos
outros, e existe
te uma recompensa material para cada boa ação que for verificada nesta área.
Na verdade, existe um vínculo direto entre o material e o espiritual e de leis que as regem e que
por isso necessitam ser observadas. Uma atitude errada sobre a maneira como conduzimos nossa
mordomia sobre aquilo que Deus nos confiou,
confiou pode levar-nos
nos a um impedimento à revelação divina ou
a alguma bênção espiritual ou mesmo material,
material pois isso rompe o canal que liga o filho de Deus, o Seu
mordomo, às Suass bênçãos e à revelação do Deus Todo-Poderoso. Se falharmos em nossa
responsabilidade na administração de tudo que Deus nos confiou, poderemos não estar na posição de
receber as verdadeiras riquezas de Deus em nossas vidas, porque é exatamente isso que a Bíblia ensina.
Todos na verdade são mordomos de Deus, porém a grande maioria nega em sua gestão
qualquer responsabilidade que deveriam
deveria dar a Deus e aos outros. Os governos ainda que ignorem isso,
também são mordomos ordenados por Deus,
Deus e cada liderança deverá ser responsabilizada por toda
tod
injustiça praticada durante o exercício de sua administração. E o dia do acerto de contas já tem
começado hoje mesmo com a Palavra de Deus na forma da Coluna de Fogo que está entre nós. É por
esse motivo que os líderes e magistrados devem sempre estar em nossas orações,
orações pois eles são
autoridades constituídas por Deus,
Deus e resistir a uma autoridade constituída, é resistir a uma ordenação
dada pelo próprio Deus.
Porém a mordomia de um cristão é ainda a mais importante de todas as mordomias, e a sua
fidelidade nos dízimos e ofertas é uma oportunidade de demonstrar a sua responsabilidade para com
tudo aquilo que Deus lhe confiou em suas mãos, pois não há nada que possuímos que não venha de
Deus, portanto tudo
udo deve ser posto sob a Sua jurisdição.
Diógenes Dornelles
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1
Vamos orar? Gracioso Pai celestial, queremos
encomendar a nós mesmos a Ti esta noite, e
esperançosamente, sem reservas, à Tua bondade e graça,
Senhor, sabendo que a Tua obra não faz mal a ninguém,
mas sempre o bem. Muitas vezes nós não entendemos a
Tua bondade. Muitas vezes nós não só não
compreendemos os Teus caminhos, mas ao compreendêlos, não os cumprimos. Então nós oramos esta noite por
abundante graça e misericórdia, Senhor, enquanto
estamos diante de Ti, indignos como somos, mas
agradecendo a Ti pelo Sangue do Senhor Jesus Cristo, o
mesmo que agora intercede por nós e que está diante de Ti para fazer representação por nós.
2
Nós Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Louvamos
a Ti por isso, Senhor. Portanto cremos que este culto deve ser para Tua honra e glória e para o
grande bem do povo, Senhor. Nós confiamos nisso. Temos que acreditar nisso, Senhor, para que Tu
ponhas essas coisas em nossos corações para dizer-lhes, e nós cremos que é melhor falar do que não
falar; mas, Pai, seria melhor não dizê-las se não estiverem certas e ditas no espírito certo. Assim,
ajude-nos a ter o espírito certo, acima de tudo, e então as palavras certas para combiná-las de modo
que a vida possa surgir em Tua Palavra, e nós obedecemos e caminhamos na Luz, tendo comunhão,
com o Sangue nos purificando; simplesmente indo Contigo harmoniosamente; montando em uma
daquelas grandes nuvens de glória, Senhor, que um dia será em breve em uma outra nuvem, quando
na glória, a medida que os mortos saem da terra e uma outra nuvem de glória, Senhor, quando
somos mudados e em outra nuvem quando somos arrebatados.
3
Nós Te agradecemos, Senhor, pelas nuvens de glória que têm sido nossas, Senhor, a este
ponto, vindo desde Lutero até hoje, Senhor, para que tenhamos aquilo que nunca desaparece. Pai,
não podemos Te agradecer o suficiente, mas nós louvamos o Teu nome. Pedimos uma bênção para
cada necessidade. Venha de encontro a cada necessidade. Oramos em nome de
Jesus. Amém. Podem se assentar.
4
Agora, como mencionei, estamos partindo de “Cristo é o Mistério de Deus Revelado”, e
amanhã de manhã nós iremos continuar com o número 24. Agora, a razão para esta mensagem desta
noite é que nós lemos – seja no domingo passado ou na quarta-feira antes, não tenho certeza de
quando foi – que o irmão Branham mencionou que havia uma possibilidade das pessoas deixarem
de dar importância à grandeza desta Mensagem por causa dos cuidados da vida, e aquelas coisas
que poderiam tirar o nosso grande desejo de sermos um com esta Palavra, que, é claro, levará à vida
eterna – à imortalidade.
5
E o assunto que eu tenho tomado é sobre “mordomia”, o qual eu mencionei antes que eu
gostaria de falar. Agora, esta mensagem é estimada para ajudar-nos a conhecer e manter as atitudes
corretas com relação às coisas terrenas, algumas das quais chamamos de nossos bens e direitos. E
nós nos apropriamos de coisas, nós possuímos coisas, e temos os nossos direitos, como nós os
chamamos. Mas eles são muito limitados, se realmente entendemos isso.
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6
Agora, reconhecer que nessa vida somos apenas mordomos é o ponto correto para
começar. Agora, se você olhar para a palavra “mordomo”, a definição geralmente é algo parecido
com isto: aquele que tem a seu cargo a casa ou a propriedade de outra pessoa, especialmente uma
pessoa empregada em uma casa ou estabelecimento doméstico importante de qualquer espécie, para
supervisionar assuntos financeiros, como a manutenção de contas, coleta de rendas ou outras
receitas, e desembolsar o dinheiro para as despesas da casa. É também um gerenciador que controla
os gastos. Ele é um pagador.
7
Agora, isso pode parecer meio vago para você, e depois eu de certa forma gosto do meu
próprio significado – que eu reúno a partir da Escritura – sobre o que um mordomo é hoje. Ele é
realmente aquele que é responsável pela outra pessoa, porque ele está no controle ou na gestão do
dinheiro de outra pessoa, do negócio de outra pessoa, fazendo algo para alguém por que ele é
pago. Então eu coloco isso desta maneira: o significado do outro lado da placa, para mim, é que um
mordomo é alguém que cuida do que é de outro, e ele é responsável por isso, e na verdade ele vive
para isso. Agora, isso é exatamente o que eu vejo em um mordomo. Ele é uma pessoa que não
possui isso, mas ele é uma parte disso em razão do fato de que ele tem sido empregado para fazer
alguma coisa sobre o que é de outra pessoa.
8
diz:

Agora vamos apenas citar algumas Escrituras aqui enquanto eu as leio do Salmo 24:1. Aqui

Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Agora, essa é uma afirmação muito ampla que permite você saber que Deus está no controle
ou diz que Ele é o dono de tudo; de tudo o que está sobre a terra e de cada pessoa que está sobre a
terra. E Paulo coloca isso muito bem:
9

Atos 17:28 Nele vivemos, nos movemos e existimos.
Hebreus 12:2 Ele é o autor e consumador de nossa fé, (e assim por diante. E...)
Salmo 50:12: Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude.

(e)
Salmo 89:11: Os céus são Teus, a terra também é Tua.
Romanos 11:36: Porque Dele e por meio Dele e para Ele são todas as coisas. (Agora isso
está chegando direto até à... à uma declaração muito definitiva.)
Ezequiel 18:4 a: Eis que todas as almas são Minhas. (E depois em)
2 Coríntios 5:10, (nos é dito que) Todos devem comparecer perante o tribunal de Jesus
Cristo para dar conta das obras feitas na carne.
1 Coríntios 4:2: Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. (Depois
eu leio um aqui que não está resumindo, mas que é muito verdadeiro)
Apocalipse 11:18: Veio a Tua ira... e o tempo de destruíres os que destroem a terra.
10
Agora, para ver isso perfeitamente, vamos voltar a Gênesis 1 e o versículo 28 é o que
queremos ver. E Deus falando: “Deus os abençoou, e lhes disse: Frutificai e multiplicai – enchei a
terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que
se move sobre a terra”.
11
Agora ponha isso no contexto de que “a terra é Minha e tudo que nela está e os céus são
Meus”, e você descobrirá aqui então que Adão e Eva foram literalmente colocados em uma
mordomia sobre a terra. E vamos até Hebreus 2 e veremos muito bem o pensamento perfeito aí, e
também a leitura de 6 a 8:
Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: Que é o homem, para que dele Te lembres?
Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e
de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de Tuas mãos; todas as coisas lhe sujeitaste
debaixo dos pés.
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12
Agora, nós sabemos que isso é em relação ao futuro onde todas as coisas são colocadas sob
os pés de Jesus antes de serem devolvidas ao Pai no Monte de Sião ou na Nova Jerusalém, mas é
uma declaração muito verdadeira a respeito do homem, quando você volta para Adão, que foi um
tipo do Senhor Jesus Cristo. “E o que é o homem então para que dele Te lembres, para que Tu lhe
concedesses jurisdição sobre tudo o que Tu fizeste e que foi confiado a ele como um mordomo? O
que é isso afinal?”. Bem, isso permite você saber que o homem foi colocado em uma posição muito
confiável, uma posição privilegiada, e, claro, sabemos que ele não fez o que era certo, mas vamos
voltar a Gênesis novamente, e desta vez é no segundo capítulo, e no versículo 15. Ele diz aqui: “E o
Senhor Deus tomou o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo”. E com isso
nós lemos Ezequiel 28:13, falando de Satanás em um tipo do rei de Tiro: “Tu estavas no Éden,
jardim de Deus”.
13
E o que estamos vendo aqui é o fato de que o Éden é chamado de o jardim de Deus. Agora, a
maioria de nós possui uma certa ideia de como Deus fez Adão e Eva, e que depois Ele queria um
lugar muito especial para eles, de modo que Ele tornasse o Seu jardim muito especial e dissesse:
“Aqui. É seu”. Ele não fez assim. Esse era o Seu jardim, como o irmão Branham categoricamente
afirmou em “O Éden de Satanás”, que era a sede de Deus. Esse foi o reino de Deus na terra. E Ele
colocou Adão e Eva lá dentro, e eles foram mordomos, e literalmente mordomos, porque eles
estavam tomando conta, por uma recompensa ou salário de Deus o que não era deles, mas era do
Deus Todo-Poderoso.
14
Agora, é evidente que para Adão e, conseqüentemente, para a humanidade, foi dado o cargo
de mordomos sobre a propriedade de Deus, e a humanidade é responsável perante Deus pelo uso
responsável dessa propriedade. E observe, nós lemos em Apocalipse 11:18 que Deus iria destruir
aqueles que destruíram a terra. Assim, Deus responsabiliza as pessoas não só por seus pecados –
tanto quanto para receber a salvação, a expiação por meio do Senhor Jesus Cristo, ao receber a
Palavra de Deus – mas eles também são muito responsáveis pelo o que eles estão fazendo e têm
feito a esta terra. E nós sabemos que a terra está em um péssimo estado.
15
Agora, é evidente também por outras Escrituras que quando se estuda mordomia, deve-se
reconhecer o fato de que os homens também são mordomos para outros homens, e são responsáveis
por seus superiores, mestres ou empregadores, como vemos aqui em Lucas 16:1-2:
E dizia também aos Seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um
mordomo; e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe:
Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu
mordomo.
16
E se o homem, é claro, for encontrado [não] fazendo um bom trabalho, ele diria: “Bem, eu
ouvi coisas que estavam erradas, e se tenho ouvido coisas que estão erradas com respeito a você, no
sentido de que você tem feito algo de errado, então”, ele disse, “você não terá um emprego por mais
tempo, porque você deve ser responsável”.
17
Então é bom lermos um pouco mais aí, e nós vamos ler continuando talvez em torno do
versículo 3:
E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar,
não posso; de mendigar, tenho vergonha. (Agora veja, ele está sem um emprego.) Eu sei o que hei
de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. (Então ele
vai agradar as pessoas. Ele está indo agora fazer algo que vai ser útil para ele. Portanto não tome
isso de uma maneira errada. Leve isso de uma forma positiva e corrigida à medida que avançamos
nisso.) E, chamando a si cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao
meu senhor? E ele respondeu: Cem medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e
assentando-te já, escreve cinqüenta.
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18
Agora, evidentemente que os livros do homem estavam em desordem também. Então é
agora que ele irá fazer um novo conjunto de livros. Você já ouviu falar de dupla contabilidade? Este
é um dos seus originais. Isso ocorreu há dois mil anos atrás. Isso é algo que o IRS olha agora e diz
que este homem tem dois conjuntos de livros. Esta é uma antiga trapaça, vê?
19
Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: Cem alqueires de trigo. E disselhe: Toma a tua obrigação, e escreve oitenta.
Agora veja, ele está nivelando as coisas com o que ele pode habilmente esconder ou se
safar. O homem é afiado. Como aquele sujeito de Nova York, sabe, ou de Nova Jersey. Qual era
aquele sujeito que tinha aqueles tanques de óleo de soja e de coisas diferentes, e quando finalmente
bateram nos tanques eles estavam vazios? O sujeito fez uso de todo o óleo, e as pessoas não
gostaram disso. Depois a mesma coisa [foi] verificada por um sujeito no Texas com o
armazenamento de trigo. Ele não tinha o trigo. Isso é “escreve oitenta”.
20
E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os
filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz.
Agora Ele está dizendo a você algo aqui sobre assuntos mundanos e de mordomia que o
cristão nunca parece entender. E quando se trata disso, ele não é, evidentemente, muito
brilhante. Ele não é experiente. Essas pessoas são experientes. Agora, eu não estou dizendo para
você ser desonesto. Há uma lição aqui. Vê? Você me entende? Certo.
21
E Eu vos digo: Granjeai amigos com as riquezas da injustiça; para que, quando estas vos
faltarem, (se você deve se deparar com um problema... você deve se deparar com uma exigência ou
circunstância que pode ser difícil, talvez através de sua própria falha. Talvez através de outra
pessoa) vos recebam eles nos tabernáculos eternos.
22
Alguma coisa entrará em cena em algum lugar para compensar e para ajudá-lo. Agora veja,
isto é como o tipo inverso de Romanos, onde Adão, o fracasso, tipifica Jesus. O completo fracasso
nos coloca neste mundo de pecado. Cristo vem como um tipo inverso e nos coloca direto para o
positivo. Então você chegou aqui como um tipo reverso.
23
“Agora”, Ele disse, “olhe ao seu redor, aprenda como o mundo faz isso, e entenda que há
princípios estabelecidos para vocês, como cristãos também. Não siga o caminho desonesto.1 Siga o
caminho certo. Existe um caminho e a maioria das pessoas não entendem isso, ou elas levam isso
pelo caminho errado. Agora observe:
24
Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; (Agora, o que é o mínimo? Este dinheiro
aqui. Este pouco dinheiro. Vê?) Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. (Agora
ouça) Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?
25
Onde haverá promoção para este homem pego em seu ato? Ele jogou tudo fora. Mas ele é
inteligente. Ele sabe como manipular isso, então ele vai ser cuidadoso. Os cristãos não são
espertos. Eles não sabem como manipular isso para que possam ser cuidadosos. Existem pequenas
regras que Deus estabelece que se você pegar o espírito da coisa... E é disso que eu estou tentando
falar esta noite, espero – e isso deve levar seis ou sete horas, o que não o faremos – então eu estou
esperando que você fique entre as linhas em um monte de coisas por sua conta. Como eu já dei a
entender ao longo de um período de anos: como há algo em que você confia em Deus, e você sabe
que Ele cuida de você. E não é algo que você acha que já superou até porque “Eu creio em Deus,
aleluia”. É algo que você sabe que está baseado em algo que é feito. Porque isso é algo que é feito.
26
1

E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?

Do inglês “crooked”, que também pode ser traduzido por “torto”; “curvo” – N.T.
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Este poderia ser um obstáculo depois para as pessoas que não fazem o que é direito, e que
mesmo assim querem algo que venha da sua maneira. Ah, muitas coisas podem aparecer no seu
caminho, mas não por Deus – vem até mesmo pelo diabo. Mas saiba que você irá receber, porque
você tem feito o certo por outra pessoa. Há um padrão aqui que é como uma promoção no mundo.
27
Você tem um trabalho, você tem uma responsabilidade, e você tem feito bem ao
desempenhar isso; então lá vem uma promoção. Chega algo aqui que devemos aprender sobre as
coisas materiais que o irmão Branham disse que poderia facilmente nos fazer tropeçar e levar-nos
para longe desta Mensagem.
28
Em Colossenses 2:20-22... e isso não é exatamente... bem, esta é a Escritura exata que eu
quero... coloque desta maneira, mas eu irei cortar isso de modo que você entenderá o que estou
dizendo. Ele está falando sobre os rudimentos do mundo que as pessoas dizem: “Fique longe”. Elas
são apenas coisas físicas: “não toque, não prove, não manuseie...” e assim por diante.
E, pois, se estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos
carregam ainda de ordenanças, como se vivêsseis no mundo, tais como: não toques, não proves,
não manuseies? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos
homens?
29
E o pensamento que eu quero trazer aqui é que você está lidando com substâncias perecíveis,
e ainda assim a Escritura lança inequivocamente um impacto espiritual sobre como você está
lidando com o físico. Agora, a maioria de nós tem um pensamento em mente que é a partir de 1
Coríntios 2, comparando o espiritual com o espiritual. E então você chega ao ponto onde o sujeito
que estava no Canadá... Eu não sei mais se ele está vivo ou morto... ele é mais velho do que eu,
poderia ainda estar vivo... mas ele tomou de João erroneamente: “O que é da carne é carne, e o que
é do espírito é espírito. Você pode fazer o que quiser na carne, e operar no espírito”. E eu aposto
que você pode se você for um falso ungido. [“Isso mesmo”; “Sim”] Oh, você pode. Você pode ser
um harem-scarem, e você pode ser um piolho dos piolhos, e Deus irá te abençoar – como que na
superfície. Você expulsará demônios lá como Judas e fará todas aquelas coisas – nós falaremos
sobre isso mais tarde – mas você está errado. Mas não há simplesmente uma afinidade, existe uma
relação direta.
30

Então vamos voltar a Lucas novamente no capítulo 16 e ler novamente do 9 ao 12:
Eu vos digo: Granjeai amigos com as riquezas da injustiça; (Em outras palavras, aprenda a
estar estreitamente associado com o grau que você está entendendo essas coisas e conheça as
implicações do seu uso e do seu valor. Ou seja, mantenha-se calmo com isso. Faça isso e então você
não será traído por isso, mas na verdade você será fortalecido por isso.) para que, quando estas vos
faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.

31
Eu olhava para isso e dizia: “Bem, quando você morrer e o período dos seus pequenos testes
e erros, sua experiência aqui na terra, você já terá algo com que trabalhar em si na sua vida para até
mesmo manter você em uma boa posição mais adiante no futuro, que está do outro lado”. Agora
temos a Escritura para isso, apenas mantenha isso em mente. Se eu não usá-la esta noite, ela
certamente está aí e eu posso indicá-la para você.
32
Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo, também é injusto
no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no
alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?
Agora, está concordado, é claro, de que isso se trata de uma parábola, mas a sua verdade não
pode ser posta de lado como uma referência definitiva para a nossa conduta como cristão e,
sobretudo, para as nossas atitudes.
33

Que esse significado esteja correto pode ser melhor visto e fortificado por Mateus 6:19-24:
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Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões
minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e
onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o
vosso coração. (Agora observe a seguir) A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus
olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz; se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas! (“Agora”,
você diz, “eu não acho, irmão Vayle, que isso pertença a esse versículo principal”. Vamos ler o
último versículo.) Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Há um direto... há um significado muito forte aqui, e nós falaremos sobre isto à medida que
avançamos.
34
Agora, na minha opinião, a partir das Escrituras que lemos e de todas as Escrituras que eu
conheço – e que nós não as lemos – há um vínculo definitivo e, especialmente, referindo-se a isso,
entre o material e o espiritual. Há uma ligação direta. Uma está baseada em cima da outra – saiba
você disso ou não – um vínculo definitivo entre o material e o espiritual, de modo que as atitudes
corretas para lidar com a materialidade acelera-nos em nosso caminho ao longo da revelação divina
e dos modos divinamente inteligentes de viver; e as atitudes erradas de se lidar dentro de nossa
mordomia nos impede no decurso da revelação divina e providencial.
35

Então vamos dar uma olhada em Mateus 6:22-23 novamente.
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em
ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas! (Talvez eu devesse ler o 22 primeiro. Peço perdão.
Eu deveria...) A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu
corpo terá luz; se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz
que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas!
36
Agora, o que eu tenho dito aqui é que você tem que reconhecer que há uma conexão entre o
material e o espiritual, de modo que se o canal do material estiver obstruído, então o canal do
espiritual também está obstruído. Agora, você pode dizer o que você quiser, mas eu estou te dando a
Bíblia. Agora veja, este é o ponto em que nós temos que chegar a captar de que eu estou falando
esta noite sobre uma atitude de espírito e de uma compreensão das coisas materiais. E eu não digo
que eu tenho, mas eu entendo que ao longo dos anos – e isso vem lá de 1960, que são 26 longos
anos – tenho praticado o que eu tenho pregado. Vou lhe dizer uma coisa: quanto mais eu realmente
pratico isso, mais as linhas espirituais são abertas. E quando eu não faço isso, as linhas espirituais
podem se fechar. E você pode estar vivendo esta noite – alguns de vocês, e os que ouvem esta fita –
em uma euforia, em uma euforia pentecostal ou de denominação, de que você tem feito isso, e você
pode ter feito isso não mais do que nada. Você pode estar a um milhão de milhas de distância;
simplesmente em nada. Este é o lugar onde temos que aprender um pouco, porque eu creio que é
isso que eu tenho falado a você, aconselhando ao longo de um período de tempo, e eu quero que
você veja essas coisas comigo.
37
Assim, portanto, há uma conexão absoluta entre os dois para que uma atitude errada, um
princípio errado, uma conduta errada pare positivamente os seus canais de se abrirem ao Deus
Todo-Poderoso para as Suas riquezas, bênçãos e para a revelação. Agora, isso para mim não há
argumento. Como diz em 3 João, no segundo versículo: “E amado, desejo acima de tudo que você
possa prosperar e estar em saúde, assim como a tua alma”.
38
Portanto há uma ligação muito definitiva do centro para a circunferência, porque o centro é a
alma, e a prosperidade virá na forma física para ajudar-nos na esfera do sistema financeiro, ou seja
lá o que precisamos para viver os processos em que vivemos, e também para o físico, a cura. É por
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isso que o irmão Branham poderia dizer que esta é uma Mensagem de restauração, e, também, você
aceita esta Mensagem através da qual você recebe a sua cura.
39
E houve um exemplo disso – como eu já mencionei antes quando eu estava falando com
Lloyd exatamente na noite passada sobre isso – o irmão Branham estava em Wichita, Kansas, eu
nunca me lembro onde foi isso. De qualquer forma, nós estávamos lá. E havia um irmão negro
sentado lá, e ele estava desviado, e o irmão Branham chamou-o pelo nome, disse-lhe o seu nome,
pelo que me lembro, disse-lhe os seus problemas e disse: “Você está curado”. E então ele disse:
“Você também esteve desviado”, e ele disse: “Você está perdoado”. E imediatamente ele captou
isso; disse: “Vocês na platéia”, ele os captou sobre o fato de que eles estavam dizendo: “Bem,
quem é ele para dizer que os pecados do homem estão perdoados? Quem ele pensa que é?”. E ele
disse: “O mesmo que me disse quais eram as enfermidades dele, e que ele está curado, é o mesmo
que me disse para lhe dizer que os seus pecados estão perdoados”. E foi isso que Jesus disse: “O
que é mais fácil dizer: ‘Toma o teu leito e anda’, ou ‘os teus pecados estão perdoados’?”.
40
Então veja, nós estamos olhando para uma compreensão aqui que poderia ser muito
poderosa neste efeito motivador da nossa fé em Deus, e dessa vida voltada a Deus que queremos
viver. Agora, nós precisamos ter cuidado aqui, porque eu não estou dizendo que este seja o primeiro
e único canal da verdade revelada, pois isso não é o canal da verdade revelada. É algo que pode
bloquear o canal – porque, sabe, você não pode receber uma revelação a menos que você seja
ordenado a isso. Agora, sabe, muitas pessoas são ordenadas, e ainda assim elas se distanciam para
longe daquilo para o qual elas foram ordenadas. E eu não posso dizer que Barnabé foi 100% um
homem de Deus. Ele poderia ter sido – eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo disse: “Separame Paulo e Barnabé para a obra para a qual os tenho chamado”.2 Mas depois Barnabé desceu até o
concílio em Jerusalém, quando os falsos irmãos foram trazidos sem ter ciência, e ele ficou fascinado
com as suas dissimulações, e ele queria que Tito fosse circuncidado, e Tito era um grego. E Paulo
disse: “Espere. Você está fora”.
41
Agora veja, ele tinha canais bloqueados lá dentro. Ele poderia ter sido perfeitamente
ordenado, mas ele tinha o seu canal bloqueado por ouvir algo que foi contrário à Palavra. Agora,
podemos ser servos divinos de Deus, e eu uso o termo “servos divinos” no sentido de que a bênção
divina de Deus está sobre nós, de que estamos no canal divino. Mas se estivermos fora dessa
Palavra nós machucaremos alguém. Mas nós podemos estar mais fora do que apenas uma revelação
dessa Palavra. Podemos estar fora porque não estamos seguindo a conduta, o padrão que Deus
estabeleceu para nós. Portanto é deste canal que eu estou falando de modo que entendamos a partir
das Escrituras aqui – Jesus falando. É uma coisa muito temerosa estar errado em um conceito
material, tanto quanto sabemos. Agora, algumas coisas podemos não saber, e assim, portanto, sabe,
eu não estou dizendo que nós continuaremos nas trevas, mas precisamos continuar andando, e se
erramos no passado temos que começar a viver como nunca temos vivido antes.
42
Então Jesus disse que se você falhar em sua responsabilidade na sua administração, cuja
mordomia envolve tanto a Deus como a qualquer outra pessoa ou pessoas, você não vai estar em
uma posição de receber as verdadeiras riquezas do seu dia. Isso é o que a Bíblia ensina. Você vai
perder as verdadeiras riquezas que se encontram na Palavra de Deus. Agora, eu não estou dizendo
que este seja o único canal. Este é um dos canais que temos que observar porque podemos vêlo. Em outras palavras, haveria um certo problema real para essa pessoa. E eu acho que talvez aqui
em 1 João capítulo 1, João de certo modo traz isto também.
43

E ele diz em 1 João 1:5-7:
E esta é a mensagem que Dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há Nele
trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e
2

Atos 13:2 – NT.
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não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o Sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
44
Agora, nisso é onde nós queremos chegar. Queremos andar em qualquer obediência em que
seja colocada diante de nós, e nós somos capazes de fazê-lo. Agora, somos bem capazes de fazê-lo.
Como o irmão Branham... Eu acho... esta pequena observação aqui, algo como o irmão Branham
disse, ele disse: “Você diz que acredita em mim, então por que você não me obedece?”. Então aqui
está algo aqui onde uma pessoa poderia dizer: “Bem, eu estou na verdade, creio na verdade”, e
ainda cai em um certo erro no qual eu acho que nós poderíamos sair do caminho através do estudo
da Palavra de Deus.
45
Agora, eu gostaria que nós compreendêssemos que estamos a perder ou ganhar com este
princípio como estabelecido aqui, e nós estamos olhando aqui em Lucas, desta vez o capítulo 19, e
lendo um pouco disso, talvez mais do que – possivelmente – do que gostaríamos, mas tenho que lêlo, eu acho. Começando no versículo 11:
E, ouvindo eles estas coisas, Ele prosseguiu, e contou uma parábola; porquanto estava
perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus.
46
Agora, eu estou colocando ênfase onde eu quero colocá-lo. E lembre-se, este livro aqui é
atual para esta hora, pois lembre-se, Ele está aparecendo na forma do Espírito Santo e fazendo pelos
gentios exatamente o que Ele fez por Israel quando Ele esteve lá na forma de corpo. Agora, é claro,
sabemos que isso é passado agora. O profeta se foi, e os dias do Filho do homem está
terminado. Nós os vimos. A Aparição ainda está acontecendo, porque a Coluna de Fogo está
aqui. Sabemos a qual Deus estamos seguindo e todas essas coisas. Certo. Nós estamos buscando
pelo reino.
47
[Lucas 19:12-27] Disse pois: Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de
tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas, e disselhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele
embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele,
depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o
dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo:
Senhor, a tua mina rendeu dez minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste
fiel, sobre dez cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu
cinco minas. E a este disse também: Sê tu também sobre cinco cidades. E veio outro, dizendo:
Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço; porque tive medo de ti, que és homem
rigoroso, que tomas o que não puseste, e segas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: Mau
servo, pela tua boca te julgarei; sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e sego
o que não semeei; por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o
exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem dez
minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem dez minas. (Agora veja, há um argumento se
aproximando aqui. Ele tomará desse sujeito que não tinha e dará ao sujeito que tinha mais. Agora, é
assim que você tem o rico que fica rico. Você tem o velho ditado: “Aquele que tem – recebe”. E
esta é a principal fraseologia aqui) Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao
que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que
eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim.
48
Agora, é claro, isto é uma parábola, e o objetivo desta parábola não é simplesmente aquele
em que ele está citando materialmente, mas Ele está usando isso como um exemplo. E eu estou
levando isso ao ponto onde eu possa ver alguma coisa aqui, Cristo usando isso onde temos de ser
cuidadosos a respeito desta administração na esfera financeira, porque isso está aí na Bíblia nos
encarando na face muito, muito evidentemente.
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49
Agora, com isso em mente, tendo mostrado que há algo aqui que é de grande necessidade,
que aprendemos a sermos corretos com respeito a isso, nós só queremos olhar para o presente, as
condições de impiedade que há no mundo hoje, porque as pessoas não estão ouvindo a Palavra de
Deus, quando se trata do fato de que todo mundo é um mordomo sob Deus. E eles negam a sua
gestão, a sua responsabilidade com Ele e com os outros, e eles enumeram coisas como se eles
pudessem fazer o que quisessem com o que está aqui, de qualquer maneira. E essa é a falácia por
toda a Escritura. Eva tem a mesma bagunça. Adão tem a mesma bagunça. E hoje isso é Laodicéia.
50
Agora vamos dar uma olhada no governo. Vamos para Romanos 13 e examinar o
governo. Agora, só casualmente, eu não vou entrar nessa grande porção.
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. Por isso quem resiste à
potestade (que é a autoridade) resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si
mesmos a condenação (e estão sob condenação). Porque os magistrados não são 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 teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz
debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é
necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por
esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem
temor, temor; a quem honra, honra.
51
Agora... Isso é tudo que precisamos ler aí. Então você pode ver aqui que a atitude de Deus
em relação ao governo é esta: todo governo é responsável perante Deus. Agora, a Constituição dos
Estados Unidos, com base na declaração mostrada das pessoas que vieram da Europa para
estabelecer esta nação, tinha essa fé em Deus: que Deus era o Governante Supremo, o Juiz
Supremo, e todas as coisas então devem estar abertas e expostas diante Dele. E eles foram os
homens que constituíram a autoridade para verificarem que Deus fosse honrado e que a nação fosse
uma nação sujeita a Deus, porque isso é exatamente o que o juramento de fidelidade é e a sua
declaração exatamente é – é uma nação sujeita a Deus. [“Sim”]
52
Mas sabe, o governo não quer mais isso. E embora haja aqueles que se chamam cristãos,
eles querem desistir disso ali e daquela minúscula escritura sobre a moeda: “Em Deus Nós
Confiamos”. Há aqueles, é claro, que não querem isso, mas até mesmo aqueles que querem isso,
quando, assim que chegam ao poder, eles não conseguem perceber que eles são absolutamente
responsáveis diante de Deus. Você elege alguém e ele entra sob a promessa de eleição de que ele irá
ouvir você. Ele não nos ouve mais como um povo, ele não nos representa mais do que nada. Está
tudo torcido ao nível de: “Eu votarei nessa pessoa, e ele irá fazer o que ele quiser com respeito a
mim, porque eu acho que posso confiar que ele fará mais por mim do que qualquer outra pessoa que
entrar lá”. Não é o que Deus ordenou. [“Amém”]
53
Agora, eu vou lhe dizer uma coisa: esta nação vai pagar por isso. [“Amém”] Nem por um
minuto pense que eles possam difamar o nome de Deus e difamar o programa de Deus aqui. Eles
são responsáveis para com o Deus Todo-Poderoso. O presidente é responsável diante de Deus, e
não somente pelo serviço de boca, e não simplesmente por algum pensamento pequeno, mas ele é
absolutamente responsável diante do Deus Todo-Poderoso. É por isso que você e eu oramos pelo
presidente, pelos governadores e pelos que exercem autoridade todos os dias. Eu me pergunto
quantos o fazem. [O microfone é reajustado – Ed.] É fácil dizer: “Ei, eu só vou pensar sobre isso,
mas talvez eu vá fazer algo sobre isso”. Mas sabe, Deus quer que façamos algo a respeito. E o que
Ele quer que seja feito sobre isso é literalmente orar por eles. Nós pensamos sobre eles, mas eu
percebo que o governo não vai fazer muito por nós. Eu não digo que o governo tem que fazer
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muitas coisas por nós, as pessoas pensam que eles fazem, mas o governo está basicamente aí para
honrar ao Deus Todo-Poderoso.
54
Agora observe o que ele diz aqui: “O magistrado é para ser um terror para o mal”. É o
governo hoje um terror para o mal? De jeito nenhum. Olhe para os seus juízes corruptos, seus
policiais corruptos. Anos atrás, simplesmente candidatos de rum. Não seria ruim se fossem
simplesmente candidatos de cigarro, mas é de cocaína e heroína, candidatos de cada droga. Olhe
para os policiais comprados em Miami. Quantos por aqui são comprados? Veja, eles não
compreendem a mordomia. [“Sim”] E quando você não compreende a mordomia, Deus irá julgar. É
por isso que Laodicéia será julgada por causa da sua ilegalidade. Eles não ouvirão a ninguém. Um
pouco da boca para fora, um pequeno serviço de boca. Um sujeito como eu mencionei, Tony Hall,3
nada contra ele. Ele afirma que é nascido de novo. Hatfield afirmou que é nascido de novo. Olhe
para os seus testemunhos. [“Sim”] Olhe para os seus testemunhos! Eles não têm um testemunho que
se alinhe com a Palavra de Deus.
55
Agora, isso significa que as pessoas podem desobedecer a lei? Não. Tudo o que precisamos
é de anarquia. Então tudo se foi. [“Sim”] E é difícil não entrar em uma anarquia. É difícil não ser
uma comissão de linchamento. É difícil não fazer algo sobre isso. Mas a Bíblia diz: “Não faça nada
sobre isso”. Ela diz: “Todo aquele que resiste a autoridade resiste à ordenação de Deus”, porque
Deus colocou o governo em seu lugar, mas os homens não creram que eles são mordomos. Eles
dizem: “Oh, eu posso fazer o que eu quiser”. Vê? E isso não está certo e, portanto, Deus vai trazer
sobre esta nação a Sua ira.
56
Laodicéia – os direitos do povo. Eles não têm direitos. É como o irmão Branham disse:
“Você não tem um pensamento vindo”. Você e eu também não. Agora, as pessoas deveriam ser
mais cuidadosas com os que elas colocam em seu governo. Mas quem fica no governo? Advogados
e pessoas ricas. Um homem pobre não pode mais concorrer. [“Sim”] Vê? Agora, eu sei que o
governo está tentando criar fundos através do qual nós colocamos em nosso pequeno imposto de
renda: “Você quer um dólar ou dois dólares, um para cada partido?”. Devo ser honesto. Eu só
coloco um dinheirinho para os democratas... Quero dizer, para os republicanos. [Risos – Trad.] Eu
estou um milhão de milhas longe dos democratas. [O ir. Lee Vayle ri – Trad.] [“Amém”] Eu não
confio em nenhum, ponto final. Desde que eles colocaram um católico lá. É isso aí. E as pessoas
votam neles, quando você sabe o que eles fazem com isso. Basta esperar – nós falaremos sobre a
carta do Bispo em breve – o que está acontecendo com as igrejas. Mas de qualquer maneira:
57
Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão
sobre si mesmos a condenação (ou juízo). Porque os magistrados não são terror...
Vamos colocar desta forma: “Porque os magistrados não devem ser um terror para as boas
obras, mas para o mal”. Mas eles são um terror agora se você quiser oração nas escolas. [“Sim”]
Agora você pode ter todos os tipos de filmes de sexo e clínicas de aborto até que absolutamente
consiga crianças e jovens em sexo ilícito e em uma vida depravada, mas você não pode mostrar-lhes
a verdade. [“Sim”] Veja – não são mais servos de Deus, mas servos do diabo. Mas eu vou lhe dizer
uma coisa: o diabo não vai julgá-los. Deus irá julgá-los! [“Amém”] É por isso que você e eu apenas
esperamos a nossa vez, isso é tudo. Porque nós estaremos sentados lá, também. Nós vamos estar
sentados no lado certo do livro de contas, não do lado errado.
58
Agora, os magistrados não são o terror que deveriam ser para o mal. “Queres então não ter
medo da autoridade?”. Agora, ele disse: “Faça o que é bom e terá o louvor do mesmo, pois ele é o
ministro de Deus para o teu bem”.
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59
Agora, bem aqui há uma promessa de Deus para você e para mim de que não importa o que
esse sujeito faça, se estivermos certos – e nós somos os verdadeiros administradores – não há nada
que possa nos tocar. Bem, a morte poderia, mas essa não é a pior coisa. Por quê? Porque Deus vai
nos preparar para a morte. Mas como poderíamos estar prontos para resistir a esta morte? Vê? Sua
administração está fora de forma.
60
“Porque ele é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o que é mal, temei; pois ele
não dá a espada em vão. Pois ele é o ministro de Deus, um vingador”. Um vingador, vê? Em outras
palavras, ele deve estar lá para julgar pelo governo e dizer o que é certo e o que é errado. E quando
você está certo, você está certo, e quando você está errado, você está errado. Mas você não pode
fazer isso, porque o advogado faz todas as leis. É como aquela historinha no jornal. Depois que
acabou de passar esta nova lei... a lei fiscal... um deputado ou senador disse para o outro: “Eu acho
que é melhor ir consultar os nossos consultores fiscais para vermos no que nós votamos”. [Risos –
Trad.] Veja o que você... isso mesmo. Isso é o que eles fazem. [“Sim”] Mas eu vou lhe dizer uma
coisa, irmão e irmã, eles são responsáveis perante Deus. [“Sim”] Gostem eles disso ou não, eles são
ministros de Deus. Eles não são alguns ministros de lobistas, da facção do petróleo, ou dos
sindicatos, ou disso e daquilo. Eles são de Deus, e eles vão pagar por isso. Nesse meio tempo,
deixe-os seguir em frente. Não resista. O único ponto em que você e eu resistimos é quando eles
tentam nos dizer que não podemos ir à igreja, que não podemos fazer isso, não podemos fazer
aquilo. Temos a Palavra de Deus à frente.
61
Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela
consciência. Por esta razão também pagais tributos...
Por esta razão os impostos pagos. Uma das maiores coisas no mundo é a evasão de
impostos. Agora, não há nada de errado quando você tem deduções. Não há nada de errado com
essa pequena palavra carnal “brecha” – não há nada de errado. Isso existe. Você tem o direito de
tirar proveito de tudo que o governo permite a você – mas depois não tomar o que não é nosso. Há
um ponto muito delicado, mas também existe. Ele disse: “Pague os seus impostos, porque eles são
ministros de Deus”. Agora observe: “atendendo sempre a isto mesmo”. Pode apostar que eles
estão. Isso é tudo que eles sabem: como coletar impostos. [Risos – Trad.] Essa é uma entrada
profética, [“Amém”] e isso é tudo que eles sabem.
62
E isso é sabido, tem sido dito por muitos filósofos e muitos economistas verdadeiros de que
a democracia é um fracasso, porque uma vez que o sujeito está no poder e sabe que ele pode colocar
a mão dele em seu bolso, ele nunca vai tirá-la até que não aja mais nada. Oh, eu acho que os
Kennedys... Eles são quase o mais abismal de todas as obras. Eles estão tentando copiar Roosevelt,
mas eles ficaram piores. Eles vão votar tudo do seu bolso. Por que eles não dão os seus bilhões ou
milhões de dólares como um sinal? [“Amém. Isso mesmo”] E o grande McCormick Plaza, seja o
que for, em Chicago. Suponho que isso traga 400 milhões por ano. Deixe-os dar 400 milhões como
um sinal. Mas eles não estão fazendo isso. Eles vão cobrar impostos de todo mundo que existe. Eles
farão isso. Você sabe por quê? Porque houve um momento de terrível tributação quando Jesus
nasceu, [“Amém”] e foi sob os publicanos [que] o Seu ministério sofreu. Você tem a mesma coisa
exatamente hoje, porque as condições devem se apoderar do espírito quando eles estão na
carne. Estes homens são mordomos, mas eles não são apenas mordomos. E Deus não vai apoiar esta
nação, e apoiar qualquer coisa a ver com eles. Olhe para a bagunça em que o presidente está hoje
mesmo – o de Carter é tão ruim quanto o de Nixon. Eu acho que ele tem sido um bom presidente,
mas há algo suspeito na Dinamarca agora. [Fim do lado 1 – Ed.] Talvez o que ele tentou fazer foi
muito bom, mas alguém ficou confuso nisso.
63
Assim, portanto, nossas atitudes para com o governo e, conseqüentemente, essas atitudes em
relação ao governo são as nossas atitudes para com Deus. Agora, o governo deve ter a atitude certa
como mordomos olhando para Deus. Agora eles abrem muito a boca, mas é aí onde isso
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termina. Você pode ter um sujeito legal como Peter Marshall4 como capelão... Isso não faz nada de
bom. O que Peter Marshall tinha não arranhava. O que Billy Graham tem não arranha, ou qualquer
outra pessoa. Eles são responsáveis. A atitude deles é o que faz ou os despedaça. E a nossa atitude
para com o que temos fará e nos despedaçará diante dos olhos de Deus também se não tivermos
cuidado, porque Deus está por trás de tudo isso. Temos que observar as nossas atitudes.
64
E a próxima coisa que pensamos é sobre negócios. Vamos dar uma olhada nos negócios, e
eu não vou me debruçar muito tempo nisso, mas eu poderia precisar de mais do que uma fita de 90
minutos. Espero que não. Isaías capítulo 5. Eu espero que seja. Se não for vou citá-lo para você de
qualquer maneira, o capítulo 5 e o versículo 8. Creio que Ele diz aqui:
Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e
fiquem como únicos moradores no meio da terra!
65
Cartéis! Monopólios! Uma das piores coisas que o governo fez foi dar a qualquer homem de
negócios um monopólio. Competição, sozinho, é o segredo. Mas quando você tem um monopólio,
eles vão fazer o que quiserem. Eles roubarão você mais e mais e mais. [“Sim”]
66
Vamos para Tiago 5 e ver o que Tiago tem a dizer. Vamos colocar os dois juntos. Isto não é
um discurso político, não pense assim nem por um minuto.
Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias, que sobre vós hão de vir.
As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a
vossa prata se enferrujaram; e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a
vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. (Alguém levará isso por toda parte.) Eis que o
jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama; e os
clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor das colheitas... ou do Senhor dos
exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes; cevastes os vossos corações,
como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo; ele não vos resistiu. Sede pois, irmãos,
pacientes até a presença do Senhor.
67
Até esta hora. O confronto é nesta hora. [“Sim”] Vê? E lembre-se, o confronto da Presença é
engano, engano, engano; corrupção, corrupção, corrupção, ilegal, autoridade ilícita – todas essas
coisas aí. “Sede paciente, portanto, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está
próxima. Não vos queixeis uns contra os outros”, e assim por diante.
68
Agora, o que eu estou vendo aqui... Sob Teddy Roosevelt eles trouxeram ao Fair Trades Act,
que iria limitar as pessoas que tinham o suficiente para assumir qualquer outra pessoa de forma
ilegal. Sob a administração Reagan, o qual me assusta que aquele homem possa ser tão grosso como
ele é nestas coisas. Ele derrubou os tribunais e as escalas da justiça ao permitir que pessoas sob
fraude entrem e assumam outras empresas, e por meio das quais eles fazem isso... Você pode ver o
que aconteceu com Boesky5 – Você pode ler no jornal exatamente o que ele fez e os homens de
Wall Street com ele... Levine e todo o grupo – deliberadamente despedaçou negócios pelos quais
eles juntaram corporação com corporação, causaram problemas e demitiram milhares de pessoas,
gastaram bilhões de dólares. Para quê? Nada! [“Isso mesmo”] Não existem mais postos de trabalho
criados, mas autoridades que tiram os empregos. [“Amém”]
69
Agora, que negócio tem feito? Olhe isso, os nossos antepassados... e, sabe, alguns de vocês
sentados aqui podem ser descendentes dessas antigas pessoas finas que fizeram este país
4

Peter Marshall (1902-1949) foi um ministro presbiteriano que serviu como capelão do Senado americano na Segunda
Guerra Mundial – N.T.
5
Ivan Frederick Boesky, um corretor da bolsa judeu que nesse ano de 1986 envolveu-se em um grande escândalo
onde se comprovou que ele havia se enriquecido, acumulando uma fortuna de mais de 200 milhões de dólares,
baseado em informações privilegiadas da bolsa. Virou capa da Time em dezembro daquele ano com o título de “Ivan,
o terrível” e esteve preso por 2 anos – N.T.
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andar. Agora, o que aconteceu desde então? Você tem pessoas que não têm entrada para as
empresas mais do que nada. Eles são piores do que os médicos que pensam que eles podem cobrar
qualquer quantia que eles quiserem, porque eles disseram: “Olhe, nós passamos anos na faculdade.
Passamos muito”. Bobagem! Essas faculdades foram dotadas por bilhões e bilhões de dólares de
dinheiro dos contribuintes, e de pessoas que queriam ver esta nação chegar à frente. [“Isso mesmo”]
Então seja qual for o dinheiro gasto é quase nada. [“Sim”] Mas eles agem como se “Oh, que grande
coisa!”.
70
Ouça irmão, essa atitude diante de Deus é anti-Cristo. [“Sim”] E esta nação não pode
sobreviver. Você pode ver porque o julgamento está amontoado. Eles se preocupam pouco ou nada
com ninguém. Então quando chegam a ser presidente de certo... Bem, olhe para... Quem colocou o
dinheiro na General Motors? Ford? O pobre e velho Henry não estava sequer em seu túmulo, tanto
quanto me lembro, quando tiveram Lehman, um judeu, administrando a Fundação Ford, despejando
dinheiro na UNICEF e em lugares que são anti-Cristo. Homens que dirigem vastos impérios que
não se importam nem um pouco com a Palavra de Deus. Eles não dão a mínima para isso, mas se
fortalecem e dizem: “Olhe para mim. Que grande sujeito que eu sou”. Sabe, isso é a festa de
Beltessazar. [“Sim”] Pode apostar que sim. [“Amém”] E há um dia de acerto de contas, e esse dia
de acerto de contas está aqui, começando com a Presença do Senhor. [“Amém”]
71
E observe, uma vez que Ele está presente, é dessas coisas que eu estou falando sobre ter
chegado à plenitude da taça que Deus exige antes que Ele destrua a terra. Olhe para estas grandes
empresas químicas. Vá até Louisiana, se tiver coragem, e tente encontrar um pouco de água não
poluída nas fontes dos rios. Eles ainda estão depositando lixo, eu acho, toneladas e toneladas de
poluentes que estão matando tudo. Encontre uma nascente que seja mais segura. Encontre tudo o
que seja mais seguro. Dinheiro! Dinheiro! Dinheiro! Não mordomos de Deus.
72
Anos atrás nossos antepassados disseram, e Henry Ford, eu admito, foi ótimo nisso. Ele dava
ao povo cinco dólares por dia, quando ninguém estava dando em qualquer lugar perto de cinco
dólares. E eu acho que ele disse em 1950 – eu me esqueci qual era a sua profecia – “Os homens
ganhariam 50 dólares por dia”. Ele teve uma visão de arar o dinheiro de volta para criar empregos.
Quem está fazendo isso agora? A mesma coisa que Reagan esperava – tirando a pressão das
corporações – as vastas somas de dinheiro que eles iriam resgatar com os impostos. No entanto,
tivemos que pagar por isso. O que aconteceu? Eles levaram todo o dinheiro e compraram empresas
de fora. [“Sim”] Mordomos de Deus, irmão e irmã! Mordomos de Deus! Sim, eles vão prestar
contas a Deus, [“Sim”] e não me diga que não, porque eles vão. Diz aqui, ele diz: “A sua prata e o
seu ouro estão corrompidos”. E você está apenas esperando o fogo. Esse é o assunto.
73
E quanto aos trabalhadores? É importante saber sobre os trabalhadores também. Agora,
todos vocês têm empregos. Vocês possuem empregos – a maioria de vocês – que não colocaram um
centavo nisso. Qual é a sua atitude para com o trabalho que você possui? Agora, há uma coisa como
empresários ou empreendedores, dependendo de como você deseja pronunciar isso. Eles estão
bem. Se você estiver fora do Canadá, é definitivamente empresário, o sinal francês.6 Se você é
americano, você irá colocar o acento em algum lugar mais. Se você está no negócio por si mesmo,
isso é bom. Então talvez não mais do que o homem que apenas contrata, porque eles tem que pagar
todas as contas. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, e eu já falei sobre isso antes. Eu sei que é
difícil trabalhar em determinados lugares, e eu sei que nós temos as nossas polêmicas e tudo
mais. Mas você já percebeu que isso pode custar dez mil e até mesmo meio milhão de dólares para
dar a um de vocês um trabalho esta noite? Mesmo sentado assim em uma mesa... Quanto custou
esta mesa? Quanto custaria aquela máquina de escrever? Você que está conectado a computadores,
quanto isso custou? Você que está sentado em um edifício. Quanto custou isso? Você que possui
investidores atrás de você. Quanto isso custou?
6

Refere-se ao sinal “`” de “`entrepreneur”, ou ““en`trepreneur” que quer dizer “empresário”; “organizador” – N.T.
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74
Agora, qual é a sua atitude para com o seu trabalho? [“Amém”] Muitas pessoas entram em
um trabalho – eles não dão a mínima. Oh, as ferramentas podem ir pelo ralo – não cuidam das
ferramentas. Oh, eles são desleixados... tudo bem... todo mundo é desleixado. Ouça, isso começou
lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, [“Sim”] durante a Segunda Guerra Mundial. E simplesmente
continua.
75
Então eu decidi que eu sairia e trabalharia nos estaleiros. E eu gostava de trabalhar, e antes
de tudo, você parafusa até as placas e depois os soldadores vem e eles soldam, e então você tira os
parafusos fora. É assim que você constrói aqueles navios e os enormes blocos de aço... peças
maciças. E eu gosto de trabalhar, porque eu sou um falador rápido, pensador rápido, trabalhador
rápido, e talvez eu definhe, mas enquanto eu não definho, eu faço bem. Este velho companheiro, ele
disse: “Agora, vamos Vayle, mais devagar”. Ele disse: “Nós levamos”, disse ele, “dias para fazer o
que você está fazendo”. Eu disse: “Não seja tolo”. Eu disse: “Eu não posso. Estou entediado”. Ele
só conseguia pôr em marcha um... sentar. E ouça, havia uma guerra com pessoas morrendo que
precisavam daqueles navios. [“Sim”] Mordomia! Fazer algo com o dinheiro de outra pessoa. Eles
são pagos para fazê-lo e não o fazem. Olhe, isso é criminoso, isso é contra Deus! [“Sim”] Eu não
estou tentando apontar o dedo agora. Estou tentando apontar para a verdade. Quero mostrar a você
estas coisas para obter a atitude certa, irmão e irmã, porque não há maneira alguma de alguém poder
dizer a mim que você e eu podemos chegar perto de Deus e obter as riquezas da profundidade das
riquezas do Deus Todo-Poderoso e realizar estas acrobacias! [“Sim”]
76
Eu não estou querendo dizer em ir até lá e trabalhar até o osso. Quando minha esposa
trabalhou por um tempo, eu tive que atrasá-la. Ela não diminuía a velocidade, ela não tinha
diminuído ainda. [Risos – Trad.] Ela ia... ela ia... Eu acho que talvez 48 horas depois que ela estiver
morta ela então irá parar de agitar... [Risos – Trad.] ou quatro dias, eu não sei... ou quatro anos, seja
como for isso irá ser. Ela sempre trabalhou muito duro onde ela estava, e eu não estou dizendo para
você entrar em uma fábrica e tirar a sua cabeça gradualmente para mostrar às pessoas – porque há
aquelas pessoas que só trabalham, trabalham, trabalham. Não seja ridículo. Mas ouça, existe tal
coisa como um trabalho de um dia honesto para o pagamento de um dia honesto e respeitar o que as
pessoas têm depositado em você no trabalho.
77
Agora, pense por um minuto sobre o... o... bem, eu sei que o GOA, e o que é isso? A GSA,
eu esqueci o que são essas iniciais, mas eles estão no governo. Olhe no Proxmire, sempre dando o –
sabe – o Eagle Feather, seja o que for... sim, por esse Golden Fleece, o prêmio para o ...?... e o
desleixo. E em todo lugar para onde você vá, você verá o governo não se importando a mínima com
o que está acontecendo com o dinheiro do contribuinte. [“Isso mesmo”] Olhe, eles são mordomos
para Deus, meu irmão e irmã.
78
Estou tentando chegar deste outro lado. Não há uma só pessoa, eu não me importo se eles
forem até mesmo a semente da serpente, isso não é uma mordomia para o Deus Todo-Poderoso ou
mordomia para alguém sob a jurisdição do Deus Todo-Poderoso. [“Sim”] Agora, vamos começar a
ver se isto não é a verdade. Quando Deus coloca o Seu reino mais uma vez sobre a terra e que nada
irá contaminá-lo, você acha que vai haver qualquer coisa de má qualidade acontecendo como o que
você vê hoje? De nenhuma maneira, meio e forma. Deus é contra isso. É por isso que Ele vai
destruir isso. Como o irmão Branham disse: “As chamas seguirão a milhares de quilômetros de
altura até se livrar dos germes”. Eu disse: “Louvado seja Deus”. Eu não sei, por que se livrar dos
germes, por assim dizer? Você sabe que eles não podem te atacar. Mas você vê a beleza? Eles não
existirão, porque eles são híbridos. Eles se desenvolveram a partir de algo. Eles estão errados. Deus
é contra isso.
79
Agora ouça, eu não sou contra os sindicatos. O irmão Branham não era contra os
sindicatos. Mas você sabe onde os sindicatos estão hoje? Lá atrás, procure lá atrás na década de
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cinquenta, creio que foi o Papa Pio que foi ao Lago de Genebra – creio que foi nos anos cinquenta...
poderia ter sido nos anos sessenta – e ele falou para o Congresso Mundial do Trabalho. Agora, você
– você é inteligente, você lê os jornais, e você sempre lê as cartas dos bispos. Quem são os
bispos? Os católicos romanos. E eles estão tentando controlar os sindicatos. E eles sempre vão aos
sindicatos e falam uma boa conversa. E dizem: “Você merece isso”, e “você merece isso”. Por que
eles não dizem aos sindicatos: “Escutem, o melhor sistema é a cooperação. É a participação nos
lucros. Chegar lá e trabalhar. [“Amém”; “Isso mesmo”] Faça o seu trabalho”? Nós absolutamente
não queremos isso. Nós só queremos dividir os lucros e fazer o que queremos.
80
Veja, as empresas estão erradas. Os sindicatos estão errados, porque nenhum reconhece uma
mordomia ao Deus Todo-Poderoso. Agora ouça. Eu estou dizendo algo agora que poderia garantir
às pessoas os seus empregos. [“Amém”] Eu vou ser honesto com você. Ao longo dos anos tenho
sugerido essas coisas, mas estamos saindo direto no barril esta manhã. Tudo bem.
81
O governo e as empresas se reúnem... sim... e geram corrupção. Agora vamos olhar para a
América. Eles disseram: “Tudo bem, nós temos que ter tarifas protecionistas para dar ao empresário
uma pausa”. Então isso significa que eles vão tirar isso do seu bolso. A próxima coisa agora:
“Ouça”, dizem, “Oh, os sindicatos tem que ter isso, o trabalho tem que ter alguma coisa”. Isso tem
que sair do bolso de alguém. Agora eles irão roubar o sujeito que deu o dinheiro a eles em primeiro
lugar. Não, porque ele está fazendo lobby para manter a coisa em equilíbrio. Agora, a terceira coisa
que eles dizem: “Agora, a próxima coisa que temos que fazer é ajudar os agricultores”. E logo o
governo está em tudo. Onde você encontra isso na Bíblia? Patrocínio! Corrupção! Há uma
mordomia para o Deus Todo-Poderoso para que esta nação tenha que se lançar para um lado, meu
irmão e irmã. Houve um tempo em que a América era a nação divina, mas ela foi para longe, muito
longe do que foi planejado estar.
82
Então olhamos para os negócios, olhamos para o governo, olhamos para todas essas
coisas. Mas esta noite vamos olhar para o cristão, porque isso é o mais importante. É disso que nós
estamos falando esta noite. Com um pouco de ajuda nós podemos terminar muito rapidamente
aqui... se pudermos, eu não sei.
83

Eu vou ler Malaquias 3:7-18:
Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos Meus estatutos, e não os guardastes; tornaivos para Mim, e Eu Me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos; mas vós dizeis: Em que
havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? (Sim! Em outras palavras, o homem está fora de
sintonia com Deus. Você deixou... você deixou a mordomia. Direto do inglês. Do jeito que Adão
fez – ele pensou que era o chefe, ele pensou que poderia administrar isso – ele deixou isso.) Todavia
vós Me roubais, e dizeis: Em que Te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois
amaldiçoados, porque a Mim Me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro...
84
Agora, eu não estou pregando esta mensagem por dinheiro. Você irá descobrir isso, porque
veja, sempre fui cuidadoso. Quando minha esposa e eu vivíamos com trinta e nove dólares por
semana, e você está fazendo 95 e 100 e 150 dólares, eu disse: “Nós temos feito isso”. Porque eu
segui as leis de Deus, e eu vou lhe falar sobre essas leis. Teremos tempo. Se tivermos que nos sentar
aqui por um bom tempo, isso é bom, porque eu não gosto de pregar sermões como este. Eu gosto de
pregar as fitas do irmão Branham, palavra por palavra. Isso para mim é necessário. Não é chato. É
necessário. Precisamos disso. Mas eu gosto do outro. Vê? É disso que eu gosto... Bem, eu
simplesmente não trago mais mensagens pastorais muito boas, como eu costumava trazer.
85
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na Minha casa, e
depois fazei prova de Mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se Eu não vos abrir as janelas do céu,
e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes.
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(Agora lembre-se que a Bíblia diz: “O dízimo é do Senhor”. Não é nosso para começar. É algo que
está confiado. Mordomia! Agora, Ele disse: “Você estragou sua mordomia. Você a jogou pela
janela”.) E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra;
e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos
chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
(Agora observe, Ele disse: “A terra deleitosa”.) As vossas palavras foram agressivas para Mim, diz
o Senhor; mas vós dizeis: Que temos falado contra Ti? Vós tendes dito: Inútil é servir a Deus; que
nos aproveita termos cuidado em guardar os Seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor
dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os que
cometem impiedade são edificados; (Esse é o seu sistema de igreja de agora. Essa é a igreja de
Caim.) sim, eles tentam a Deus, e escapam. (sob ungidos. Agora observe) Então aqueles que
temeram (são até mesmo libertos, ou seja, sob ungidos. Agora observe) ao Senhor falaram
freqüentemente um ao outro; (Agora, você sabe quem que é isso – isso é esta Mensagem, onde o
irmão Branham diz em “O Sinal”: “Eles ainda não tinham se reunido para falar a Palavra”. Estas
são as pessoas que se reúnem como nós tentamos fazer aqui) e o Senhor atentou... (Agora, eles não
estavam falando a Deus, eles estavam conversando entre si – como você e eu estamos conversando
esta noite – apenas começando até ao âmago da questão porque isso é apenas pregação, apenas
conversando, não pregando, falando apenas. Talvez alto, mas ainda assim falando) e ouviu; e um
memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do
Seu nome. E eles serão Meus, diz o Senhor dos Exércitos; naquele dia serão para Mim jóias;
poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então voltareis (isso é sob Elias, os
corações então se voltarão para os pais) e vereis a diferença (“julgar entre” e saber) entre o justo e o
ímpio; (e, consequentemente, os justos dos ímpios, os Cains dos Abéis, a igreja falsa da verdadeira
igreja), entre o que serve a Deus, e o que não o serve.
86
Agora ouça: isto sobre dinheiro foi colocado aqui como uma parte da mensagem do tempo
do fim. Mordomia! Portanto há algo necessário que temos de saber sobre essas coisas materiais
mundanas em nossas vidas. Basta chegar à atitude certa. Isso é tudo que você tem que fazer. É só
tomar as atitudes certas e começar a entender e fazer o que se deve fazer.
87
Agora, aqui menciona o dízimo. Tudo bem, vamos falar sobre o dízimo, só um pouco, e
vamos ler isso, 1 Coríntios 9. Isto é sobre o dízimo. Paulo disse:
Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso? Não sois vós a
minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós; porque
vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para com os que me condenam.
Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa (uma
esposa, que é uma irmã, vê?) como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas?
Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria
custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta
do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na
lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus
cuidado dos bois? (Ele Se importa com pardais. Certamente que sim. Ele Se importa. Tudo é Dele)
Ou não o diz certamente por nós? (Ele disse: “Você sabe que os bois comerão de qualquer maneira
e você vai alimentá-lo, porque se você não alimentá-lo ele irá morrer, e ele não vai ser bom para
você. Agora”, ele disse, “nós vamos falar sobre isso”. Isto é) Certamente que por nós está escrito;
porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de
ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as
carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós
não usamos deste direito; antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao
evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do
templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também
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o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu de nenhuma destas
coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo; porque melhor me fora morrer, do
que alguém fazer vã esta minha glória. Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me
gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho! E por isso, se
o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada.
Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não
abusar do meu poder no evangelho.
88
Agora, nós não precisamos falar sobre dízimos. Você sabe que o dízimo é do Senhor. É o
sistema que Deus estabeleceu. Não é nada a ver com algum tipo ou sombra. É para cuidar do
ministério. É disso que se trata o dízimo. Agora vamos dar uma olhada nisto em Hebreus 7:4-8:
Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos
despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de
tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas
aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, (esse é
Melquisedeque) e abençoou o que tinha as promessas. (Agora somos filhos de Abraão) Ora, sem
contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens
que morrem; ali, porém, Aquele de Quem se testifica que vive.
89
Assim, portanto, o dízimo ainda é de Deus. Agora ele é pago para o ministério, e nós não
temos de falar sobre isso e se preocupar com isso de modo algum, nós entendemos perfeitamente
tudo sobre isso aqui.
90
Eu ouvi o Dr. McGee um dia, e ele é um doutor, tudo bem, você pode com certeza dizer
isso. Ele disse que o dízimo estava sob a lei e não debaixo da graça. Você não precisava dar o
dízimo. Ele ainda não conhece este versículo. É dessa maneira que você começa o seu
doutorado. Você diz tudo errado. Mas ele disse um monte de coisas boas. Eu não desacreditei o
homem lá. Mas ele está longe aqui. O dízimo é um tipo de nada. É como... Quando foi que Deus
alguma vez disse às mulheres para tirarem suas roupas e cortarem o cabelo? Eu não estou
tipificando nada. Isso é algo que devemos fazer. As pessoas pensam que uma vez que você tem a
graça, vale tudo. Mas eles são os primeiros a tentar colocá-la em cativeiro por outra coisa. Por que
não basta seguir o caminho da vontade de Deus? Isto é tudo. Então nós sabemos tudo sobre o
dízimo nessa instância em particular. Mas vamos ir um pouco mais adiante falando sobre o dízimo.
91
Agora, aqui é onde eu vou falar com você, porque eu sou capaz de fazê-lo em razão do que a
minha própria prática tem sido há mais de 20 anos. Há anos atrás, como eu disse, minha esposa e eu
tínhamos literalmente nada – o que era verdade. O que nós tínhamos eram mais ou menos rendas,
porque você tinha que, sabe, isso te incomodava para ter isso, estar na estrada, e isso e aquilo –
despesas em ambos os lugares. Então eu sabia que nós estávamos sem um tostão frente a isso. Então
eu disse: “Bem, agora só há uma coisa que eu sei na Bíblia, e essa é a coisa que eu vou ter que ser
capaz de fazer, que é dar a fim de obter”. E nós entraremos nisso mais profundamente do que
apenas o que eu estou dizendo agora. Mas o que eu fiz, então, é que eu comecei a fazer algo que a
maioria das pessoas nunca pensaria em fazer, que é tirar 10% do bruto e 10% – outros 10% – do
mesmo grosso. Não 10% do montante deduzido, mas 20% diretamente de tudo. Agora, isso não é o
verdadeiro dízimo. Vou ser honesto com você, porque um homem de negócios é o mesmo que o
fazendeiro. E o fazendeiro ara a sua terra, e ele anota o que custa dele. Ele semeia a sua semente, e
ele anota o que isso lhe custa. E depois ele tem que remover as ervas daninhas, e ele anota o que
isso lhe custa. E ao final da temporada, ele tem que tirá-lo, e ele anota o que isso lhe custa, e,
finalmente, quando ele vende, ele tira todas as despesas e ele disse: “Olhe, isso me custou... Tenho
25.000 dólares no banco e me custou 10.000 dólares para conseguir estes 25.000. Devo 10% de
15.000 dólares”. Ele deve 1.500 dólares. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa e qualquer
empresário pode fazer a mesma coisa.
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92
Agora, o que dizer de um trabalhador? Ele não está investindo nada. Agora, eu não estou
tentando ser duro com você, porque nós não vamos aplicar esta regra em nossa igreja. O irmão
Branham não aplicou, e eu não vou fazer isso também. Mas eu só quero que você saiba alguma
coisa. Vamos supor que eu trabalhe para uma empresa, e os meus benefícios adicionais são de 15
dólares de pensão e isso e aquilo e outra coisa. E você não colocou um centavo nisso. Eles o
puseram. E você recebe mais 15 dólares, então você tem 30 dólares. Mas você paga o dízimo sobre
15 dólares por hora. Vê o que eu quero dizer? Você não está fazendo o que o empresário faz. Você
deve literalmente mais 10% sobre aqueles 15 dólares. Agora veja, nós não fazemos isso aqui, e o
irmão Branham não disse: “Faça isso”. Mas no Canadá o governo tributa os benefícios. Se isso
acontecesse aqui, como você responderia como um dizimista? Eu estou interessado, porque veja, eu
faço isso o tempo todo. Eu não tenho o mínimo de dificuldade. Eu fazia isso com os 39 dólares, eu
fiz isso sobre os 50 dólares, eu fiz isso sobre os 1.000 dólares, eu fiz isso sobre os 10.000 dólares,
25.000 dólares, 35.000 dólares, 55.000 dólares, 65.000 dólares, 100.000 dólares. Não todos de uma
só vez, mas nunca um centavo para mim, até que em primeiro lugar Deus tomasse isso.
93
Eu preguei para o irmão Branham lá em Louisville, Mississippi. Eu fui lá às minhas
custas. Através de uma cruzada eu consegui 34 dólares. Minha conta do hotel, sozinho, era de 36
dólares. Eu paguei dos 34 dólares 20%... [O ir. Vayle faz uma pausa – Trad.] ...Agora você está
muito quieto. Você está pensando. E assim você deve pensar, porque, veja irmãos, eu não estou
pedindo nada, porque você sabe que eu não estou interessado em dinheiro; eu estou interessado
apenas em saber de uma coisa: há uma lei que Deus estabeleceu, e devemos ter atitudes corretas em
relação a tudo o que fazemos nessas leis, a fim de certificar-se de que você está recebendo todos os
olhos fitos na luz aberta desta hora. E lembre-se, Deus está aqui presente, e Ele está condenando
esta geração de ímpios de Laodicéia, os direitos do povo – façam eles o que quiserem, não importa,
não são responsáveis. Cada um é responsável. Nós somos responsáveis pelo Espírito Santo que Ele
nos deu para nutrir-lhe pela Palavra do Deus Todo-Poderoso. Nós somos responsáveis por cada
coisa nesta vida.
94
Agora, eu não estou dizendo que eu sou um exemplo perfeito aqui. Mas eu já passei por
vinte e poucos anos do que eu estou falando, e eu sei do que estou falando, acredite. Eu estou certo
ou eu não estaria dizendo. E eu acho que eu tenho que continuar vigiando a minha vida e corrigir a
minha vida nas questões financeiras, porque é simplesmente muito fácil dar errado. Lembre-se, o
irmão Branham disse: “O ministro possui três coisas para observar: popularidade...” – eu não tenho
isso e você sabe disso – o profeta disse que eu não seria. Ele disse que o seu dom era como o meu.
Ninguém o queria, e isso é exatamente verdade. Você não quer o dom, e você não quer o sujeito que
o tem também. Vamos deixar isso claro. Eu não dou a mínima para isso. Estou feliz com vocês
aqui. Isso é maravilhoso. Posso viver o resto da minha vida em paz desse jeito.
95
“...dinheiro, mulheres, popularidade”. Eu não sou popular; as mulheres não são mais
atraentes do que qualquer outra coisa desde a Palavra. Eu tive a minha quota de desejos como
qualquer outra pessoa tem. As mulheres têm o mesmo que os homens têm. Mulheres, não se sentem
aí e pensem que os homens cobiçam vocês. Vocês cobiçam os homens também. Vamos ser
honestos. Nós não jogamos mais. Não precisamos ver filmes pornográficos para descobrir. Nós
sabíamos disso o tempo todo. Se você tem de cérebro a metade de uma onça você sabe disso. É
assim que as pessoas são. Mas isso não tem conseguido para mim, a popularidade. O que faria
comigo? Dinheiro. Mas você pode lançar isso fora de você também, onde você sabe que não paga...
Isso leva uns vinte e poucos anos. Você talvez não tenha mesmo assim, mas você continua a
trabalhar nisso – com a sua consciência, com a Palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas eu só quero
por isso em linha para você, vê? Porque muitas vezes as pessoas pensam: “Bem, ei, eu pago os
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meus dízimos, isso é ótimo”. Tem você realmente, honestamente, então pago os seus dízimos, se
você olha à luz da Palavra de Deus? Então vamos limpar os que se livram de uma fria.
96
Vamos falar sobre a doação. O dar está aqui em 2 Coríntios 9. Lembre-se, 1 Coríntios 9 é o
dízimo; 2 Coríntios 9, é o quê? Dar. Certo, vamos voltar e falar sobre isso. É aqui onde nós de certa
forma podemos ajudar você esta noite e obter algumas atitudes certas. Agora lembre-se, isso não é
de forma alguma um sermão para se dizer: “Ei, eu estou pondo uma fundação. Vou lhes pedir
dinheiro”. Esqueça. Meus administradores me conhecem. Para o bem do ministério – e as fitas saem
– se necessário eu pagaria o aluguel do prédio todo o mês e você poderia sentar-se aqui como meu
convidado. Meus administradores me conhecem. Meus diáconos me conhecem, e eu acho que todo
mundo aqui, até agora, deve me conhecer. Se você não conhece, você está em uma surpresa, porque
essa é a verdade. [“Amém”] Eu pago uma quantidade enorme de contas. Eu pagarei cada uma delas,
se necessário, porque eu serei um vencedor, vê? Não estou dizendo isso para ferir os sentimentos de
ninguém, mas eu quero que você saiba onde eu estou no caso de você pensar que eu esteja
colocando uma base em algum lugar. Huh-uh, isso deve estar certo, irmão e irmã, porque eu sei em
meu coração que isso tem que estar certo.
97

Vamos ler 2 Coríntios 9:1-12:
Ora, quanto à assistência em favor dos santos (“doação aos santos, isso e supérfluo porque
eu escrevo a vocês”, disse, “vocês já devem saber disso”) porque bem reconheço a vossa presteza,
da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado;
e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória,
acerca de vós, não seja vã nesta parte; para que (como já disse) possais estar prontos, a fim de, se
acaso os macedônios vierem comigo, e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós
(para não dizermos vós) deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária
exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa
bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza.
98
Em outras palavras, ele está dizendo: “Olhe, eu quero que o seu coração esteja todo
alinhado. Eu não estou tentando conseguir dinheiro de vocês, mas olhem, vocês têm sido
provocados”. – Essa palavra significa “animado” – “para uma coisa divina para fazer isso”, e ele
disse: “Olhem, apenas deixem isso pronto. Nós iremos buscá-lo, sem problemas, não se
preocupem”. Agora ouça o que ele diz, a promessa:
99
E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em
abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com
tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria. (Agora, isso não é dízimo.
Isso é doação – não para o ministério, mas para outra pessoa) E Deus é poderoso para fazer
abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em
toda a boa obra.
100 Agora, isso não significa que você tem dinheiro para dar para todos e simplesmente jogá-lo
por aí. Isso significa que quando uma causa legítima e honesta vem até você, você terá o suficiente
para dar a essa pessoa para vencer as dificuldades. E ele aprenderá a ter o suficiente para dar a
alguém para vencer as dificuldades. É uma reação em cadeia, vê? É uma reação em cadeia. “Se
você teve uma bondade demonstrada, transmita-a. Ela não foi feita para você somente, transmita-a”.
Vê? Lembre-se daquela antiga poesia: “Deixe-o passear ao longo dos anos, deixe-o enxugar as
lágrimas do outro até que no céu a ação apareça, transmita-o”. Esta é uma daquelas coisas – uma
semeadura, plantando e semeando.
101 Conforme está escrito: Espalhou, deu aos pobres; a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa
sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça;
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Ah! Observe: “Aumente o fruto da vossa justiça”. Há aquele que “espalha e se torna mais
rico”, e há aquele que “retém mais do que é justo e se encaminha para a pobreza”.
102 Olhe isso, quero ver uma igreja generosa aqui. Eu era qualquer coisa menos generoso. Eu
estava com muito medo de ser. Deixe-me ser honesto com você – eu não podia fornecer isso... Eu
tinha certeza que eu não podia. E sabe de uma coisa? Sua mão mostra isso, até mesmo sua letra de
mão. Eu não creio que eu já estivesse mais emocionado em toda a minha vida. É claro que eu fiquei
feliz quando minha irmã me contou sobre o irmão Branham, e eu estive feliz por vê-lo emocionado
quando ela disse: “Não há dolo neste homem. Nenhuma fraude. Que se passa com este
homem?”. Nenhuma fraude. E ela olhou para mim e disse: “Ei, você é generoso”. Fico feliz em ser
generoso. Oh, eu não sou uma competição livre, simplesmente dou isso. Posso me calar e ser
apertado como uma pele em um tambor. Não se preocupe. Porque eu não estou aqui para determinar
a vida de ninguém. Você não está aqui para determinar a minha vida. Nós não estamos aqui para
cuidar de alguém e essa pessoa cuidar de alguém. Oh, não, nós não pregamos essa tolice. Oh! Nada
a fazer! Você não rouba a sua família para cuidar de outra pessoa. Há uma promessa na Palavra de
Deus. Vê? Você é justiça multiplicada.
103 Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem
graças a Deus. Porque a administração deste serviço, não só supre as necessidades dos santos,
mas também é abundante em muitas graças, que se dão a Deus.
Observe o que diz aqui: ajudar as pessoas. Como eles são felizes quando alguém os ajuda,
quanto a aliviar o seu estresse e aflições, porque você cuidou. Você olhou para alguém. Como no
mundo alguém pode esperar por qualquer coisa se eles não fazem alguma coisa? Como pode você
colher se você não plantar? Como pode você receber o seu próprio, se você retém? Vê? Estamos
estabelecendo uma lei espiritual aqui, irmão e irmã, no material, que se obedecermos alegremente –
sabendo que Deus fez uma promessa e que o nosso coração está correto – Deus retorna nessa coisa
e o abençoa.
104 Eu me lembro quando eu estava dando os meus dízimos. Naquela época eu disse: “Tudo
bem, eu tenho 200 dólares. Vou dar 20 dólares para um amigo meu que é um ministro... Ele
precisava disso. E enviava 20 dólares a uma viúva cujo marido tinha acabado de morrer e ele era
um irmão muito bom – Houseman. Eu não sei se alguém o conhece... no oeste de Lima, perto da
fronteira com Indiana, se não no outro lado lá. Ele é um irmão maravilhoso, um judeu... judeu russo
cristão – um excelente companheiro. Eu realmente o amava e ele era uma pessoa tão agradável –
muito piedoso, generoso, e ele ganhava o seu próprio sustento – vendendo... qualquer coisa, pregava
a Palavra de Deus. Simplesmente um ótimo irmão, escreveu um pequeno livro, “Sob a Estrela
Vermelha”. E quando ele morreu eu me senti muito, muito triste por sua esposa, e então eu pensei:
“Bem, vou fazer algo por ela”. Bem, naquela época – isso foi por volta de 1960, eu acho que foi...
talvez 1960 ou um pouco mais cedo – e, sabe, 20 dólares era muito mais do que é hoje. E então eu
disse: “Bem, eu vou enviar-lhe 20 dólares. Isso é 10% de desconto para as viúvas e órfãos, e 10%
para o ministério. Sabe, logo depois disso, meu sobrinho – por algum motivo muito estranho – ele
conseguiu um emprego, e ele começou a enviar-me 20 dólares em um estalar. E exatamente 20
vezes 20 ele passou a dar. Você sabe como a Bíblia menciona isso? “Dai e vos será dado, pois com
a medida com que tiverdes medido, vos medirão também”7. O que aconteceria se você não tem
dado uma medida?
105 Agora, sujeitos como Wyatt apareciam e ele fazia psicologia com o povo do sul com os seus
atributos pentecostais, dizendo: “Oh, você pode dar 100 dólares e receber de volta um milhão”. Oh,
eles simplesmente enlouqueceram. Isso é uma mentira. “Com a mesma medida que medires, vos
medirão a vós”. Você dá dólares – você recebe dólares. Você dá cinco dólares, você recebe cinco
7
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dólares multiplicado.Você recebe dezenas, você dá dezenas. Eu mesmo comecei a partir de
unidades – não, dezenas... comecei em dezenas. Às vezes recebia em unidades e em pares, porque
isso é tudo que eu tinha.Trinta e nove dólares, você tira três dólares e noventa centavos. Sete dólares
e oitenta centavos, certo? “O que você tinha para viver?”. Eu não sei. Deus cuidou de nós. Não me
pergunte. Tirou-me da dívida. Tenho estado livre de dívidas por 20... não, 24 longos anos. Você não
terá que pagar nada com a ajuda de Deus. Eu não sei. Sou capaz de me sustentar dessa
maneira. Mas olhe para isso: 20 vezes 20.
106 Você não estimula as pessoas dizendo que você dá moedas e recebe dólares de volta. Não.
Mas o que você semeia, e Deus abençoa isso... como você semeia trigo. É como a Bíblia diz: “Os
que semeiam em lágrimas sem dúvida trarão consigo os seus molhos”.8 Que de acordo com o
costume oriental é: um homem tem tanta semente que sobra, ele tem comida... Quero dizer,
grão. Ele tem que semear. Agora, sua esposa e as crianças precisam de alimentos. Há uma fome. Ele
disse: “Olhe”, pois eles poderiam comê-lo, mas ele disse: “Eles vão morrer mais tarde de qualquer
maneira. Apertem os cintos”. Então ele põe a semente na terra, e ele chora ao fazê-lo. Custa-lhe
algo. É difícil, mas ele sobrevive. A colheita vem e Deus começa a abençoar.
107 Agora, irmão e irmã, pode ser que alguns de vocês tenham má sorte hoje, porque você nunca
aprendeu essas coisas pequenas. E não é só isso. Não é o aspecto financeiro. É para que você possa
adequar em sua alma – para que você possa entender. Vê? Não tenha ideias erradas sobre o que eu
estou pregando, porque eu não estou pregando, sabe, eu repito isso: não estou pregando aqui por
dinheiro. Esqueça isso, [“Isso mesmo”] vê? Por quê? Porque eu fiz a minha semeadura. Você já fez
a sua?
108 Há uma depressão vindo para todos nós, sabemos que o irmão Branham disse: “Isso faz com
que pareça um piquenique de escola dominical”. Dos antigos. Ele disse: “Eles vão fechar esses
prédios”. O que temos feito para evitar isso? Onde temos nos protegido a nós mesmos? Sabe, olhe
para o velho provérbio chinês: “Nada de ticket, nada de lavar”. Ah-ha! “Nada de plantar, nada de
colher”. Não há nenhum provérbio chinês aqui em cima. [Risos – Trad.] Não, é a Palavra de
Deus. Provérbios. Provérbios de Deus. Agora ele diz aqui, olhe isso... olhe para a beleza que vem
disto. Agora, 2 Coríntios 9:
109 ...a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra; (e
ele descreve como isso é feito) ...Espalhou, deu aos pobres; (viúvas e órfãos) a sua justiça
permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para
comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça; (A promessa de
Deus é para mim e para você) Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz
que por nós se dêem graças a Deus.
E muitas pessoas começam a dar de volta graças ao Deus Todo-Poderoso.
110 Vamos ir para Lucas 6:38. Eu não quero insistir nestes pontos, porque queremos ir para o
Culto de Comunhão, mas eu só quero que você tenha algum conhecimento e obtenha alguns bons
sentimentos sobre isso e receba o Espírito de Deus movendo-se em seu coração, para não querer
fazer isso pela razão específica de querer algo em troca, mas fortalecendo-se, olhando para o
aspecto espiritual disto. Olhe, eu não quero abrir meu coração aqui e dizer-lhe as coisas que eu
passei nos últimos anos. Isso está fora de registro. Isso é assunto meu e assunto de Deus. Deixe-me
dizer uma coisa: eu estou lhe dizendo a verdade, [“Amém”] ou eu não estaria pregando aqui em
cima. Esqueça. Eu gostaria de sair esta noite... simplesmente ir para casa e ir para a cama. Eu fico
tão cansado por nada. Eu não trabalho duro o suficiente, esse é o problema. Se eu trabalhasse duro,
eu me sentiria melhor.
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Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no
vosso regaço; porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo.
111 Certo, vamos voltar a Tiago 1:27. Apenas bater nestes versículos, e então nós vamos parar,
porque eu sei que você me conhece suficientemente bem para saber o que estou tentando lhe dizer,
1:27:
A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas
suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.
Aqui diz a você bem aí, que se ficamos tão ocupados fazendo isso o mundo não terá
qualquer poder sobre nós.
112 Vamos para Mateus 5:38-48 – só de um lado para o outro aqui. Tudo bem. “Ouvistes o que
foi dito: Olho por olho, e dente por dente: Mas Eu vos digo”... Está certo? Eu peço perdão – cinco –
está errado, não, é isso mesmo: cinco – eu pensei que a minha bíblia dizia “seis” aqui, mas isso é lá
embaixo. Tudo bem, vamos começar de novo, depois do versículo 38 aqui:
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra; e, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também
a capa; e, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas.
113 Agora, eu tive isso em minha própria experiência, como uma voz que me dizia: “Agora,
você sabe que você deve ir a uma milha extra”. Tenho testemunhas aqui. Posso trazer o velho Big
Red e dizer-lhe claramente. Deus é o meu juiz, e Gene Petry é minha testemunha, se quiser
concordar ou não. Ele sabe do dia em que eu lhe disse o que iria acontecer comigo. Eu escrevi uma
carta e disse: “Veja, outra carta será enviada de volta exigindo um novo pedido de desculpas”. Ela
voltou, não foi, Gene? Você viu essas duas cartas. Foi quando o que fala comigo disse: “Agora,
você sabe o que é ir a uma milha extra”. Eu dei o pedido de desculpas. Eu estou observando, irmão
e irmã. Eu digo coisas assim... Eu não sou amado. Eu sei disso. O que não me incomoda
muito. Exceto isso. Mas eu sei do que estou falando. Eu não estou tentando compartilhar... dizer-lhe
algo do qual eu esteja mentindo, porque eu tenho uma mordomia. Eu tenho que prestar contas a
Deus, e eu vou responder a Deus. Eu não tenho nenhum problema aí.
114 Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi
dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos
perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; porque faz que o seu sol se
levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos
amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes
unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede
vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
115 Então aí está você. Nós estamos olhando para esse fim bem aí. Agora, vamos falar sobre os
ministros – o quíntuplo, diáconos, presbíteros e até mesmo toda a Noiva. Vamos para 1 Coríntios
4. Em outras palavras, isso irá lhe custar algo para fazer essas coisas, mas olhe, não é tão ruim
assim. Eu tive que orar por comida na mesa lá no passado para a esposa e filho. Eu pensava que eu
fosse a pessoa mais maltratada em todo o mundo. Eu não sabia que eu era o mais sortudo, porque eu
pude fazer isso. Não que eu pudesse fazê-lo. Deus foi bom.
116

1 Coríntios 4:1-2:
Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, (versículo um) e despenseiros dos
mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel.
Fiel no que? Fiel à Palavra do Deus Todo-Poderoso.

117 1 Pedro 4:10. Vamos dar uma olhada nisso. Quanto tempo nós temos, Joe [White]? Dois
minutos. O versículo 4:10. Certo. Ele diz:
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Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da
multiforme graça de Deus.
118 2 Coríntios 4:1, o irmão Branham era um bom administrador, e olha o que ele fez, ele
cumpriu o apóstolo Paulo aqui:
Mas todos nós, (versículo 18 do capítulo 3) com rosto descoberto, refletindo como um
espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como
pelo Espírito do Senhor. (4:1) Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi
feita, não desfalecemos.
119 Um bom despenseiro. O irmão Branham, um bom despenseiro. Dando-nos a Palavra que irá
nos transformar – absolutamente. Os dons do Espírito sob o controle do Deus Todo-Poderoso.
Despenseiros dos dons do Espírito. As pessoas pensam que elas se apropriam. Elas não se
apropriam deles, porque a Bíblia diz: “O que você tem recebido a não ser o que você tem de Deus?”
O que você tem? Deus deu a você. Então ponha-o sob a jurisdição de Deus. Efésios, o terceiro
capítulo. Agora, em tudo isso o que estamos dizendo é: “Deixe o Espírito de Deus nos levar”. Não
vamos ser egoístas, mas generosos, sabendo que aqui em Efésios diz: “Aquele que furtava, não furte
mais; mas deixe-o trabalhar com as suas mãos o que é bom, para que ele possa ter que dar para
aquele que não possui”.
120 Sempre estamos olhando para o outro companheiro. Isso nos ajuda a compreender o que
lemos lá em Lucas 16:11-13. Há uma liberdade especial da graça que nos emancipa da necessidade
de se preocupar e tentar chegar à frente, mas sempre olhando para os outros como Cristo olhou para
nós – ser generoso, não exagerando isso. Olhe, irmão e irmã, por favor, receba isto diante de Deus:
não me entenda mal. Não me entenda mal. Não se atreva. Seja guiado pelo Espírito de Deus com o
que eu disse a você esta noite, de modo que os teus motivos estejam corretos, o seu coração esteja
bem, tudo esteja bem.
121 Então faça essas coisas e veja como Deus começa a se mover em sua vida, e que essas coisas
são reais. São coisas simples que qualquer um pode fazer, mas tenha os seus motivos certos em sua
vida nestas coisas, porque eu lhe digo que isso vale a pena. Não seja desordenado, não se
endivide. Fique livre. Busque a Deus com todo o seu coração para saber como você pode ser
cuidadoso, porque o dinheiro está em baixa, e os tempos difíceis estão chegando. Temos visto uma
pequena beirada disso. Isso está ficando cada vez pior.
Vamos orar. Pai celestial, estamos tentando... [Fim da fita – Ed.].
“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”.
Lee Vayle
http://www.messagedoctrine.com/
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Esta mensagem intitulada “Mordomia” (Stewardship) foi pregada pelo Rev. Lee Vayle, no dia 29 de
novembro de 1986, quarta-feira à noite, na Igreja do Evangelho da Graça, em Saint Paris, Ohio, EUA. Esta
tradução foi feita na íntegra do inglês para o português, em dezembro de 2013, com o auxílio do texto e
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