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LIDERANÇA (SIGA-ME) 65-1031ª PP.1 [Um grupo de crianças canta “A Religião de
antigamente”—Ed.] Se é bom o bastante para todos vocês, é bom o bastante para nós também. [Um
irmão diz, “Agora eles dão seus presentes para você”- Ed.] Meu Deus, isso é lindo. [As crianças dão
um presente ao irmão Branham] Obrigado. [Uma irmã diz, “Só um pequeno presente, irmão Branham,
as crianças juntaram suas moedas. E...?...”] Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado, crianças. Eu lhes
agradeço muito, muito, muito mesmo. Deus lhes abençoe. Sabe, Jesus disse, “O pouco que vocês
derem a estes, vocês também Me deram”. Vocês são os homens e mulheres de amanha. Se houver
um amanha, vocês serão.
1 - Me pergunto se estamos deixando passar muitas das coisas que Jesus nos disse. Por acaso,
o que o irmão Branham está dizendo aqui a essas criancinhas. Ele está citando Jesus em MATEUS
25. Então vamos a Mateus 25 e leiamos por nós mesmos.
MATEUS 25:31-46 E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se
assentará no trono da sua glória; 32 E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o
pastor aparta dos bodes as ovelhas; 33 E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34 Então dirá o Rei
aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde
a fundação do mundo; 35 Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e
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hospedastes-me; 36 Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me. 37 Então os
justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te demos
de beber? 38 E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te vestimos? 39 E quando te vimos enfermo,
ou na prisão, e fomos ver-te? 40 E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um
destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartaivos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; 42 Porque tive fome, e não me destes
de comer; tive sede, e não me destes de beber; 43 Sendo estrangeiro, não me recolhestes; estando nu, não me
vestistes; e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 44 Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando
te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 45 Então lhes
responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
46 E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.

2 - Você sabia que a atitude que tomamos para com os outros é muito importante na economia
de Deus? Nós deveríamos examinar o que Deus olha nas ovelhas e nas cabras. Não é tanto o que
eles sabem, ou o que eles pregam, ou quantas almas eles podem salvar. Mas ele olha as atitudes que
eles tomam uns com os outros, e o que eles fazem para tornar esse curto tempo na terra melhor para
os irmãos. E não é diferente conosco.
3 - Quando alguém trata bem nossos filhos, nós apreciamos tanto quanto nossas crianças. Nós
apreciamos a gentileza que é mostrada para nós e nossos familiares, e com Deus. Ele é nosso Pai. E
aqui vemos Jesus nos dizendo como vai ser o julgamento do grande trono branco. Há basicamente
dois tipos de pessoas que estarão lá.
4 - A um tipo será dada a vida eterna baseada em sua misericórdia que mostram aos irmãos,
enquanto o outro será posto para fora pela falta de misericórdia e por não ter mostrado piedade para
com os irmãos. Ai está à chave. Nós temos estudado o Livro de Romanos pelos últimos 17 sermões e
nos últimos dois nós focamos no Grande Julgamento em que Deus julgará os feitos que são feitos no
corpo.
5 - Certamente nós não somos legalistas e não cremos que poderíamos construir nosso caminho
para o céu. Como apontamos na semana passada, a diferença entre nosso status e nossa posição em
Cristo é que nosso Status é o que nos foi dado por lei. Em outras palavras, pela Eleição de Deus e
decreto, nós temos um status de co-herdeiros com Cristo, ainda porque Deus não nos enfia num tubo
e diz, “Abençoado aquele que se sujeita”, nós então temos de ter um caminho que nos leva ao
decreto divino, e o caminho é o veículo que Deus escolheu para que cheguemos lá e que é chamado
‘predestinação’.
6 – Não á como mudar seu status com Cristo. Ou você é Filho ou não é. Nossa posição é uma
outra questão. Nossa posição é onde estamos neste momento. E o que nós somos nesta carne, ou
como Paulo diria, “no corpo desta morte”. Nossa posição nos diz onde estamos no caminho da
predestinação, e até onde chegamos.
7 - A Realidade da predestinação é que Deus nos chamou a uma certa posição que é nossa por
direito pela soberania divina e do decreto divino de Deus, e Este mesmo que nos chamou para Filhos
também nos fez da terra, terrestres. Nós sabemos que é um caminho prescrito no qual devemos vir e
isso é pelo canal de Sua Palavra. O primeiro passo é ser justificado pela Fé. Então quando nossa fé
se foca e começamos a andar na luz, começamos a nos separar das coisas do mundo, e assim, nos
santificamos.
8 - Essa santificação nos leva adiante no plano de Deus, pois nos permite ser considerados
servos dignos de que a própria presença de Deus e Vida venham habitar em nós. Assim, nascendo de
novo pelo viver da Palavra de Deus. De fato, santificação é isso. É uma limpeza e estabelecimento do
serviço. Adequado para serviço.
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9 - Uma vez que somos limpos e prontos para o serviço, Deus coloca Sua Palavra em nós para
que a guardemos e para que nos guarde. Eu digo para ser guardada porque nos tornamos mordomos
da Divina Presença, e digo sermos guardados porque sendo bons mordomos, a Palavra que
guardamos também nos guardará.
10 - Como vemos no início quando Deus criou o mundo por Jesus Cristo, e vemos que também
isso também foi mantido por Ele, e Ele é a Palavra.
COLOSSENSES 1:12-17 Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos
na luz; 13 O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor; 14 Em quem
temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; 15 O qual é imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação; 16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 17
E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Veja que Ele não apenas criou o mundo, mas o Mundo que Ele criou também depende Dele para
que o guarde. E nós não somos diferentes.
11 - O que estamos olhando nesta manha é a atitude que tomamos uns com os outros. Nós
podemos dizer todas as palavras legais que queremos, mas palavras são baratas. Deixe-me ver seu
sermão porque suas ações falam mais alto do que suas palavras jamais poderão. E esses dois tipos
diferentes de pessoas não ganharam sua recompensa baseada no quanto eles pregaram, mas no que
eles fizeram pelos outros. E mesmo assim, veja como eles ficaram surpresos em descobrir.
12 - Como eu mencionei na noite passada sobre o Judeu e o gentil dos quais Paulo falou em
Romanos 2. Um pensava que poderiam justificar sua falta de gentileza porque conheciam a lei e
sentiam que por isso Deus era obrigado a fazer vista grossa para suas faltas, enquanto o outro grupo,
os gentios, usam a falta de conhecimento da lei para se justificarem dizendo, “Ei, nós não sabíamos,
então não somos responsáveis”. E com isso, ambos estavam errados. Você é responsável, então é
melhor que você saiba. Mas Paulo fala aqui de um Deus que não é um respeitador de pessoas. Ele vai
te julgar de acordo com as obras feitas no corpo. Que julgamento é esse? O que vai acontecer no
trono branco.
13 - Na verdade, nós vimos semana passada que o Juiz é quem porta as recompensas dos dois
grupos, bons e ruins. Nós sabemos que o Juiz está aqui, como Jesus disse, a Palavra nos últimos
dias. Sabemos que os julgamentos já estão na terra e estarão totalmente completos no rapto da Noiva
e na tribulação para a não-Noiva.
14 – Mas, agora, vamos continuar vendo o que o irmão Branham diz sobre as crianças que lhe
mostraram essa gentileza.
LIDERANÇA (SIGA-ME) 31.10.1965 ª PP.2 [Um grupo canta outra canção—Ed.] Eu acredito que
poderia pregar por quatro horas agora, depois de tudo isso. Estava começando a pensar que estava
cansado. Me pergunto como vocês garotinhas podem cantar tão bem, garotinhas e garotinhos; vejam
como suas grandes irmãs cantam, e suas mães, cantoras maravilhosas. Isso é realmente lindo. Quem
é essa garotinha que liderou aquela canção? Não foi você que eu conheci por ali? Realmente tem uma
linda voz; todos vocês. Só... Acho que a melhor cantoria que já ouvi está aqui. Vocês praticam muito?
[Um irmão diz, “Não. É assim que cantamos”] Bem, eu lhes digo, vocês — vocês são abençoados que
vozes tão boas.
LIDERANÇA (SIGA-ME) 31.10.1965 -ª PP 3 Eu gosto de bons cânticos. Eu realmente amo
bons cânticos. Eu sempre disse: quando eu chegar no céu, quero ir aonde eles estiverem
cantando, ouvir. Eu nunca me farto de cânticos. Sabe, cânticos dão coragem. Vocês sabem
disso, não? Vocês sabem o que os soldados quando os soldados estão indo para a batalha?
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Eles tocam musicas e cantam, isso lhes dá coragem. E quando nós estamos indo para a batalha,
nós cantamos, e – e isso nos dá coragem para continuar. Eu lhes agradeço, amiguinhos, pelo bonito
presente. É... Da senhora Branham e de Rebekah, e do Joseph, e Sarah, e todos nós. Muito obrigado.
É difícil dizer, como dizer aos amiguinhos, sabendo que juntaram suas moedas, Eu – eu não quero
aceitar. Vocês sabem como eu me sinto; eu não quero aceitar. Eu olhei e vi que tem um recibo de dez
dólares no cartão; Eu pensei, “Posso aceitar?” eu pensei, “Como posso aceitar isso?”
15 – Não é maravilhoso o que ele disse aqui? Você percebeu que suas canções dão aos outros
coragem na luta que todos devemos lutar? Sabe, eu olho em volta e parece que quando você vai ao
Texas, tem um pastor que toca um instrumento e a igreja é cheia de gente que sabe tocar algum
também. Você vai à Nova Zelândia e o pastor sabe tocar piano clássico, muito talentoso, e sua esposa
também, e os outros na congregação podem tocar lindamente. Pessoas muito talentosas. E vejo
nossas habilidades aqui e ali e poucos sabem tocar e menos ainda os que tocam, e eu penso: “O que
está faltando?”
16 – Eu ouço o irmão Joe tocar suas musicas e cantar as canções e elas fazem muito por mim.
Eu pedi a ele que cantasse em todos os cultos. Por que? Porque eu gosto das musicas dele? Não!
Esse seria o motivo errado. Mas porque ele dedica suas musicas a Deus e porque ele faz o que está
ligado com ajudar a você e a mim na nossa luta, a qual devemos lutar. Paulo disse que nós
deveríamos lugar a boa luta, e então devemos. Então, e quanto a esta pequena igreja, onde nós
sentamos esta manha? Seu pastor gosta de cantar, e assim Deus nos deu bons cantores nesta
congregação. Por que? Porque semente conforme semente. Assim como falamos na noite passada.
17 – Você olha uma congregação e vê o reflexo do pastor nas pessoas que são atraídas a
aquele ministério. O irmão Vayle atrai pessoas muito inteligentes porque é isso o que ele é. Jack Bell
tem músicos bem dotados em sua igreja porque é isso o que ele é. Bem, se eu posso dizer sem
parecer estar me gabando, eu acho que posso cantar uma nota ou duas e não ter vergonha. Então
onde estão meus suportes? Eu ouço vocês cantando nos bancos, mas e quanto a cantar canções
especiais para seus irmãos e irmãs? Eu amaria ter um ou dois em cada culto. Isso é uma forma de
ajudar seus irmãos em necessidade.
18 - Quando eu estive na Nova Zelândia, uma Irmã disse que por anos ficaram sem comida, e
teriam certamente perecido se não tivesse sido pelas fitas do irmão Vayle lhes alimentando com o pão
da vida. Quando ela disse isso, eu percebi que a escritura em Mateus 25 não tem a ver
necessariamente com comida física, mas pode significar comida espiritual.
19 - Quando o irmão Joe canta de coração é como beber de uma água refrescante que me
energiza e me dá força. Eu aprecio isso. Patty também fazia isso. E alguns outros de vocês têm vozes
lindas, mas estão esquecendo o significado da Cristandade pelo dar cobertura aos seus irmãos.
20 – Eu sei que o diabo põe pequenos pensamentos em sua mente, e você se segura. Mas isso
está errado. Deus lhes deu uma voz. Vocês deveriam usá-las. Afinal, é um dom sobre o qual você tem
uma mordomia. Não foi dedicada apenas ao chuveiro, ou para quando as janelas do carro estão todas
levantadas. Deus lhes deu essas vozes para abençoar aos outros. E devem fazer isso. “O pouco que
vocês fizerem a estes, vocês também fizeram a Mim”. Você percebe o significado dessas
palavras? Você percebe que Deus mais do que quer lhe dar credito pelo seu cantar e pelas suas
doações uns para os outros? Ah, não deixe que o momento passe. Vocês devem estar pensando,
“Quem iria querer ouvir minha voz?” Bem, para iniciantes, eu iria. Não se subestime. Dê o que você
tem de volta para Deus e veja o que Ele faz com seu presente.
21 - ROMANOS 12:1-21 ROGO-VOS, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos
corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 E não sede conformados com este
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mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus. 3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense
de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada
um. 4 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, 5
Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 6
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé;
7 Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; 8 Ou o que exorta, use esse dom em
exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. 9
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 11 Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito,
servindo ao Senhor; 12 Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração; 13 Comunicai
com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade; 14 Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não
amaldiçoeis. 15 Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram; 16 Sede unânimes entre vós; não
ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em vós mesmos; 17 A ninguém torneis mal
por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens. 18 Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz
com todos os homens. 19 Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a
vingança; eu recompensarei, diz o Senhor. 20 Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dálhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21 Não te deixes vencer do mal,
mas vence o mal com o bem.

22 - O irmão Branham continua dizendo:
LIDERANÇA (SIGA-ME) 31.10.1965 -ª 4 Eu me lembro de uma pequena historia e quero que
vocês a conheçam. Houve uma mulher sábia, ela tinha um bocado de filhos, talvez seu pai havia se
ido. Ela tinha somente dois centavos. Ela foi pela rua, uma vez... Isso era o dinheiro do dízimo,
centavos como todos vocês juntaram. Ela os jogou na tesouraria de Deus. Jesus estava lá assistindo.
Eu já me perguntei: “O que eu teria feito se eu estivesse lá”? Provavelmente eu correria e diria, “Não,
não, irmã. Não faça isso. Nós realmente não precisamos disso. Você precisa para as crianças”. Vê?
Eu não a teria deixado fazer isso. Mas Jesus deixou. Vê? Ele deixou. Por que? Ele sabe que é mais
abençoado o dar do que o receber. Ele sabia o que faria por ela. Vê? Então eu lhes agradeço,
amiguinhos, de todo o meu coração.
LIDERANÇA (SIGA-ME) 31.10.1965 -ª 5 Quero agradecer a cada um e a todos vocês, por este
tempo de adoração, irmão Leo e Gene. Tem sido na verdade três dias de adoração para mim.
Mesmo na floresta, enquanto tento me deixar levar e pensar que eu estava caçando, de um modo ou
de outro, olho vocês e lhes imagino falando. Esta tarde tive o privilégio de visitar suas casas. Eu nunca
vi, nunca andei em algum, vou chamar de vila, que eu já vi tão limpa, com casas bonitas, e pessoas, e
muito respeito por Cristo e o Evangelho. Nunca vi isso em lugar algum. Vocês começaram na estrada
certa, com certeza, só continuem e Deus estará com vocês. Eu vi alguns de vocês. Eu vi essas irmãs
no outro dia; Eu nem sequer as conheço, porque tudo que pude ver era somente seus olhos e narizes,
por baixo dos capuzes. Agora eu acredito que os conheço melhor, pela cortesia dos irmãos Leo e
Gene, que me levaram por ai, e para visitar suas casas; apertei as mãos das criancinhas, os profetas
e profetizas da era vindoura, se é que há uma.
LIDERANÇA (SIGA-ME) 31.10.1965 -ª PP 6 Sabe, Jesus ama as criancinhas. Ele ama. Houve
um garotinho, uma vez, chamado Moisés; Nós vamos falar sobre ele só um pouquinho. Ele era um
garoto... Vocês sabem o que ajudou a ser um bom garoto? Ele teve uma boa mãe para lhe educar.
Veja, o que é isso? Ela o ensinou sobre o Senhor. E vocês, garotinhos e garotinhas, têm o mesmo tipo
de mãe para lhes educar, ensinar-lhes sobre o Senhor. Lembrem isso a elas. Vocês sabem,
prometeram. Foi uma promessa? Pode ser um pouco difícil para vocês entender os mandamentos. O
primeiro mandamento é “Não ter nenhum deus além Dele”. Mas o grande mandamento... e o primeiro
mandamento que tem uma promessa (vê?) é para as crianças. Vocês sabem o quê? Vejam, Ele disse,
“Filhos, obedeçam seus pais, para que seus dias sobre a terra sejam prolongados, pois o Senhor teu
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Deus vos deu”. Observar seus pais e fazer o que vocês estão fazendo, isso pode lhes dar uma vida
mais longa sobre a terra, que o Senhor lhes deu, mais tempo para servi-Lo. Eu espero, hoje, que eu
esteja olhando para um monte de pregadores, e cantores e evangelistas dos dias que virão, se houver
um dia após o nosso.
LIDERANÇA (SIGA-ME) 31.10.1965 -ª PP 7 E há somente uma coisa aqui, vocês – vocês
matam um camarada com gentileza. Eu comi até não poder mais, e eu – e eu nunca fui tratado tão
bem. Se eu fosse um anjo, vindo do céu, não poderia ser tratado melhor. A única coisa que posso lhes
dizer é: “Obrigado”. E quando vocês estiverem lá por Tucson, eu posso não poder tratá-los tão bem,
porque eu não sei como; eu não tenho essas maneiras, mas farei o melhor que puder. Venham. Irmão
e irmã Shantz, eu quero agradecê-los. Eu tive o prazer de conhecê-los, sua linda filha e filho, essa
tarde. E – e por nos abrir esta cama para adoração... Havia coisas acontecendo no tempo ad Bíblia,
sabe, que o Evangelho era. Eu sei que isso soa muito sem valor. Pensariamos que não é. Mas é o
mesmo que Deus – para Deus como eram naquele tempo. Lembrem-se, se houvesse outros muitos
anos, eles olhariam para este tempo e diriam, “Se eu tivesse vivido naquele tempo em Prescott
(cidade independente (que não faz parte de nenhuma região administrativa) de 5 mil habitantes,
localizada na província canadense de Ontário, às margens do Rio São Lourenço). Se eu tivesse
vivido...” Vê? Nós estamos vivendo naquele tempo. Vê?Então nós vamos ao fim da estrada, e ai
esperamos pela recompensa no grande dia.
LIDERANÇA (SIGA-ME) 31.10.1965 -ª PP 8 Nós vamos abrir a Palavra de Deus e ler. Mas antes
disso, vamos falar com Ele por um momento. Querido Jesus, Eu não posso expressar meus – meus
sentimentos e minha gratidão pelo irmão Mercier, irmão Goad, e todas estas boas pessoas e seus
filhos, de tão gentis que se mostraram desde que chegamos. A gentileza está além de tudo o que
esperávamos. Sabemos que eles foram amáveis e carinhosos, mas não sabíamos que seriamos
tratados de maneira tão real. E, Senhor, eu oro que Sua presença esteja sempre nesse grupo de
pessoas, o Espírito Santo encherá cada coração aqui, e Tu lhes dará Vida Eterna. E que possamos,
enquanto aproveitamos o hoje, que possa haver um dia sem fim quando nos encontraremos na
Presença Daquele a Quem estamos adorando e amando, e dando louvor por essas coisa. Até lá,
Senhor, mantenha-nos leais a Ele e a Sua Palavra. No nome de Jesus oramos. Amém.
EFÉSIOS 4:32-5:2 Antes sede uns para com os outros benignos (gentis – NT.), misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Gentil = chrestos – brando, agradável, benevolente.
5:1 SEDE, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; 2 E andai em amor, como também
Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
LUCAS 6:20-38 E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres,
porque vosso é o reino de Deus. 21 Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bemaventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. 22 Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem
e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do homem. 23
Folgai nesse dia, exultai; porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos
profetas. 24 Mas ai de vós, ricos! porque já tendes a vossa consolação. 25 Ai de vós, os que estais fartos, porque tereis
fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. 26 Ai de vós quando todos os homens de vós
disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. 27 Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam; 28 Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. 29 Ao que te
ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses; 30 E dá a
qualquer que te pedir; e ao que tomar o que é teu, não lho tornes a pedir. 31 E como vós quereis que os homens vos
façam, da mesma maneira lhes fazei vós, também. 32 E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis?
Também os pecadores amam aos que os amam. 33 E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa
tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. 34 E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que
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recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. 35 Amai,
pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos
do Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. 36 Sede, pois, misericordiosos, como também
vosso Pai é misericordioso. 37 Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e
soltar-vos-ão. 38 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.

1 PEDRO 3:8-17 E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos,
entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 9 Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário,
bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 10 Porque Quem quer
amar a vida, E ver os dias bons, Refreie a sua língua do mal, E os seus lábios não falem engano. 11 Aparte-se do mal,
e faça o bem; Busque a paz, e siga-a. 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos
às suas orações; Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 13 E qual é aquele que vos fará mal, se fordes
zelosos do bem? 14 Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo
deles, nem vos turbeis; 15 Antes, santificai ao SENHOR Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para
responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, 16 Tendo uma boa
consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam
do vosso bom porte em Cristo. 17 Porque melhor é que padeçais fazendo bem ( se a vontade de Deus assim o quer ),
do que fazendo mal.
HEBREUS 10:22-26 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações
purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, 23 Retenhamos firmes a confissão da nossa
esperança; porque fiel é o que prometeu. 24 E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às
boas obras, 25 Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. 26 Porque, se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,

EFÉSIOS 4:8-16 Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, E deu dons aos homens. 9 Ora, isto ele
subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? 10 Aquele que desceu é também o
mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e
outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,12 Querendo o aperfeiçoamento
dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; 13 Até que todos cheguemos à unidade da fé,
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, 14 Para que não
sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com
astúcia enganam fraudulosamente. 15 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo, 16 Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, egundo a justa
operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.
1 TESSALONICENSES 1:3 Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da
paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai,

Veja aqui como nossas obras tem fonte em nossa fé, e nosso amor.
2 TESSALONICENSES 1:3-12 Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque
a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, 4 De maneira que nós
mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas
perseguições e aflições que suportais; 5 Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino
de Deus, pelo qual também padeceis; 6 Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos
atribulam, 7 E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com
os anjos do seu poder, 8 Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não
obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; 9 Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a
face do Senhor e a glória do seu poder, 10 Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável
naquele dia em todos os que crêem ( porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós ). 11 Por isso também rogamos
sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a
obra da fé com poder; 12 Para que o nome de nosso SENHOR Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele,
segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Veja como Deus recompensa mal por mal, mas Glória para o bem.
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ROMANOS 13:8-10 A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros;
porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 9 Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso
testemunho, não cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás ao teu próximo
como a ti mesmo. 10 O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor.
O décimo primeiro mandamento.
GÁLATAS 5:14 Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu próximo
como a ti mesmo.
FILIPENSES 2:1-10 PORTANTO, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma
comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, 2 Completai o meu gozo, para que sintais o
mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3 Nada façais por contenda ou por
vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo 4 Não atente cada um para o que é
propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus, 6 Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 7 Mas
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; 8 E, achado na forma de
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. 9 Por isso, também Deus o exaltou
soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; 10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,

FILIPENSES 4:8-9 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai. 9 O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o Deus de paz será
convosco.
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