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01 - Oremos. Nós viemos à Tua Presença sob o sangue derramado do Teu Filho Jesus esta 
manha, e Tu dissente em Tua Palavra, se andares na Luz como Tu na luz estás, teremos 
companheirismo Contigo, Teu Filho e uns com os outros, e não apenas isso mas o Sangue do 
Teu precioso Filho nos fará mais alvos do que a neve, e do que a lã”. 
 

02 - Nós pedimos por purificação, oh Senhor, e nós percebemos que essa purificação vem por 
arrependimento, é uma transformação de mente. Nos ajude a sermos mansos o suficiente para 
receber Teu Amor corretivo, e gentis o suficiente para tomar Tua Palavra em nossas almas e 
que Ela lavem todos os pensamentos que são contrários à Tua perfeita Vontade. Por que nós 
não queremos nada mais do que Tua perfeita Vontade em nossas vidas, e sabemos que isso é 
possível pelo modelo que Seu filho Jesus estabeleceu. Nos ajude, Pai, a sermos a imagem do 
Teu filho Jesus, pois Te pedimos em Teu nome, o qual Tu deste a Ele por herança. Amém!! 
 

03 - Se vocês abrirem suas Bíblias esta manha em 1 Coríntios 13:1, eu gostaria de tomar meu 
texto esta manha num assunto que é muito vital para a nossa ida para casa. Agora, enquanto 
vocês abrem suas Bíblias, eu quero ler algo que o irmão Branham disse a respeito da nossa 
condição indo pra casa. 
 

Único lugar provido por Deus para adoração - 28 de novembro de 1965-M P:20 Eu creio que a 
igreja esta começando a ouvir a mensagem, e começando a entender. Mas, amigos, devemos 
entrar na Presença do Filho; devemos amadurecer. Nossa fé não é madura. Intelectualmente 
estamos ouvindo a mensagem que Deus tem nos dado, e vendo os sinais que Ele nos mostrou, 
e provando-os pela Bíblia; mas, oh, como a igreja precisa estar na presença Dele até que 
cresça, você sabe, e se tornar doce no Espírito, para que seja lavada. Algumas vezes falando a 
mensagem, você se torna rude, você tem que bater um prego para segurar. Mas quando a 
igreja fica mais doce, o Eleito é chamado para fora e separado na Presença de Deus, eu 
sei que serão semelhantes àquela gente quando ocorrer o Rapto. 
 

04 - Agora, nós precisamos saber, como as pessoas estavam lá? Lá, lá? Sobre o que as 
pessoas estão falando? Bem, todos nós sabemos que o irmão branham foi levado até aquela 
dimensão e viu os santos de Deus reunidos esperando pela ressurreição. 
 

Adoção ou colocação 60-0522E P:48 Foi muito para mim desde que aquilo me aconteceu, eu 
não sei. Eu penso nisso, quando eu fiquei lá por aqueles momentos alegres, e pensei, “não há 
amanha”. Não havia ontem; Não há enfermidades, não há dor. Não há um pedacinho de alegria, 
nem uma grande porção de alegria. É só alegria. OH, meu Deus. Oh, quando estava lá, e disse, 
“O que é isso?” Aquela voz disse, “Este é amor perfeito, e tudo o que você já amou e tudo o que 
te amou está aqui com você agora”. “E você vai nos apresentar ao Senhor Jesus quando Ele 
vier, como prêmio de seu ministério”. Eu vi aquelas belas mulheres por ali, todas me agarrando e 
gritando, “Meu precioso, querido irmão”. Vi aqueles homens com aqueles cabelos despenteados 
em volta de seus pescoços ali, correndo, me agarrando, e dizendo, “Nosso querido irmão”. Tudo 
o que pensei, “O que isso significa?” Ele disse, “Eles são seu povo”. Eu disse, “Meu povo? Não 



poderia haver tantos Branhams; Há milhões...” Ele disse, “Eles são seus convertidos”. Aleluia. 
“Eles são seus convertidos. Eles são aqueles que...” Disse, “Você vê aquela logo ali?” A mais 
bela mulher que eu já vi... Disse, “Ela tinha seus noventa anos quando você a dirigiu até Deus. 
Não estranhe ela estar chorando, ‘Meu querido irmão’”. Disse, “Ela nunca mais envelhecerá. Ela 
se livrou disso. Ela está no esplendor da juventude. Ela está aqui. Ela não pode beber água 
gelada; ela não precisa disso. Ela não se deita e dorme, porque ela não se cansa. Não há 
amanha, nem ontem, nem nada. Estamos na eternidade agora. Mas num dia glorioso o Filho de 
Deus vira, e você será julgado de acordo com a Palavra que você pregou a eles”. Oh, irmãos, eu 
disse, “Paulo terá que trazer seu grupo?” “Sim, senhor”. Eu disse, “Eu preguei a Palavra 
exatamente como Paulo pregou. Eu nunca desviei. Eu nunca coloquei nenhum credo religioso 
ou o que quer que seja. Eu permaneci o mesmo”. E todos eles gritaram em uma voz, “Nós 
sabemos. Nós estamos descansando em segurança”. Disse, “Você nos presenteará a Ele, e 
então todos nós voltaremos à terra para viver eternamente”. Oh, meu Deus. 
 

05 - Eu nunca vou esquecer a grande batalha e briga pelas quais o irmão Vayle passou nos 
últimos oitenta anos quando todos os ministros na América, Canadá e Europa tinham suas 
armas voltadas para ele, e difamaram seu nome diante das pessoas em todos os lugares. Isso 
tomou tanto de seu espírito vagarosamente que quase causou sua morte. E quando ele entrou 
em coma eles o levaram às pressas de ambulância para o hospital. Eu estava levando de volta o 
irmão Roger Smith ao hospital quando recebi uma ligação da irmã Vayle, dizendo que o irmão 
Vayle estava em coma lá. Eu corri até lá para encontrá-lo deitado numa maca no corredor, tão 
fora de si quanto possível, sem estar morto na verdade. Fui até ele, e pus minhas mãos nele, e 
comecei a orar, e enquanto falava, disse estas Palavras, “Querido Pai, não deixe o irmão Vayle 
voltar para casa dessa vez, pois o desejo de seu coração é ter aquele doce espírito que Tu 
prometeste ao teu povo antes que entremos na outra dimensão”. E Então eu disse, “Irmão Lee, 
eu não sei se podes me ouvir ou não, mas Deus prometeu que você teria o doce Espírito, e Ele 
não terminou com você ainda. Você vai ter o doce Espírito porque Ele prometeu, então agüente 
até que receba”. E enquanto eu orava, lágrimas começaram a rolar pela sua face. 
 

06 - Deixe-me lhes dizer algo que muito poucas pessoas sabem. A maioria das pessoas que o 
conhecem há anos pensam; duro duro e áspero, homem mal-humorado, mas pouquíssimas 
pessoas que estiveram com ele como eu tem visto aquele doce espírito tomar o comando 
daquele vaso. Ele é um homem diferente. Você poderia lhe tomar todo o dinheiro e ele não diria 
nada. Você poderia criticá-lo e ele apenas oraria por você. Você poderia liderar os outros e 
pregar erros e ele apenas oraria por você. Ele não fala sobre pessoas, ele não se envolve em 
assuntos de igreja que ele sabe que podem causar sentimentos maus. Ele apenas deixa 
acontecer. 
 

07 - Isso me lembra do Rei Davi uma vez quando um homem veio para praguejar contra ele.  

2 Samuel 16:5  E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da 
casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando. 6 E atirava pedras 
contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi; ainda que todo o povo e todos os valentes iam 
à sua direita e à sua esquerda. 7 E, amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de 
sangue, e homem de Belial. 8 O SENHOR te deu agora a paga de todo o sangue da casa de 
Saul, em cujo lugar tens reinado; já deu o SENHOR o reino na mão de Absalão teu filho; e eis-te 
agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. 9 Então disse Abisai, filho de Zeruia, 
ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a 



cabeça. 10 Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora deixai-o 
amaldiçoar; pois o SENHOR lhe disse: Amaldiçoa a Davi; quem pois diria: Por que assim 
fizeste? 11 Disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das 
minhas entranhas, procura a minha morte; quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o, que 
amaldiçoe; porque o SENHOR lho disse. 12 Porventura o SENHOR olhará para a minha miséria; 
e o SENHOR me pagará com bem a sua maldição deste dia. 13 Prosseguiram, pois, o seu 
caminho, Davi e os seus homens; e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, 
caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. 14 E o rei e todo o 
povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali.  
 

Desde então 60-0716 P:107 Lembrem-se. Eu vou dizer isso, com a fé que tenho naquela visão, 
seja lá o que for, eu direi no Nome do Senhor: A menos que você tenha amor perfeito, você 
nunca estará lá, porque nada pode estar lá sem ele. Seu espírito estaria fora do lugar lá. Ele 
não poderia ir; não haveria jeito. Não mais do que seria para um grão de milho crescer do chão 
sem um germe de vida em si. Não importa quão natural pareceria, não poderia germinar. Meus 
amigos, velhos, jovens, vocês não sabem quando vão partir. Nós não sabemos. Mas me deixe 
convencê-lo como um irmão Cristão, que o ama: a menos que você nasça novamente, e 
que o Espírito do Senhor entre em seu coração, você certamente não chegará lá. 
 

Adoção ou posicionamento 60-0522E P:53 ASSIM DIZ O SENHOR, será necessário amor 
perfeito para te levar até lá, pois é tudo o que havia lá. Não importa quantos, quantas 
demonstrações religiosas, quantas boas ações você fez, ou seja lá o que tiver feito, não contará 
nada naquele dia. Será necessário amor perfeito. Então o que quer que você faça, você deixa 
tudo mais de lado, até que seja preenchido com o amor de Deus, até que possa amar 
aqueles que te odeiam. Eu estou apenas, como eu disse essa manha, eu fui feito... Agora, todo 
meu jeito de ser é graça. Muitas pessoas dizem, “Uma mão lava a outra. Sim você faz algo por 
mim, e eu farei algo por você”. Isso não é graça. Graça é, se suas costas estão coçando, eu 
vou coçá-las de qualquer forma, se você coça as minhas ou não; Você me dá um tapa na 
cara e diz, “Minhas costas estão coçando”, Eu vou coçá-las. Vê? É isso. Faça algo. Eu não 
acredito em obras; Eu creio que obras são amor. Obras são manifestação de que graça 
tomou lugar. Eu não sou fiel à minha esposa porque eu acredito que ela se divorciaria se eu 
não fosse; Sou fiel a ela porque a amo. 
 

Adoção ou posicionamento 60-0522E P:51 Eu disse, “Oh, Senhor, é por isso que eu estou na 
igreja, tentando colocá-la em ordem”, lhes dizendo, irmãos e irmãs, há apenas uma coisa que 
pode entrar, que é o amor perfeito. Não porque você tem de ser leal ao tabernáculo 
Branham, ou à igreja metodista, ou à Batista, todos estão certos: Você deve ser. Mas, oh 
amigos, você tem que... Não porque você falou em línguas, dançou no espírito, porque expulsou 
demônios, ou moveu montanhas com fé. Está tudo certo, pois é tudo correto, mas apenas se o 
amor perfeito está presente. 
 
Rei Rejeitado 60-0515M P:63 Todos temem a morte... Eu vi isso com minha Bíblia diante de 
mim esta manha. Eu tinha um pequeno garoto ali de quatro anos, para ser ressuscitado. Tive 
uma garota de nove anos e uma adolescente, e estou muito agradecido, se viraram para o 
caminho do Senhor. Deus deixe-me viver para trazê-las a advertência de Deus. Acima disso, o 
mundo todo parece gritar para mim. Mulheres de noventa anos e homens de todos os tipos, “Se 
você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui”. E, Deus, me deixe levar à frente a batalha. 



Mas se isso vier para morte, eu não sou mais... Seria uma alegria. Seria um prazer entrar dessa 
corrupção e desgraça. Se eu pudesse subir naquela direção, cem bilhões de milhas para o alto, 
um cubo, e este o amor perfeito. Cada passo nesse caminho, se estreita até que chegamos 
onde estamos agora. Seria meramente uma sombra de corrupção. Aquele pequeno algo que 
nós podemos sentir que há algo em algum lugar, nós não sabemos o que é. Oh, meus preciosos 
amigos, meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados em Deus, ouçam-me, 
seu pastor. Você... Eu gostaria que houvesse um caminho pelo qual eu pudesse lhes explicar 
isso. Não há palavras. Não consegui encontrar. Não é encontrado em lugar algum. Mas bem 
além do ultimo suspiro está a coisa mais gloriosa que você jamais... Não há como explicar. 
Não há; Eu simplesmente não consigo. Mas o que quer que vocês façam, amigos, deixe tudo 
de lado até que consigam amor perfeito. Chegue a um ponto em que possa amar a todos, 
cada inimigo, todos os demais. Aquela visita ali me fez um homem diferente. Não poderei 
nunca, nunca; nunca ser o mesmo irmão Branham que eu fui. 
 

08 - Vocês todos lembram o que eles fizeram a Jesus e quais foram suas Palavras enquanto 
lutava para respirar. Ele disse, “Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem”. 
 

E quanto aos apóstolos que se preocuparam com os outros fora de seu círculo fazendo o que 
eles deveriam estar fazendo, e os amaldiçoaram. Os apóstolos ficaram desconfiados e Jesus 
apenas disse, “Se não estão contra nós, estão conosco, não se preocupem com eles”. 
 

09 - Lucas 9:52 E mandou mensageiros adiante de si; e, indo eles, entraram numa aldeia de 
samaritanos, para lhe prepararem pousada, 53 Mas não o receberam, porque o seu aspecto era 
como de quem ia a Jerusalém. 54 E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: 
Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? 55 
Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. 56 Porque o 
Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para 
outra aldeia. 
 

10 - De seu sermão O Rei rejeitado 60-0515M P:60 o irmão Branham disse, E ouvi uma voz 
que me falou dentro do quarto, dizendo “Isso que você pregou era o Espírito Santo. Este é 
amor perfeito. Nada pode entrar aqui sem ele”. Eu estou mais determinado do que em toda 
minha vida de que é necessário amor perfeito para entrar lá. Não havia inveja. Não havia 
cansaço. Não havia morte. Enfermidade jamais poderia estar lá. Mortalidade nunca poderia te 
fazer velho, e eles não podiam chorar. Era apenas uma alegria, “Oh, meus preciosos irmãos”. E 
eles me tomaram que me assentaram em um grande e alto lugar. E eu pensei, “Eu não estou 
sonhando. Estou olhando meu corpo deitado lá embaixo na cama”. E me colocaram lá em cima, 
e eu disse, “Oh, eu não deveria estar aqui”. E veio uma mulher e um homem de dois lados bem 
na flor da idade, clamando. E uma mulher estava lá,, e bradou, “Oh meu precioso irmão. Oh, 
Estamos muito felizes por vê-lo aqui”. Eu disse, “Eu não entendo”. E então aquela voz que 
estava falando sobre mim disse, “Você sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram unidos 
com o povo”. E eu disse, “Sim eu me lembro dessa Escritura”. Disse, por que, isso é quando 
você se ajuntará com seu povo”. Eu disse, “Então eles serão reais, e eu posso senti-los”. “Oh, 
sim”. Eu disse, “Mas há milhões. Não há tantos Branhams”. E a voz disse, “Eles não são 
Branhams; Eles são teus convertidos. São os que você liderou ao Senhor”. E disse, “Algumas 
das mulheres que você pensa serem tão bonitas tinham mais que noventa anos quando você as 



liderou ao Senhor. Não se impressione com seus gritos, ‘Nosso precioso irmão’”. E eles gritaram 
em uma voz, “Se você não tivesse isso, nós não estaríamos aqui”. 
 

11 - Agora, para nosso texto, vamos ler... 1 Coríntios 13:1 AINDA que eu falasse as línguas dos 
homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 
(As línguas que são entendidas e as línguas que não podem ser entendidas, ou foram 
interpretadas.), Eu não sou nada 2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos 
os mistérios e toda a ciência (Mesmo tendo o dom do conhecimento e entendendo toda a 
sabedoria de Deus, para explicar toda a Bíblia e colocá-la junta, eu não sou nada. Não faz muito 
bem ir a escola então, não é? Para aprender a Bíblia?), e ainda que tivesse toda a fé, de 
maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. (Campanhas de cura 
não significam muito, então, não é?)3 E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para 
sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse 
amor, nada disso me aproveitaria. (Mesmo que desse meu corpo ao fogo como sacrifício. 
“Oh”,eles dizem, “esse homem é religioso”. “Mas ele não é nada”. Paulo disse, “nunca se tornar 
algo”). 
 

4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se 
ensoberbece. 5 Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não 
suspeita mal; 6 Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta. 
 

8 O amor nunca falha; 
Mas havendo profecias, serão aniquiladas;  
Havendo línguas, cessarão;  
Havendo ciência, desaparecerá;  
 

9 Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; 10 Mas, quando vier o que é 
perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 11 Quando eu era menino, falava como 
menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, 
acabei com as coisas de menino. 12 Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então 
veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou 
conhecido. 13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior 
destes é o amor.  
 

12 - Hebreus 5 e 6 57-0908M P:58 “Pois onde haver línguas, elas cessarão; Onde estiver 
profecia, falhará; Onde houver todas as outras coisas, falhará. Mas quando Aquele que é 
perfeito vier, aquele que é em parte também será feito”. Vê, que é perfeito. O que é perfeito? 
Amor. O que é amor? Deus. Deixemos de lado todos estas pequenas obras mortas e 
ordenanças e vamos à perfeição. Você vê? Nós somos perfeitos em Cristo. Como você entra 
Nele? Pelo batismo do Espírito Santo. “Correto, o que aconteceu?” Você passou da morte para a 
Vida”. “Bem, eu tremo? Pulo? Eu...” Você não tem de fazer nada. Você já fez. Deus te trouxe da 
morte para a Vida, e você está vivo. Então os frutos de sua vida mostram isso. 
 

Além da cortina do tempo 61-0305 P:25 Enquanto eu começo a me mover daquele lindo e 
alegre lugar, tão longe quanto meus olhos podiam ver, pessoas estavam vindo em minha 
direção para me abraçar chorando, “Meu precioso irmão”. De repente eu estava de volta na 
cama. Eu disse, “Oh Deus, ajude-me. Nunca me deixe abrir mão da Palavra. Me faça forte na 
Palavra. Eu não me importo com o que os outros façam, Senhor. Deixe-me ir em frente para 



aquele lindo e alegre lugar”. Estou convencido mais do que nunca em minha vida, de que se 
precisa de amor perfeito para entrar naquele lugar. Não havia inveja, nem cansaço, nem 
doença, nem velhos, nem morte, apenas beleza suprema e alegria.] (Aleluia!) [O que quer 
que você faça, deixe tudo de lado até que consiga amor perfeito. Chegue ao ponto em que 
possa amar a todos, mesmo todos os inimigos. Não importa se o avião está se chocando, os 
raios brilhando, ou se as armas do inimigo estão sobre você, estas coisas não importam; 
Consiga amor perfeito. Se você não é salvo, aceite Jesus Cristo como seu Salvador, agora. Se 
você não foi batizado na água, seja batizado agora. Se você não recebeu o batismo do Espírito 
Santo, receba-O agora. Prossiga no amor perfeito, que te levará para aquele lindo e alegre lugar 
além da cortina do tempo. Aleluia! Glória a Deus. Amém. 
 

13 - Além da cortina do tempo 61-0305 P:21 Depois disso, Hope, minha primeira esposa, me 
abraçou e disse, “Meu precioso irmão”. Então outra jovem mulher me abraçou, e Hope se virou e 
abraçou a jovem mulher. Eu disse, “Eu não entendi isso. Isso é algo inteiramente diferente do 
nosso amor humano. Eu não quero voltar ao velho corpo na cama”. Então uma voz me falou, 
“Isso é o que você pregou que o Espírito Santo é. Isso é amor perfeito. Nada pode entrar 
aqui sem ele”. 
 

Era da igreja de Efésios 60-1205 P:39 Paulo escreveu à igreja de Éfeso. No tempo de Paulo 
era uma grande igreja. O próprio nome “Éfeso” quer dizer “Relaxar, deteriorado”, chamada por 
Deus, “a igreja deteriorada”. Deus reconheceu primeiro suas obras, seu trabalho e sua 
paciência. Deus os repreendeu por terem deixado seu primeiro amor, pela deterioração, e por 
não mais darem a Luz. Éfeso não era uma igreja enganada; Falhou por não continuar no 
amor perfeito. 
 

14 - Lembram-se daquele boi que se deitou e as vespas foram lhe picar? Aquele homem 
projetou amor e fez com que todo animal raivoso e insetos esquecessem sua raiva. E aquele 
homem que era possuído por demônio que o quis matar bem antes das pessoas em Oregon. 
Nós ouvimos o irmão Branham nos dizer a história de como ao invés de ferir o homem, ele 
apenas o amou, e quando ele o fez Deus tomou controle da cena. 
 

Amor 58-0313 P:20 E quando ele irrompeu na plataforma, eu não o conhecia. E ele deixou sair 
um grito dos grandes, e juntou seus dentes, seus olhos para trás. E começou a vir em minha 
direção. E disse, “Seu hipócrita. Você é uma pessoa traiçoeira”. Ele disse, “Nessa plataforma, 
dando uma de servo de Deus. Você não é nada mais do que um hipócrita”. Todos continuaram 
quietos. Nessa hora, dois policiais que eu havia liderado a Cristo lá no vestiário saíram correndo 
para agarrá-lo. E eu lhes fiz um sinal. Eu disse, “Isso não tem a ver com carne e sangue”. Mas a 
coisa estranha foi que quando o homem subiu aqui, eu não estava com medo. Agora, amor 
perfeito expulsa o medo, e é por essa razão que as pessoas não tomaram Deus em Sua 
Palavra para cura. Eles não O amam o suficiente, porque você teme que Ele não vá 
guardar Sua Palavra. É pos isso que as pessoas temem que alguém diga algo contra elas se 
elas recebem o Espírito Santo. Eles temem que alguém ria e se divirta com isso. Mas quando o 
amor entra... 
 

15 - Perguntas e Respostas sobre Hebreus parte 2 COD 57-1002 P:34 E Deus era esse 
grande Espírito. Nós O pintamos como as sete cores do arco-íris que cobre... O arco cobriria 
toda a terra se não batesse nela. É apenas uma água num círculo da curvatura da terra, o que 
faz isso. Mas agora, como Deus é eterno, e Ele era o perfeito> amor perfeito, paz perfeita, 



alegria perfeita, satisfação perfeita... Todos estes sete espíritos (que temos no Apocalipse), eles 
vem, mostram a Deus, foi perfeição; Tudo mais fora disso que tem sido algo tem sido pervertido 
daquilo. Agora, a única forma de voltarmos à perfeição, e voltar com essa perfeição, que é 
Deus. Então vamos à perfeição, e assim temos Vida Eterna; sem fim, ou sem qualquer coisa; 
apenas para sempre, Vida Eterna. 
 

16 - Hebreus 7 part 2 57-0922 P:45 E ali nós encontramos que Ele tinha sete tipos de Espírito. 
Correto? A Bíblia disse em Apocalipse que os sete Espíritos diante do Trono de Deus (correto?), 
os sete múltiplos, sete Espíritos. Descobrimos que há sete cores; Há sete eras da igreja, há... 
Oh, fugiu... Sete é completo, e Deus era completo em sete Espíritos, e aqueles Espíritos eram 
perfeitos. O primeiro era a cor vermelha, amor perfeito, redenção. Quem dera tivéssemos 
tempo para ver estas cores, e mostrar que cada uma delas representa a pureza de Deus. 
Amem. Aquelas cores... Há sete cores naturais. Elas representam a pureza de Deus. E o... Elas 
representam os motivos de Deus, as atitudes de Deus. Estas sete cores representam as sete 
eras da igreja, sete estrelas, sete anjos. Todos pelas Escrituras, sete ministros, sete 
mensageiros, sete mensagens, tudo em sete. Sete dias; seis dias, e o sétimo é o sabbath 
(perfeito, completo). Oh, isso é bonito. Se apenas tivéssemos o tempo para cavar isso, e trazer 
a tona estas cores... 
 

Divino amor e soberana graça 56-0814 P:15 e entre outras pessoas em toda parte está o 
medo, mas amor, amor perfeito expulsa o medo. Então você... Você tem tanto medo porque a 
temperança certa do amor não entrou ainda. Todo o temor se vai quando há amor real.  Quando 
você realmente ama ao Senhor... 
 

17 - Amor 56-0726 P:32 Nós enfatizamos muito na evidência do Espírito Santo. Os 
Metodistas disseram que você tem que gritar pra Consegui-Lo. Um bocado deles gritou e ainda 
não conseguiu. Os Pentecostais dizem que você fala em línguas. Muitos deles falaram em 
línguas e ainda não O tem. Mas, irmão, quando você chegar ao ponto de conseguir amor, isso 
nunca falhará. Isso é certo. Se minha esposa confiasse em mim porque eu lhe dou dez dólares 
toda vez que eu sair, bem, irmão, não seria um grande sinal de que a amo. Eu seria correto ou 
verdadeiro. Mas quando ela sabe que eu a amo, quando eu sei que ela me ama, então há 
perfeita confiança entre nós. Sem preocupações. Assim quando você tem perfeito amor de 
Deus em seu coração, você não questiona a Deus sobre nada. Quando a Bíblia disse, “Eu 
sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades”. Você diz, “Amém, Senhor, Certo. Sou eu”. 
“Demorar na cidade de Jerusalém até que você seja abençoado com poder dos altos”. “Esse era 
eu, Senhor”. 
 

18 - Agora, para entender o que amor é nós devemos primeiro entender Quem é amor. 
 

Deus é Amor – Quanto explicamos a Deidade, nós normalmente imaginamos Deus como um 
Deus solitário. Desenhamos uma lista de muitos atributos,as há três principais que se 
sobressaem em Deus. Deus é Vida e Deus é Amor, e Ele é A Palavra. Nunca se esqueça de 
que Amor é uma expressão. Tem de ser expressado. E essa Expressão é uma visão exterior do 
que é o centro e essencial. A natureza nata de Deus é amor, então como podemos dizer que 
temos Seu Espírito e não ter o que Ele é por natureza? 
 

1 João 4:16 E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem 
está em amor está em Deus, e Deus nele.  
 



Judas 1:21Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso 
Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. 
 

1 João 4:19 Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. 
 

1 João 4:8 Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. 
 

Efésios 5:33 Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si 
mesmo, e a mulher reverencie o marido.  
 

Efésios 5:28 Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios 
corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 
 

Efésios 1:4 Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos 
santos e irrepreensíveis diante dele em amor; 
 

Efésios 2:4Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos 
amou. 
 

1 Pedro 1:8 Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos 
alegrais com gozo inefável e glorioso 
 

19 - Então se Deus é Amor e a lei da reprodução de acordo com o que Deus disse em Gênesis 
1:11 que cada semente deve trazer seu tipo de natureza, então se você tem a Vida de Deus, 
você deve ter o Amor de Deus. Amor é uma evidência da Vida de Deus (cada semente seu tipo 
ou natureza). 
 

1 João 4:7 Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama 
é nascido de Deus e conhece a Deus.  
1João 4:6 Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos; aquele que não é de 
Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro 
Gálatas 5:22 as o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fé, mansidão, temperança. 
 

20 - Agora, todos nós sabemos que Amor é corretivo, mas correção não é o fundamento, nós 
corrigimos porque amamos, e nunca esqueça isso. Nós corrigimos porque amamos, correção 
nunca traz Amor, mas Amor traz correção. 
 

Apocalipse 3:19 Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te. 
 

E se temos Amor, deve ser o mesmo Amor que Ele teve. Não nossa própria versão do que 
achamos que o Amor é. 
 

Filipenses 2:2 Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o 
mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa 
 

1 Pedro 3:8 E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os 
irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 
 

21 - E Amor trabalha em nós, Amor produz algo, ou não é amor, porque Amor é uma 
expressão exterior. 
 

1 Coríntios 13:13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior 
destes é o amor 
 



1 Tessalonicenses 1:2 Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós 
em nossas orações, 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, 4 
Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus; 
 

2 Tessalonicenses 1:3 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, 
 

Gálatas 5:6 Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum; 
mas sim a fé que opera pelo amor. 
 

Efésios 1:15 Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso 
amor para com todos os santos 
 

Efésios 4:2 Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos 
outros em amor, 
 

Efésios 4:15 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo 
 

Efésios 4:16 Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, 
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. 
 

Hebreus 6:10 Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do 
amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos; e ainda servis. 
 

Hebreus 10:24 E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 
obras 
 

Romanos 13:10 O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor 
 

1 Tessalonicenses 5:13 E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. 
Tende paz entre vós. 
 

2 Tessalonicenses 3:5  Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, e na 
paciência de Cristo 
 

Filemom 1:5 Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com 
todos os santos 
 

1 João 3:18 Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em 
verdade 
 

22 - Adoção ou posicionamento 60-0522E P:53 ASSIM DIZ O SENHOR, será necessário 
amor perfeito para te levar até lá, pois é tudo o que havia lá. Não importa quantos, quantas 
demonstrações religiosas, quantas boas ações você fez, ou seja lá o que tiver feito, não contará 
nada naquele dia. Será necessário amor perfeito. Então o que quer que você faça, você deixa 
tudo mais de lado, até que seja preenchido com o amor de Deus, até que possa amar aqueles 
que te odeiam. Eu estou apenas, como eu disse essa manha, eu fui feito... Agora, todo meu jeito 
de ser é graça. Muitas pessoas dizem, “Uma mão lava a outra. Sim você faz algo por mim, e eu 
farei algo por você”. Isso não é graça. Graça é, se suas costas estão coçando, eu vou coçá-las 
de qualquer forma, se você coça as minhas ou não; Você me dá um tapa na cara e diz, “Minhas 
costas estão coçando”, Eu vou coçá-las. Vê? É isso. Faça algo. Eu não acredito em obras; Eu 



creio que obras são amor. Obras são manifestação de que graça tomou lugar. Eu não sou fiel à 
minha esposa porque eu acredito que ela se divorciaria se eu não fosse; Sou fiel a ela porque a 
amo. 
 

23 - Não fingido 
2 Coríntios 8:8 Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a 
sinceridade de vosso amor 
 

2 Coríntios 6:6 Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no 
amor não fingido 
 

Expectativa e o que amor é 54-0228ª P:46 E você não pode fazer isso se não tiver amor. Amor 
perfeito expulsa todo o medo. Se eu quero contribuir qualquer coisa para meu sucesso no 
ministério dente os povos, é isto: eu admitirei que eu tive de sacrificar encontros porque eu não 
pude organizá-los e—e... rotineiro, como os ministros fazem. E muitas vezes eu tive de 
prometer, e voltar atrás, e fazer isso, e aquilo. Porque Deus vai me fazer isso. Mas se há uma 
coisa, é porque eu tenho amado as pessoas. E elas sabem disso. 
 

24 - Baseado na Fé e Conhecimento de Deus 
 

Filipenses 1:9 E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o 
conhecimento; 
 

Marcos 12:33 E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e 
de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e 
sacrifícios. 
 

Apocalipse 2:4 Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 
 

Efésios 6:23 Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor 
Jesus Cristo. 
 

Efésios 3:17 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e 
fundados em amor 
 

Efésios 3:19  E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais 
cheios de toda a plenitude de Deus.  
 

1 João 3:1 VEDE quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos 
de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele. 
 

Filipenses 2:1 PORTANTO, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se 
alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, 
 

Colossenses 2:2 Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e 
enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de 
Cristo, 
 

Tiago 2:5 Ouvi, meus amados irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo 
para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?  
 

Tiago 1:12Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado, 
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.  
 



2 Timóteo 4:8 Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.  
 

2 Timóteo 1:7 Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de 
moderação. 
 

25 - Um ao outro 
 

2 João 1:5 E agora, senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas 
aquele mesmo que desde o princípio tivemos: que nos amemos uns aos outros. 
 

1 João 4:21 E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão.  
 

1 João 4:20 e alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não 
ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 
 

1 João 4:11 Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 
 

1 João 3:11 Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns 
aos outros 
 

1 João 3:14 Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 
Quem não ama a seu irmão permanece na morte. 
 

Hebreus 13:1 PERMANEÇA o amor fraternal. 
 

Lucas 6:32 E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores 
amam aos que os amam. 
 

1 Tessalonissenses 3:12 E o Senhor vos aumente, e faça crescer em amor uns para com os 
outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco; 
 

1 Tessalonissenses 4:9 Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, 
visto que vós mesmos estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros; 
  

Tiago 2:8 Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu próximo como a 
ti mesmo, bem fazeis 
 

26 - Amor é puro, sincero, genuíno, sem mascara ou fingimento 
 

1 Pedro 1:22Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor 
fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro 
 

1 Timóteo 6:11Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, 
o amor, a paciência, a mansidão.  
 

27 - Amor se sacrifica por natureza 
 

1 João 4:10 Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos 
amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 
 

1 João 4:9 Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho 
unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 
 

2 Coríntios 12:15 Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, 
ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 
 



Gálatas 5:14 Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu próximo como 
a ti mesmo. 
 

Efésios 5:25 Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si 
mesmo se entregou por ela, 
 

Efésios 5:2 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.  
 

Efésios 5:33 ssim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si 
mesmo, e a mulher reverencie o marido.  
 

Efésios 5:28 assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios 
corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 
 

1 João 3:17 Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as 
suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 
 

1 João 3:16 Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a 
vida pelos irmãos. 
 

Colossenses 3:19 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas.  
 

Irmão Vayle e Amor falam de como o irmão branham disse que amor é fazer coisas para os 
outros porque é a coisa certa a fazer.  
 

(Brother Vayle and Love Talk about how brother Branham said love is doing things for others because it is the right thing to do.) 
 

Nós expressamos nosso Amor pela nossa obediência à Palavra de Deus 
 

2 João 1:6 E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o 
mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele.  
 

2 João 1:3 Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho 
do Pai, seja convosco na verdade e amor.  
 

1 João 5:3Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus 
mandamentos não são pesados 
 

1 João 5:2  Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e 
guardamos os seus mandamentos 
 

1 João 3:23 E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e 
nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 
 

1 João 2:5 Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente 
aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. 
 

28 - Tem de ser o tipo certo de amor 
 

1 João 2:15 Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do 
Pai não está nele. 
 

2 Coríntios 13:11 quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede 
de um mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de amor e de paz será convosco. 
 

Marcos 12:38 E, ensinando-os, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com 
vestes compridas, e das saudações nas praças, 
 



1 Pedro 3:10 Porque Quem quer amar a vida, E ver os dias bons, Refreie a sua língua do mal, E 
os seus lábios não falem engano 
 

1 Timóteo 6:10 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça 
alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.  
 

2 Tessalonicenses 2:10 E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não 
receberam o amor da verdade para se salvarem 
 

29 - Amor feito perfeito 
 

1 João 4:18 No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor 
tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 
 

O Livro de Êxodo 1 55-1005 P:48 Se ele é o Deus Todo-poderoso, Ele faz todas as coisas. Se 
ele não pode tudo, ele não é o Deus Todo-poderoso. Então eu creio que ele seja o Deus Todo-
poderoso. Então me entrego a Ele, minha alma a Ele, minha ressurreição a Ele, minha vida 
a Ele, minha respiração para Ele, minha morte a Ele, minha ressurreição para Ele, e algum 
glorioso dia Ele virá. Mas enquanto Ele está na vinda, e Sua Igreja na preparação, eu quero 
parar na brecha com meus braços abertos e clamar Seu poder ressuscitado, que Ele é o mesmo 
ontem, hoje, e para sempre, e Seu poder nunca cessou, e nunca falhará. Ele é o mesmo o 
tempo todo. Amém. Eu O amo, e quero que vocês O amem. Quero que creiam Nele. Amor 
perfeito expulsa o medo. Se você O ama com o tipo certo de um coração, você não terá 
um átomo de medo se você guarda Sua Palavra ou não. 
 

1 João 4:17 Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança; 
porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. 
 

1 João 4:12 Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e 
em nós é perfeito o seu amor 
 

Unidade 62-0211 P:102 O que é isso? Você em de estar com a Palavra, matar a si mesmo. Eu 
fiz com que muitos de nós, amigos, tenham recebido o Espírito Santo, mas nós apenas 
recebemos Espírito Santo o suficiente para nos levar a uma posição em que não queremos 
mentir, não queremos roubar, não queremos fazer nada. Mas Deus quer preencher cada fibra de 
Sua igreja; Ele quer preencher seus pensamentos. Sua mente. Cada pedacinho de você. 
Apenas faça a si mesmo completamente, totalmente morto para si mesmo ou para seus 
pensamentos, apenas se renda em Deus tál que Sua Palavra viva por você. Você não conhece 
nada mais além da Palavra de Deus; Apenas fique com Sua Palavra; É vida. “Minhas Palavras 
são Vida,” disse Jesus. Ele está com eles, mestres crentes da Bíblia, profetas que dizem a 
verdade, que dizem, mostre-me a mesma profecia que os profetas deram pelas eras. O que Ele 
está fazendo? Mostrando a Si mesmo vivo dentre eles, confirmando Sua Palavra. Sua Palavra, o 
Reino de Deus é a Palavra de Deus feita poder. 
 

30 - E esse mesmo Profeta de Deus, vindicado pela própria Presença de Deus disse em seu 
sermão, Eventos modernos esclarecidos por profecia 65-1206 P:42  há muitas pessoas 
dizendo que você não pode crer nisso, mesmo pessoas cheias do Espírito. Eu vou lhes dar uma 
que vai chocar. O Batismo do Espírito Santo não significa que você está dentro, não só isso, não 
assim, não tem nada a ver com sua alma. É o batismo. Vê? Aqui está a alma interior, que tem de 
vir de Deus. Mas então no lado de fora você tem cinco sentidos, e cinco—que te permitem ter 
contato com o lar terreno. O lado de dentro, você tem um espírito, e lá você tem cinco sentidos: 



sua consciência, amor, e assim por diante, cinco saídas para o espírito. Lembre-se, nesse 
espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É a 
alma que vive; Foi mandamento de Deus. Não disse Jesus, “Muitos virão a mim naquele dia, e 
dirão, “Senhor, eu não expulsei demônios, fiz grandes e poderosas obras, profetizei os grandes 
dons de Deus?” Ele disse, “Apartai-vos de mim, vos que praticais iniqüidade, nunca vos 
conheci”. Muitos entrarão naquele dia. 
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