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1 - Semana passada nós falamos sobre Fé e confissão, e usamos o seguinte texto:
Porque assim diz o Senhor DEUS, o Santo de Israel: Voltando e descansando sereis
salvos; no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes.
Observe que Deus estava dizendo a Israel que retornando para Ele e descansando
Nele, e Ele é a Palavra pela qual eles seriam salvos, e Ele também disse que Sossego
seria sua força, e ainda não quiseram.
2 - Agora, esta noite eu quero continuar no nosso pensamento sobre “Fé e
Confissão”, mas na semana passada nós falamos sobre como é importante “pensar o
que Deus pensa” e “dizer apenas o que Deus já disse”.
3 - Mas esta manha eu quero usar novamente este texto que usamos para nossa
mensagem sobre Fé e Confissão, e eu quero olhar este aspecto de sossego, do qual
lemos, porque depois de tudo, Ele disse “no sossego e na confiança estaria a vossa
força, mas não quisestes”.
4 - Assim você vê que Deus ofereceu á Israel uma oportunidade de se
fortalecerem, e ainda assim não quiseram. É claro que eles também rejeitaram Seu
caminho para a Salvação, que era retornar para Ele e descansar na Palavra Dele. Eles
não quiseram.
5 - Mas agora, esta noite eu quero me aprofundar nestas palavras no sossego
estaria a vossa força, porque há um mistério ou paradoxo nelas, “no sossego estaria
a vossa força”. Geralmente pensamos em força em termos de números ou poder, e
sabemos que quando uma pessoa é poderosa, geralmente não é muito sossegada, mas
barulhentos, arrogantes, e algumas vezes repulsivos como Golias era.
6 - Tem algo aqui sobre estas palavras, no sossego estaria a vossa força. O irmão
Branham fala delas em seu sermão Vida Escondida em Cristo 10.11.1955 - P:39
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De manha, você já se levantou bem cedo, saiu bem cedo e sentiu aquele ar
refrescante, como ele é e como tudo é refrescante? O orvalho caiu. Oh, irmãos,
irmãs, se a única coisa que você sabe é ir à igreja, se a única coisa que você sabe é
que você participa ou foi batizado, ou coisa do tipo, por que não esconder sua vida
com Cristo? Fique só em sossego, longe do mundo e de suas preocupações,
acalme-se e veja que revigoramento virá. Você sabe, Isaias falou disso uma vez. Ele
disse, “Ordem deve estar sobre ordem, e linha sobre linha sobre linha, um pouco
aqui e um pouco ali. Apegue-se ao que é bom. Com lábios gagos e outras línguas
falarei a este povo. E este é o Sabbath (ou o descanso) que tem de vir da Presença
do Senhor”.
7 - E novamente, ele disse em Vida Escondida – 06.10.1955 P:26 no templo
temporal Ele está em uma congregação, lugar santo, e santo dos santos. Cada um
deles era separado do outro, e cada um tinha diferentes móveis para mostrar o local
de habitação, um tipo muito bonito da igreja. O pecador primeiro entra na cozinha,
ou era assim; a cozinha é onde você come. A sala é onde você conversa. E o quarto
é onde você descansa. Oh, Deus. Vê? O pecador entra: “Fé vem pelo ouvir, ouvir a
Palavra”. Ele vem e come a Palavra. Então ele é batizado na fé, e aceita a Cristo
como salvador pessoal, e então conversa com Deus. Mas então ele vai para o
quarto, o sossego com Deus, onde todas as coisas do mundo são impedidas de
entrar, e ele está sozinho no silencio com Deus. Irmãos, irmãs, é ai onde este
movimento pentecostal deveria estar hoje, e não com tanta tagarelice, “Nós somos
trinitários, nós somos Metodistas. Somos Assembleianos. Nós somos a Igreja de
Deus”. Devemos estar sozinhos naquele silencio com Deus. Você não crê nisso?
Certamente, devemos.
8 - E novamente ele disse, Desde Então – 20.05.1961 - P:55 Eu acho que o
romper do dia é a parte mais bonita do dia. Veja, todos os demônios pararam de
correr, e o Espírito Santo... Eu acho que qualquer homem que vem ao púlpito
pregar deve estar no sossego de Deus, sentindo um perfume muito bom, ungido com
o Espírito Santo para falar a Palavra de Deus.
9 - Você não vai encontrar a Deus no tumulto dos shoppings, mas vai encontrá-lo
no secreto Tabernáculo de Sua Presença. Deus se esconde em simplicidade. Ele se
esconde em quietude e solidão. Veja como o pequeno garoto, Davi, um jovem
homem sossegado que não se dava bem com os outros garotos de sua idade. Ele era
um pastor, acostumado a viver a sós com as ovelhas. E de onde sua força veio? Em
sossego estará sua força. Nós vemos o poder de Deus naquele pequeno vaso, porque
ele creu que Deus o entregaria. Então, quem realmente tinha o poder e força: o
repulsivo arrogante e barulhento Golias, ou o pequeno, passivo, quieto Davi?
10 - Nos é dito aqui que no sossego estaria a vossa força, então devemos saber o
que isso significa. E, além disso, nós lemos semana passada as palavras do apostolo
Paulo em 1 Tessalonicenses 4:11 onde ele nos ordenou a estudar para sermos
calmos. Então vemos que há algo muito importante para se entender sobre o que
significa ser quieto, porque é dito que isso é nossa força. Então o que significa
estudar para ser quieto?
11 - Bem, estas palavras nos foram ditas em 1 Tessalonicenses 4:11 bem depois
que o apostolo Paulo nos falou sobre o rapto, que encontramos do verso 13 até o 18.
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E isso coincide com o que o irmão Branham disse a respeito da condição em que
a Noiva deve estar antes de ser levada embora. Ele disse que devemos ficar na
presença do Filho para amadurecermos e nos tornarmos doce em nosso espírito. E
nós só podemos chegar a amadurecer nos banhando em Sua Presença.
12 - De sua mensagem Tentando Fazer Um Serviço Para Deus 27.11.1965-B
P:112 O Irmão Branham disse, Temos de estar na Presença do Filho para sermos
amadurecidos; Isso é tudo. Há muito verde; nós não temos a sinceridade, a
santidade, as coisas que devemos ter em nosso meio para saber que o Espírito do
Deus vivo, movendo-Se em Sua Palavra e nos mostrando as coisas.
13 - E a tradução West, nós ouvimos o Apostolo Paulo nos dizer que pouco antes
de falar sobre o Rapto ele disse, 1 Tessalonicenses 4:11 Agora, como para vocês, eu
lhes imploro, por favor irmãos, que vocês continuamente cresçam mais e mais neste
amor, e que sua ambição seja o viver uma vida sossegada, que cultive o habito de
dar conta de seus próprios assuntos, e que trabalhem com suas mãos, mesmo
quando lhes dou uma ordem, para que possam estar conduzindo a si mesmos de
uma maneira a se tornarem filhos de Deus, em direção a aqueles que estão do lado
de fora, para que vocês não tenham necessidade de nada.
14 - Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para estar no quadro
certo de mente, para entrar em comunhão com Deus e para realmente ouvir de Deus,
é ficar longe de todas as distrações que esse velho mundo tem para oferecer.
Simplesmente fique sozinho em algum lugar onde você não ouça ninguém ou nada,
para que você se esvazie e para que Deus te encha com Sua Palavra. Eu estou
falando sobre um lugar quieto onde paz pode entrar em nossas almas, e onde você
achará descanso para seu espírito.
Isaias disse, Retornando e descansando seremos salvos, e adicionou “Em sossego
e em segredo seremos fortificados”.
Salomão disse em Provérbios 15:1 A RESPOSTA branda desvia o furor, mas a
palavra dura suscita a ira.
A RESPOSTA branda, o que é uma resposta branda? É uma resposta fraca, sem
força, ou uma estrondosa, mas suave e gentil? Uma resposta branda é gentil e
benevolente, não misturada com ira e malicia, mas palavras que suavizam e trazem
paz.
15 - Você não transforma uma ira com uma cara irada, ou palavras iradas. Você
faz a ira ir embora com palavras brandas, mostrando amor.
16 - O irmão Branham falou brandamente ao boi matador de homens. Ele falou
brandamente com aquelas abelhas iradas. A RESPOSTA branda desvia o furor. Se o
irmão Branham tivesse falado grosseiramente com aquelas abelhas ou com aquele
boi, ele certamente teria sido atacado. Mas ele estava entendendo que tinha invadido
seu território, e estava apologético em relação a eles, e eles sentiram que sua
natureza não oferecia perigo a eles, então o deixaram passar.
17 - Mas também nos é dito que “mas a palavra dura suscita a ira”. Então, o que
são palavras duras? Nosso dicionário define “palavras duras” como: palavras que
causam sofrimento ou dor, ou angustia: palavras sérias ou palavras que são
terríveis ou calamitosas; palavras que são cheias de seriedade com perigo ou dano:
Em outras palavras, palavras duras.
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18 - Eu conheço pessoas que foram casadas por 25 anos mas que finalmente se
separaram por terem dito palavras duras um ao outro. Palavras que era duras e não
construtoras.
19 - A Bíblia nos diz como lidar com conflitos. Ela diz, se acertarem sua face,
não golpeie de volta, mas antes ofereça sua outra face. Estude para ser quieto.
20 - Aprenda a dar a outra face. Quando você pensa que alguém fez algo que
você sente ser errado ou pode ser incitante para você, não rebata. Peça brandamente,
de força gentil, o que a pessoa quis dizer com aquelas palavras.
Mateus 5:38 Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. 39 Eu,
porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra; 40 E, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica,
larga-lhe também a capa; 41 E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai
com ele duas. 42 Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe
emprestes.
43 Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. 44 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 dovosso Pai que está nos céus;45 Porque faz que o seu sol se levante
sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46 Pois, se amardes os
que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47
E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os
publicanos também assim? 48 Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai
que está nos céus.
21 - E de novo em Lucas 6:27 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 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.
22 - A coisa mais importante neste mundo é deixar sua mente sob o controle de
Deus, porque suas ações saem de sua mente. Não vá pelos seus sentimentos! Vá pelo
que Deus disse, porque o que Ele disse é eterno.
23 - Se a mente não está sob controle, as ações não estarão sob controle, porque
você pode apenas o que sua mente indica. Então, devemos colocar a mente de Deus,
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se queremos andar e agir como Jesus Cristo. Nós precisamos pensar como Ele
pensou em todas as circunstâncias, então agiremos como Ele teria agido.
Isaias 32:17 E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso
(Sossego – N.T.) e segurança para sempre. E a palavra “operação” (“Efeito” – N.T.)
significa o que é produzido. Assim vemos que justiça produzirá sossego, que será
nossa força.
Eclesiastes 4:6 Melhor é a mão cheia com descanso (Sossego – N.T.) do que
ambas as mãos cheias com trabalho, e aflição de espírito.
Provérbios 17:1 É MELHOR um bocado seco, e com ele a tranqüilidade
(Sossego – N.T.), do que a casa cheia de iguarias e com desavença.... Mesmo se eu
der meu corpo para ser queimado e fazer tudo que parece cristão, e não tiver amor,
do que me adianta?
Jó 34:29 Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem
então o poderá contemplar? Seja isto para com um povo, seja para com um homem
só,
1 Crônicas 22:9 Eis que o filho que te nascer será homem de repouso; porque
repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor; portanto, Salomão será o
seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias.
24 - O problema é que falamos de mais e ouvimos de menos. Se abrimos nossa
boca o tempo todo, como você espera ouvir algo de Deus? Meu avô tinha uma
expressão que dizia, Crianças deveriam ser vistas e não ouvidas. Mas em nossa
geração nós deixamos que as crianças decidam por si mesmas em tão pouca idade, e
a menos que elas tenham se assentado e ouvido até seu amadurecimento, eles nunca
farão a decisão correta.
25 - Jesus disse em Mateus 12:36 Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa
que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo.
26 - E o irmão Branham disse em sua mensagem, O Selo do anticristo 11.03.1955 - P:60 Bem, Deus lhes abençoe. Eu os amo. E se você quer ver dons
verdadeiros e reais e não imitações, se você quer ver cristãos sólidos e reais,
caminhando ... Você não pode mais andar pela rua e dizer quem é cristão. Isso é
certo. Todos eles caminham pela rua e agem da mesma forma; falam da mesma
maneira. E o tempo todo fazendo todo tipo de brincadeira e coisas do tipo, quando
Deus disse que você vai dar conta de cada palavra sem valor que você disser. O que
aconteceu? Porque, irmão, Você está deixando o diabo entrar e tapar seus olhos
com isso tudo. A primeira coisa que você sabe, o tempo virá, em que Deus dará uma
mensagem e você será selado por dentro ou por fora do Reino. Amém.
27 - E de novo na mensagem Batalhando Pela Fé 20.02.1955 - E P:62 ele disse,
Eu oro a Deus para que você limpe toda descrença de seu coração. Pois
percebemos que somos seres mortais. Estamos agora voltando nossos rostos ao pó
de onde fomos tomados e para onde retornaremos. E talvez, antes que o sol nasça
pela manha, nós teremos de estar em Tua Presença para dar conta te cada palavra
vã e de tudo o que fizemos nesta terra.
28 - E de Perguntas e Respostas C.O.D. 03.01.1954 - E P:69 o irmão Branham
cita II Timóteo 2:16 Leia assim. Mas evita os falatórios profanos, porque
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produzirão maior impiedade. Sim. Certo. Você quer saber o que é o falatório
profano? “os falatórios profanos, porque produzirão maior”. Agora, primeiramente,
“os falatórios profanos, porque produzirão maior”. Agora, tudo o que simplesmente
não para de tagarelar. A Bíblia disse, Jesus disse, “Que seu sim seja sim, e seu não
seja não, pois tudo além disso será pecado”. Não é nem para brincar ou se esnobar
um com o outro. Deus te fará dar conta de cada palavra vã que você disser. Você
sabia disso? A Bíblia diz que você vai ter de dar conta de cada palavra vã. Então,
que tipo de pessoa devemos ser? Um povo que é franco, inflexível, amoroso, terno, e
nunca um grupo sem noção.
29 - Em Ordem da Igreja COD – 26.12.1963 - P:21 o irmão Branham disse, o
pastor deve fazer a si mesmo antes de entrar na audiência; ele tem de pegar a
Bíblia, estudar na quietude (Sossego – N.T.) de sua sala, no espírito, e ser ungido
para ir diante da audiência e falar. Se ele não fizer assim, vai estar confuso quando
for.
30 - E de Deus em Simplicidade 17.03.1963 - P:53 ele disse, E agora, lembre-se
a que somos dedicados: à reverência, santidade, quietude (Sossego – N.T.) diante do
senhor; cultuar diante do Senhor e ser tão reverentes como se estivéssemos na casa
do Senhor. E quando o serviço estiver terminado—imediatamente depois que o
serviço estiver terminado, vá embora do edifício (vê?). Então não haverá confusão
na casa do Senhor.
31 - E de novo em Confirmação e Evidência – 21.06.1962 - E P:13 ele disse,
Eu acho que todos nós amamos isso. Eu acho que os ministros deveriam fazer isso.
Não é estar em festas e se misturar com pessoas em assuntos sociais, eu acho que
nós devemos estar em sossego, na presença do Senhor. E tenho tentado tornar isso
um habito, não falar mais nada das três da tarde, até subir ao púlpito de noite.
Novo Ministério 15.11.1959 - P:8 Oremos. O Senhor, quietamente... nós
percebemos que devemos vir em sossego à Presença de Deus, pois aquele que vem a
Deus deve crer que Ele é, e uma recompensa daqueles que solicitamente buscá-Lo.
E viemos no sossego do Espírito ao Teu Trono, Oh Deus. E levantamos nossos
corações diante de Ti, e dizemos, “Sonda-os, Oh Senhor”. E se houver qualquer
coisa suja em nós, remova-a, Senhor, tanto quando o leste está longe do oeste. E se
há qualquer iniqüidade em nossos corações, algo que impeça nossas orações de
serem ouvidas, oramos para que permita que o Sangue do Senhor Jesus Cristo tire
cara mancha de nosso espírito e coração. Pois está escrito, “Se eu conceber
iniqüidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá”.
Quem é Este 59-0510 P:15 E nossos amados querem nos encontrar tanto
quando queremos encontrá-los. Que reunião será quando Ele vier—encontrar
nossos amados e vê-los em seus corpos de ressurreição, e glorificados, e andando
por ai com ares de ressurreição. Observando seu caráter, como mudou, a
humildade e sossego, não serão rudes e barulhentos, e estúpidos, mas teremos toda
a eternidade para viver juntos. Oh, esta grande era neurótica em que vivemos, todo
o tempo para nada, só escalando e fazendo idiotices e roubando, por que? É um dia
terrível.
Dia das Mães 59 -0510 P:27 Então eu penso sobre quando nós parecemos estar
indo naquela direção, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os
nossos amigos, e vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando
6

seu caráter, como eles se conduzem com aquela doçura e sossego, sem mais
nervosismos ou frustrações. Vê-los na imagem do Senhor Jesus, será um dia
maravilhoso.
2 Tessalonicenses 3:12 A esses tais, porém, mandamos, e exortamos por nosso
Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão.
O Profeta Eliseu 02.10.1956 - E P:39 Há algo sobre o sossego da noite, sozinho
o orvalho cai e refrigera. Oh, se nós só ficássemos quietos e sozinhos com Deus
(vê?), como o orvalho nos fortaleceria, tirar o esmorecimento de nós e nos
refrescar. Você já foi a um jardim de rosas bem de manhazinha? Já foi a um
matagal de manha? E todo o ar é banhado de fragrâncias. Oh, como eu amo isso.
Lá na minha parte do país, em Indiana, eu me levanto cedo e vou para algum lugar
onde a alfarrobeira (árvore da família das Leguminosas – N.T.), ou o mato, quando
estão florescendo. E eu sento ao lado da estrada e... Oh, como eu amo sentir o odor,
e olhar, e ver aqueles arbustos. Eu disse, “Oh Deus, no decorrer do dia e no
decorrer dos dias, se eu esmorecer e me tornar indiferente, permita-me estar em
Tua Presença no sossego, sozinho Contigo. Então me refresco novamente”. Oh,
meu Deus. É isso que Deus. É isso que Deus quer que eu faça. Com a fragrância de
oração sobre nós, cobertos pelo Sangue do Senhor Jesus. Qual saudáveis estamos
nós diante dos Anjos. Quão sossegados estamos na Presença de Deus.
Apocalipse, Livro dos Símbolos – 24.07.1955 - P:50 Tentou por seu braço. Ele
tem de ter alguém para dirigi-lo e por seu braço. Então quando ele por seu braço
em sua pequena jaqueta, ele sabe que tudo está bem. É assim com todo cristão
nascido de novo, quando ele realmente entra em Deus, ele observa sua vida com a
Palavra de Deus e percebe que está alinhado com cada pedaço Dela. Ele tem longo
sofrimento, delicadeza, sossego, humildade, poder, fé, amor, alegria, paz. Ele não é
sacudido como um mar revolto. Ele não se preocupa com todas as coisas mínimas.
Ele não pula aqui e ali como uma rolha de garrafa ou um oceano ventoso. Ele está
assentado. Seu coração é puro. Seus pensamentos são puros. Suas intenções são
puas escolhas são corretas. E ele sabe que está alinhado com a Palavra de Deus. O
inferno não pode movê-lo. Ele está de acordo com a Palavra de Deus. Ele tem Amor
Divino, puro, pureza em seu coração por cada homem e mulher. Ele tem... Ele é
abstido das coisas do mundo. Para ele, elas estão mortas. Ele não mais as quer. Por
que, você não pode fazer uma garota do Espírito Santo vestir um par se suas roupas
atéias e sair por ai por nada. Não, senhor.
Por que sou um santo rolador? – 30.08.1953 - P:2 Agora, eu oro a Deus, que
Ele nos abençoe esta tarde. Abençoe a leitura da Palavra. E que nestes poucos
momentos que gastamos juntos, que Tuas bênçãos estejam sobre nós. Obrigado,
Pai, pelo amor oferecido. E que Tuas bênçãos descansem sobre cada um que dá, e
aqueles que não poder dar. E possa a oferta ser usada apenas para a Glória de
Deus. Conceda, Senhor. E algum dia em uma terra melhor, sentando na beira do
rio, onde a Arvore da Vida está florescendo de ambos os lados, que cada pessoa que
está na Presença Divina esteja lá. Conceda, Senhor. Que possam ter uma casa
agradável. Nós podemos sentar no sossego do entardecer e passar uma eternidade
juntos. Ajuda-nos agora enquanto a batalha está com a bandeira suspensa, e pula
os escudos, e vá adiante em fé. Pedimos no Nome de Jesus, amém.

7

1 Pedro 3:4 Mas o homem encoberto no coração; no incorruptível traje de um
espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
1 Timóteo 2:2 Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que
tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade;
Atos 19:36 Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e
nada façais temerariamente;
Eclesiastes 9:17 As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do
que o clamor do que domina entre os tolos.
Salmos 107:30 Então se alegram, porque se aquietaram; assim os leva ao seu
porto desejado.
1 Pedro 3:1 Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios
maridos; para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas
mulheres sejam ganhos sem palavra; 2 Considerando a vossa vida casta, em temor.
3 O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de
ouro, na compostura dos vestidos; 4 Mas o homem encoberto no coração; no
incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 5
Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que
esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos; 6 Como Sara
obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor; da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e
não temendo nenhum espanto. 7 Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com
entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os
seus co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas
orações. 8 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.
Perguntas e Respostas COD 23.08.1964 - P:32 283 Pergunta: Deveria uma
mulher cristã usar jóias simples, como colares e pérolas? Bem, irmã, eu sei que
isso significa muito para você, e isso significa muito para mim que você confie que
eu vou lhe dizer a verdade. Lembre-se, a Bíblia disse, “Quando se adornar, não se
adorne com jóias caras, e perolas, e todos os tipos de jóias, mas que seja o adorno
de uma paz, e sossego, e espírito humilde (que eu acabei de citar), que é um grande
preço diante do Senhor”. Agora, eu não quero dizer, irmã, que se você tem um
broche... Isso sou eu, não o Senhor. Se você tem um Roche que gostaria de usar, ou
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um pequeno colar que seu marido te deu, ou talvez seu — algo que você vestiu, eu
não acho que seja errado. Isso eu que digo. Lembre-se, eu fui bem claro; essa é a
minha opinião. Mas eu acho que seja a sua abordagem; a sua maneira de fazer. Vê?
O motivo por trás. E quando você vir que está se apegando a você, então deixe a
coisa de lado. Mas eu acho que se você usa seu anel de casamento...
Dedicação da Igreja – 08.07.1959 - P:17 a casa de três cômodos, o os três
compartimentos de serviço... Um é nosso corpo, o que você faz por Cristo. O outro é
o seu espírito, o que você pensa de Cristo. O outro é a sua alma, a fé que você tem
em Cristo. Casa de três cômodos, completamente, absolutamente dedicada ao
serviço do Deus vivo. Justificação pela fé, santificação, pelo Sangue, o
preenchimento do Espírito santo, entrando em paz e descanso com Deus. Não é de
se espantar que tenhamos tantas precipitações. Não é de se espantar que temos
tantos problemas na igreja hoje. Porque eles não vêm por todo o caminho com Deus
até entrar no lugar em que morre. O homem morre para seu próprio pensamento
intelectual. Lembre-se, uma pequena semente não pode dar à luz qualquer vida
antes de apodrecer. Ponha um grão de milho no chão, tão amarelo quanto possa
ser. Mas antes que morra e apodreça seu próprio corpo, nunca vai germinar. E
quando a nova vida vem definitivamente, no geral é diferente a primeira vida. É
suave e flexível, e vida. Vem daquele pequeno grão de vida fechado por fora.
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