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1 Esta manhã eu gostaria de continuar a nossa mini-série sobre a aliança de 
casamento. Como você sabe, na semana passada iniciamos esta série na qual desejamos 
examinar cada um dos dez mandamentos de Deus. Podemos ver como que Deus nos deu 
os dez mandamentos, não como uma Lei para ser obedecida, mas, melhor, eles nos 
foram dados para nos estabelecer e confirmar o nosso relacionamento com o Pai. Estes 
dez mandamentos ajudam a dirigir-nos, guiar-nos e mostrar-nos o caminho apropriado 
para estabelecer a atmosfera do amor e do respeito que é necessário não somente em 
nosso relacionamento com o Pai, mas um com o outro. Descobrimos em nosso estudo 
que estes dez mandamentos foram também dados a nós para que possamos aplicá-los 
em nossa aliança de casamento. Semana passada examinamos o que é uma aliança e 
vimos que você não pode ter uma aliança ou contrato a menos que você tenha um 
encontro de opiniões. 
 

2 Como apontamos na semana passada, Deus é o autor do casamento, e como o 
autor e desenhista do casamento Ele sabe o que é necessário para se ter um casamento 
bem sucedido e duradouro. 

Em GÊNESIS 2:18 foi Deus que disse: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o 
homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 

 

3 O irmão Branham nos apontou isto ao dizer-nos que Deus instituiu o casamento 
no princípio. De sua mensagem intitulada A INTERMITENTE LUZ VERMELHA 
DA SUA VINDA  (23/06/1963), § 68 ele disse: “O casamento, Deus o instituiu no 
Éden, mas Ele certamente condenou o adultério”. 
 

4 E na mensagem CONTAGEM REGRESSIVA  (9/09/1962) § 34, “Tomemos, 
por exemplo, o casamento para a união. Verificamos isso no casamento; verificamos o 
namoro, e os acordos, e então o casamento”.  E nós observamos aqui que ele falou de 
uma ordem começando com o namoro, seguido de um acordo, e então o casamento. 
Portanto existem três elementos que constituem esta união. 
 

5 Namoro: agora, semana passada nós não entramos na definição de namoro, 
porque nós já havíamos feito isso alguns anos atrás quando pregamos uma série sobre 
flerte e namoro. Mas para refrescar nossas mentes, permita-me dizer que existe uma 
diferença maior entre namoro e o conceito moderno de flerte.1 
 

6 1) O namoro tem regras, o flerte não tem. 
2) O namoro envolve primeiro a família, o flerte exclui todo mundo com 

exceção dos dois que estão se encontrando. 
3) O namoro requer tempo, enquanto que o flerte é no momento, e portanto guia 

para satisfação imediata que conduz à imoralidade e a fornicação. 
4) Portanto, o namoro ensina a paciência, enquanto que o flerte conduz à 

satisfação imediata. 

                                                 
1 A palavra usada aqui para “flerte”, “dating”,  tem o mesmo sentido da palavra “encontro” que foi 
utilizada pelo irmão Branham, “date”,  no sermão A Intermitente Luz Vermelha, § 70: “...Eu fico bem 
nestas cidades e sei que isto é verdade, que o esposo tem seus encontros, e a esposa tem seus encontros. 
Bem, é tal aglomeração de podridão, até que isto produz um grupo de geração débil, ociosa, imprestável, 
com destino ao inferno” – NT. 



5) Ao ensinar a paciência, o namoro edifica o caráter e reforça o 
compromisso, enquanto que o flerte abre a porta para o não-compromisso. Se você não 
consegue o que você deseja deste alguém quando você quer isso, procure até você 
conseguir. 

 

7 Vamos dar mais uma olhada nestes cinco princípios do namoro só por um 
momento. 

1) O namoro tem regras, o flerte não tem. 
As regras são necessárias para manter a ordem e o propósito. Uma das maiores 

maldições para qualquer civilização é um rompimento das regras da ordem. E quando o 
namoro foi deixado de lado pela conveniência, o casamento de longa duração saiu pela 
porta também. Como mencionamos em nosso estudo do primeiro mandamento da 
aliança de casamento semana passada, o primeiro mandamento é: “Não terás outro”. 
No entanto, o flerte rejeita esta primeira regra da aliança de casamento. Pessoas se 
encontram. O flerte não é considerado uma coisa duradoura. 

 

8 Flerte é uma coisa para o aqui e o agora. O flerte não olha para a longa duração, 
mas simplesmente olha para o agora. Não considera a conseqüência, mas apenas a 
vantagem. 
 

9 Sem a ordem existe somente o caos. E sem regras não pode haver ordem. 
Regras guiam, regras dirigem, regras apontam o caminho, e regras protegem. É 
por essa razão que vemos um levante de promiscuidade e até mesmo de estupros, que 
mostram uma total falta de consideração pela mulher. Nunca houve uma frase tão 
conhecida como estupro no namoro. Isso era inaudível. O homem sabia que se ele não 
obedecesse as regras, ele não faria isso por meio do processo. Ela por outro lado, usava 
as regras para a sua proteção. Ela sabia que existiam limites onde ele podia ir e onde ele 
não podia ir. E ele não ousava ir além daqueles limites de um relacionamento de longa 
duração. Portanto as regras do namoro foram estabelecidas como uma zona de 
segurança onde ela podia ir e isto dava a ela uma espécie de controle da ansiedade2 que 
também ajudava a criar uma atmosfera de descanso e relaxamento. 
 

10 2) O namoro envolve primeiro a família, enquanto que o flerte exclui todo 
mundo com exceção dos dois que estão se encontrando. É importante notar que nas 
regras do namoro, a família vinha primeiro. Na verdade se um rapaz sentisse uma 
atração por uma moça, ele primeiro teria que passar pelo teste da família. Ele vinha e 
visitava com a família e se ele quisesse conversar com ela eles se assentavam na sala de 
visitas, ou na frente da sala à plena vista de todos e faziam a sua conversação. 
Novamente, esta regra dava a ela uma zona de segurança onde ela não podia ser 
intimidada a um relacionamento em que ela talvez não se sentisse confortável. Esta é 
uma das mais importantes regras na preservação da virtude das moças. 
 

11 Se o rapaz tivesse problema com sua própria explosão hormonal, não havia escape 
para isso neste ambiente familiar. Se ele fosse atrevido, ele não tinha somente suas 
emoções para com que contender, mas ele teria o furioso irmão mais velho dela para 
encarar ou talvez o seu pai furioso também. Seu pai e seus irmãos sendo homens, 
podem ler as ações de outros homens e eles são mais do que sabedores de qualquer 
avanço que ela possa não entender. Eles estariam ali para interromper isto e até mesmo 
preveni-la. Mas com as mulheres isso é diferente, elas não entendem plenamente os 

                                                 
2 Do inglês “security blanket”, literalmente “cobertor de segurança”, expressão que significa qualquer 
coisa que uma pessoa adulta utiliza para reduzir a ansiedade – NT. 



homens e talvez nunca entenderão. Exatamente como os homens que talvez nunca 
entenderão plenamente as ações da esposa. 
 

12 O apóstolo Paulo disse em 1 CORÍNTIOS  2:11-12: Porque, qual dos homens 
sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também 
ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o 
espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer 
o que nos é dado gratuitamente por Deus. 
 

13 Aqui Paulo está nos dizendo que não há meio de que possamos entender as coisas 
de Deus a não ser que o Espírito de Deus esteja em nós. É necessário o Espírito de Deus 
para se entender as coisas de Deus. E ele diz que é necessário o espírito do homem para 
entender as coisas do homem. É por essa razão que eles dizem que os homens são de 
Marte as mulheres são de Vênus. Homens e mulheres são tão diferentes de um para o 
outro, que às vezes parece que somos de planetas totalmente diferentes. Não somos 
diferentes apenas fisicamente, mas espiritualmente também. E é necessário um homem 
para se conhecer um homem, exatamente como é necessário uma mulher para se 
conhecer uma mulher. 
 

14 Como um pastor tenho conversado com homens e mulheres por anos e não é 
surpreendente que em muitos casos não importa se a mulher é cristã ou não, todas as 
mulheres tem certos atributos que elas possuem em seu espírito que os homens 
simplesmente não possuem, e tem dificuldade de entender. A esposa parece implicar, e 
isso não é simplesmente uma provocação de diferença de opinião, mas particularmente, 
é como água pingando de uma torneira. É uma goteira constante, e a sua irritância não é 
somente de coisas do presente, mas as mulheres parecem ter o dom de grandes 
memórias, e quando o espírito irritante acende elas trazem não somente as discordâncias 
do presente, mas tudo do passado de que ela também não gosta. Os homens 
naturalmente reclamam, mas as suas reclamações não podem mudar a natureza da 
mulher. E então alguns deles, talvez não tendo uma esposa crente, pensam que a razão 
de sua esposa fazer isto é porque ela não é uma crente. 
 

15 Mas quando desce a isto, na maioria das vezes a coisa que realmente incomoda os 
homens com relação à sua esposa nada tem a ver com se ela é uma crente ou não, isso 
tem a ver simplesmente que sua esposa é uma mulher e eles são homens. 
 

16 E uma moça, não importa quão esperta ela pode pensar que ela é, e não importa 
quão bem ela pode pensar que ela conhece o rapaz, ela realmente não conhece, e ela 
permitirá a si própria interpretar uma situação, especialmente se ela é desejosa do rapaz 
que está visitando ela. Quantas moças tem perdido sua virtude porque elas se sentiram 
encurraladas. Sendo deixadas a si próprias para agir através de seu relacionamento, elas 
sentem que se não se rederem à suas demandas ele pode pensar que ela não o amava. 
Ela desejando então mostrar o seu amor se sente obrigada a satisfazê-lo e antes que ela o 
saiba ela tem perdido sua virtude e ele tem perdido o seu respeito por ela. 
 

17 Mas num ambiente de namoro, a família está envolvida, ajudando-a e orientando-
a, e isto dá a ela aquela necessária zona de segurança onde ela sabe que não será tirado 
vantagem dela. O pai conhece os pensamentos do rapaz porque ele mesmo foi jovem 
uma vez. O irmão mais velho conhece os pensamentos que estão ocorrendo na mente do 
rapaz, porque ele também é jovem e talvez tenha tido aqueles mesmos desejos talvez 
pela filha de outro alguém. Porém esta é a sua irmã e ele não esperará para deixar 
alguém tirar vantagem de sua irmã. Ela sabe também, que se ela é rejeitada, ela ainda 
tem a sua família para amá-la e cuidar dela, e portanto ela não está sozinha nesta prova. 
 



18 A mãe também é uma parte da equipe de recepção, e ela está ali também para 
ajudar e encorajar e talvez ensinar à sua filha o meio adequado para edificar um 
relacionamento. O ritual inteiro do namoro é segundo todo um exercício para a 
edificação da maturidade e existe muita experiência a ser colhida da mãe, e do pai, e 
talvez até mesmo do avô e da avó. 
 

19 3) Você deve aceitar o seu tempo. O flerte por outro lado é imediato, e portanto 
conduz a satisfação imediata que guia para a imoralidade e fornicação. Mas o elemento 
tempo envolvido no namoro também é parte da zona de segurança porque decisões 
podem ser adiadas até existir uma garantia. Isso gera segurança, e ajuda a edificar um 
relacionamento duradouro. Decisões não tem que ser tomadas sem o pensamento 
apropriado e a preparação. Quando pressionada por algum tipo de decisão, ela pode 
entrar na regra do tempo e sentir a segurança de saber que existe uma certa expectação 
que ela aguarda. Muitas vezes o povo jovem ouvirá seus pais dizerem: “Espere, espere. 
Não corra para este relacionamento”, e isto não acontece até eles terem sido 
profundamente feridos para finalmente entenderem porque os seus pais lhes alertaram a 
esperar. 
 

20 Um dos maiores benefícios do namoro é que ele difere do flerte naquilo que 
parece levar tempo. O propósito por atrás ao tomar uma quantia excedente de tempo é 
que isso permite você a crescer junto ou crescer aparte antes que você realmente tenha 
que fazer uma escolha. A Escritura claramente nos ensina: “Aqueles que esperam no 
Senhor, renovarão suas forças”.3 O irmão Branham disse: “ Os que esperam, recebem 
a promessa” . Portanto, aquilo que leva tempo para crescer será mais forte e mais 
duradouro. O elemento tempo no namoro ensina você a ter paciência em seu 
relacionamento. Ele ensina a você que todas as coisas não tem que ser imediatamente 
resolvidas, mas que através do tempo você pode trabalhar junto para encontrar 
resolução. 
 

21 As Escrituras nos ensinam em Tiago 1:4: Tenha, porém, a paciência a sua obra 
perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma... E a 
palavra “perfeito” usada aqui vem da palavra grega teleios e ela fala de chegada a plena 
era. Em outras palavras, a paciência é para produzir em nós maturidade. E quando eu 
olho em meio ao povo jovem nesta Mensagem que tem se casado nestes últimos 10 anos 
tenho visto pouquíssima paciência entre eles. Para ser bem justo, a maioria não tem sido 
preparada para o casamento, mas era melhor para eles se casarem do que se abrasar, 
como o apóstolo Paulo recomendou. Mas, o fato ainda permanece de que eles tinham 
que ter controlado a sua precipitação hormonal, para que eles pudessem ter entrado no 
casamento mais plenamente preparados para assumir a tremenda responsabilidade que o 
casamento demanda deles. 
 

22 Mas poucos rapazes em crescimento hoje parecem ter um nível ponderado de 
paciência e como resultado alguns deles tem muitas vezes dificuldade com suas 
parceiras. 
 

23 Muitos deles não aprenderam que o casamento é um depósito sagrado onde dois 
se tornam unidos em vida. Eles ainda possuem os seus brinquedos de garotinhos, e seus 
amigos, e esperam que suas esposas se ajustem à sua pequena cultura quando elas talvez 
foram educadas totalmente em um outro ambiente em meio a um povo diferente. E 
geralmente ela se casa com ele pensando que ela será capaz de mudar nele as coisas que 
ela não gosta, e ambos começam com o pé errado. 
 

                                                 
3 Isaías 40:31 – NT. 



24 4) Portanto, o namoro ensina a paciência e paciência é o resultado da 
fidelidade. Qual mulher está desejando esperar por um homem que ela pensa que será 
infiel a ela se ela espera por tempo demais? Qual mulher esperará se ela pensa que ele 
não irá? Você não pode ter paciência quando não há fidelidade, e se não há fidelidade, 
por que você desejaria esperar? Portanto o processo do namoro pode ser visto como 
uma prova de sua fé. A fé que vocês tem um pelo outro é colocada à prova durante este 
processo, e pela extensão do período de tempo, isso permite a fidelidade de cada um ser 
posta à vista para todos observarem. 
 

25 A ERA DA IGREJA DE TIATIRA – LIVRO DAS ERAS  (página 197) Agora, 
a fidelidade e a paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é o resultado da 
fidelidade, pois em Tiago 1:3 diz: ‘A prova da vossa fé obra a paciência’. Não há 
absolutamente outra maneira de se ganhar paciência. Ela tem que vir pela prova da 
nossa fé. Romanos 5:3 ‘A tribulação produz a paciência’. Quão altamente Deus 
considera este aperfeiçoamento de nossa paciência é visto em Tiago 1:4 ‘Tenha, porém, 
a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em 
coisa alguma’. A vontade de Deus para nós é a Perfeição. E essa perfeição é paciência 
– esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo do desenvolvimento do 
caráter. 
 

26 Se o povo jovem de hoje namorasse ao invés de se encontrar, eles definitivamente 
aprenderiam paciência, e a paciência ensina a você que se eu posso esperar por ela para 
se sentir confortável o suficiente para se casar comigo, então eu posso também esperar 
para ter relações com ela. Então eu posso também esperar para comprar aquela primeira 
casa até que possamos arcar com as despesas disto, e eu posso esperar para começar 
nossa família, e eu posso esperar por outras coisas também. Todavia hoje nós não 
vemos muitas pessoas jovens que estejam desejando esperar por qualquer coisa. Eles 
tem que ter isso agora. E desta forma a quantia de gravidez fora do casamento é num 
incrível 70% para os negros e 40% para os filhos brancos. 
 

27 O namoro diminui o ritmo e permite a você o tempo para se refletir sobre o que 
transpirou em sua conversação, e isso permite à família a ser envolvida em sua decisão 
criando o processo. Isso também permite à família dar a você outra opinião, outra visão 
e que frequentemente ajuda você a ser mais cuidadoso em tomar a sua decisão. 
 

28 Portanto chegamos à regra 5) Ao ensinar a paciência, o namoro edifica o 
caráter e reforça o compromisso,  e compromisso é fidelidade. 

O irmão Branham disse: “A vontade de Deus para nós é a Perfeição. E essa 
perfeição é paciência – esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo do 
desenvolvimento do caráter”. 
 

29 O envolvimento das famílias é muito importante porque depois de tudo, quando 
você se casa, você se casa para uma família. Os jovens e imaturos pensam que eles 
podem tomar decisões sem o envolvimento da família, porém isso nem é sabedoria e 
nem é saudável para um relacionamento duradouro. Quando você é criado numa família 
e possui laços em sua família que vão muito fundo, você não pode simplesmente fugir 
disso. Uma pessoa imatura freqüentemente dirá coisas e fará coisas e talvez fugirá da 
situação, mas depois quando ela começa a sua vida de longa jornada com o seu marido, 
seus próprios valores de família são obrigados a emergir, seu treinamento de infância 
está obrigado a emergir, e suas expectações de uma vida junto com os seus pais e 
irmãos são obrigados a revelar-se em seu casamento também. “Quando uma árvore se 
inclina, então ela deve cair”. PROVÉRBIOS 22:6 nos diz: “Ensina a criança no 
caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele”. Isso se 



torna parte de sua vida, parte do seu modo de ser, e você não pode simplesmente jogar 
fora 18 a 20 anos de treinamento e partir por toda parte. 
 

30 Portanto o processo do namoro, em tempo contínuo, ajuda um casal a crescer 
junto, e a resolver quaisquer diferenças que podem ser resolvidas antes que o casamento 
aconteça, ou pelo menos ajuda o outro a lidar com as diferenças que surgirão no 
casamento, e dessa forma um certo nível de maturidade é conquistada antes que o 
casamento ocorra. 
 

31 Semana passada examinamos o primeiro mandamento na aliança de casamento e 
descobrimos que é o mesmo primeiro mandamento que Deus deu ao Seu povo. Não 
terás outro além de mim... 

ÊXODO 20:1-6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o 
Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros 
deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança 
do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 
Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus 
zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração 
daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que 
guardam os meus mandamentos. 

 

32 Observe, Deus é o Marido, e Ele procurou Israel por uma Noiva. E a primeira 
regra Sua que Ele estabeleceu para esta relação de casamento é “NÃO TERÁS 
OUTRO ALÉM DE MIM” . O irmão Branham usa esta mesma regra quando ele 
proclamava a aliança de casamento toda vez que ele realizava uma cerimônia. 
 

33 Agora, esta manhã eu gostaria de examinar a regra número dois da aliança de 
casamento. E eu gostaria de chamá-la de “NÃO EM VÃO”,  regra ou mandamento. 

Em ÊXODO 20:7 lemos: Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão; 
porque o SENHOR não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 
 

34 Agora, a palavra “vão” que é usada aqui tem vários significados. O primeiro de 
acordo com o Webster é: tendo uma opinião muito alta de si mesmo. Em outras 
palavras, arrogante, satisfeito consigo mesmo, e o oposto de ser vão é: ser modesto, 
humilde, contido, reservado. 
 

35 A tradução da NVI do Êxodo traduz este versículo assim: “Tu não usarás 
impropriamente o nome do Senhor teu Deus; porque o Senhor teu Deus não terá 
ninguém por inocente que use o seu nome”. 
 

36 A tradução amplificada diz: “Não usarás ou repetirás o nome do Senhor teu Deus 
em vão, isto é, tomá-lo negligentemente ou frivolamente, em falsa afirmação ou em 
profanação, porque o Senhor não terá por inocente o homem que toma o Seu nome em 
vão”. 
 

37 Jesus nos disse: “Em vão pois ensinam eles a doutrina de mandamentos do 
homem, e pelas vossas tradições vós torneis a Palavra de Deus sem efeito”. 

E a mesma verdade inclui do parceiro em nossa aliança de casamento. É por essa 
razão que se estamos para aplicar os dez mandamentos em nossa aliança de casamento, 
jamais deveríamos conduzir nossa aliança de casamento negligentemente. 

 

38 Para se fazer algo em vão mostra-se que não existe pensamento sendo colocado 
sobre o que você está fazendo. Você toma isso negligentemente, e você não pensa quais 
serão as conseqüências. 



Deste modo frequentemente vemos hoje a moça chegar aos extremos para atrair o 
rapaz. Elas querem auto-examinar cada cabelo sobre sua cabeça, elas querem se olhar 
no espelho por horas para ter certeza de que o que elas vêem será atrativo para ele, e a 
maneira que elas falam, a maneira que elas se vestem, o modo como elas agem é tudo 
num esforço para ganhar a sua atenção e talvez a sua mão em casamento. Mas uma vez 
que o dia do casamento tem chegado e se ido, vai-se embora a gentileza, vai-se embora 
a modéstia, vai-se embora a atenção para cuidar de sua aparência, vai-se embora o 
compromisso para ele ganhar a sua afeição, e então vai-se embora o casamento bem ali. 

 

39 Por outro lado, ele entra no processo do namoro esperando atraí-la da maneira que 
ele enxerga, e age. Ele veste-se bem, colocando o seu melhor quando ele a visita. Ele 
penteia o seu cabelo exatamente assim, e lava o seu carro, e põe uma pitada de colônia 
para esperançosamente mantê-lo doce e perfumado até mesmo quando os seus nervos 
possam motivá-lo a suar tanto como se ele estivesse jogando um esporte. Mas ele faz 
todas estas coisas, e ele trabalha duro para ter dinheiro para gastar e chuveirá-la com 
presentes, e tudo mais para atrair a sua atenção e o seu amor. 
 

40 Mas o que acontece depois que os votos do casamento foram ditos? A atitude 
parece trocar de marchas, para baixo, e ele logo esquece que ela está em volta. Ela se 
esquece de se tornar atrativa para ele, e muito em breve se eles não são cuidadosos eles 
se tornam comuns um ao outro e começam a tomar um ao outro por condição. Neste 
ponto eles estão conduzindo ali o casamento em vão. Eles estão tomando um ao outro 
em vão. E Jesus disse que quando você toma isso em vão, isso se torna sem efeito. 
 

41 Como pode um relacionamento florir se ele é tomado negligentemente? Como 
pode um casamento ser frutífero e cheio de felicidade se o outro é tomado 
negligentemente? Ou se os seus sentimentos são tomados negligentemente? Ou se a sua 
opinião é por muito tempo não mais importante para você? A união de casamento tem 
se tornado em vão. Ela se torna imprestável. E a atmosfera que agora prevalece é de 
uma indulgência egocêntrica. Há muito tempo não existe mais modéstia para o 
benefício do outro, mas tem se tornado indulgente. 
 

42 As Escrituras nos dizem: “Como podem dois andar juntos a menos que estejam 
de acordo”.4 Anos atrás nas reuniões de família, os jovens casais participavam de um 
jogo. Este jogo era chamado de a corrida do saco. Os jovens casais casados colocavam 
cada perna dentro de um saco e corriam contra os outros casais. Se o casal trabalhasse 
junto eles poderiam mover-se bem rápido, e talvez ganhassem a corrida. Mas se eles não 
pudessem caminhar em sincronia um com o outro então eles estavam condenados a cair 
em sua corrida. 
 

43 Eu creio que quando estamos unidos juntos em matrimônio temos uma obrigação 
de andarmos juntos. Não há mais tempo para ela considerar as suas necessidades acima 
das necessidades dele, e não há mais tempo para ele considerar as suas necessidades 
acima das necessidades dela. Mas eles tem que concordar em se soltar o que significa 
que as necessidades comuns dos dois assume precedente sobre as necessidades 
individuais um do outro. 
 

44 Na mensagem A INTERMITENTE LUZ VERMELHA § 113, o irmão 
Branham disse: “Observe, não há nada que Deus poderia dar a um homem além da 
salvação, melhor que uma boa esposa. Não há nenhum homem que pode consolar, 
nenhuma pessoa pode consolar a outra quando estão cansadas; eles não confiam em 
ninguém como confiam em suas próprias esposas. E que coisa feliz é, irmãos, quando 

                                                 
4 Amós 3:3 – NT. 



você tem uma pequena esposa que é pura e honesta, e virtuosa, e você pode chegar 
quando você está cansado e esgotado, e se assenta e ela pode conversar com você. Ela 
pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa. Isso é certo. Ela é uma jóia; 
ela é uma rainha”. Mas o que acontece quando esse relacionamento tem se tornado sem 
uso, ou tem se tornado em vão? 
 

45 Em seu livro Necessidades Suas, Necessidades Dela, o Dr. Willard F. Harley, Jr. 
afirma que na união um com o outro as necessidades são a chave para tornar o seu 
casamento feliz e a prova do amor. O Dr. Harley, que dirige uma rede de clínicas de 
saúde mental por todo o estado de Minnesota, tem tido mais de vinte anos de 
experiência no aconselhamento de centenas de casais. Ele escreve: “Uma vez que um 
parceiro falta com o cumprimento de qualquer necessidade básica, isso gera uma sede 
que deve ser apagada. Se nenhuma mudança acontece dentro do casamento para tomar 
conta daquela necessidade, o indivíduo encarará a poderosa tentação de saciá-la fora 
do casamento”. Observe como ele fala do cumprimento dessas necessidades inatas que 
gera uma sede se não atendidas. O irmão Branham não falou a mesma coisa para nós 
quando ele disse: “Deus coloca uma sede no homem, e o homem tenta apagar aquela 
sede por si mesmo”? 
 

46 Quando temos necessidades que não estão sendo satisfeitas, essa é uma boa 
indicação de que nos tornamos isolados em nosso casamento pelo menos naquela 
determinada área. Mas tantas vezes nós preferimos deslizar para um estado de isolação 
do que ter que lidar com o problema. Exatamente como a pessoa que tem chegado à 
ansiedade, por meio da compulsão, e possessão, medo de depressão, e de isolação ou 
afastamento. Aqueles que caem na isolação não o fazem porque eles querem ser feridos, 
mas particularmente eles pensam que existe consolação e conforto e segurança na 
solidão. A “Paz da fuga é melhor do que a dor de lidar com a realidade”, porém esta 
forma de morte é muito enganadora. 
 

47 A isolação não é forçada sobre qualquer casal casado. Enganamo-nos a nós 
mesmos pela atmosfera que temos instalado em nossos lares. Nós criamos a ilusão de 
termos tempo de pressões, e demandas do trabalho, e ansiedades econômicas, que leva-
nos a crer que somos perdoados pela nossa falta de interesse em satisfazer as 
necessidades de nosso parceiro. Cada dia encaramos escolhas que devemos fazer e são 
essas escolhas que fazemos que ou nos trará para mais uma bênção em nosso 
relacionamento, ou nos guiará para a depressão e a eventual isolação. 
 

48 Como tenho dito antes na mini série que eu preguei alguns anos atrás chamada “O 
Lar e a Casa de Deus”, e na série intitulada “Como Um Homem Pensa Em Seu 
Coração”, você talvez se lembre de quando descobrimos que as sementes de cada 
prova, e de cada reação que seguimos de lado a lado, é somente o resultado do que já 
temos semeado em nossa mente. São as nossas mentes que ficam no nosso caminho 
tendo os relacionamentos mais maravilhosos. São as nossas mentes que ficam cansadas 
e que procuram descobrir uma saída fácil. É em nossa mente onde temos a oportunidade 
para tomar o caminho provido de Deus para o nosso casamento ou tomar o caminho que 
somente parece certo para o momento. E é em nossa mente onde a atmosfera é criada 
para motivar a existência de um maravilhoso relacionamento harmonioso ou para 
ocorrer uma isolação destrutiva. Isso tudo começa em nossas mentes. 
 

49 Sabemos que esta é a hora quando a igreja termina em divórcio porque ela se isola 
a si mesma do Noivo, Jesus Cristo a Palavra. Ele está do lado de fora batendo, tentando 
conseguir entrada mas ela não abrirá a porta. Oh, como eu espero que você veja que 
esse é o espírito da era. Não permita que o seu casamento um com o outro ou o seu 



casamento com Ele acabe na pilha de cinza da história. É tempo de se levantar e sacudir 
a nós mesmos. Belisque-se para ter certeza de que você está acordado. Lembre-se, o 
irmão Branham nos ensinou: “Olhe para as mulheres e você verá a condição da 
igreja” . 
 

50 Da mensagem EU RESTAURAREI  o irmão Branham disse: “Não somente em 
meio às denominações pentecostais, mas todas as denominações, esta grande lagarta 
rompeu com a fraternidade. Ela fez isto com os luteranos. Ela fez isto com os batistas. 
Ela fez isto com os presbiterianos. Ela fez isto com os nazarenos. Ela fez isto com os 
pentecostais. Sempre tem sido aquele antigo verme lá dentro que os faz se isolarem. 
‘Conseguimos isto. Você não conseguirá nada’. Que pena. Ele continua a dizer... E 
você observou que é o mesmo inseto durante todo o caminho? Agora, esse velho 
gafanhoto maligno tem entrado, e ele se espalha na pele também, você sabe, fere você 
em cima. Uma vez que eles encontrem uma pequena coisa e quando ele encontra, não 
faz qualquer diferença o que alguém mais tente dizer, ele simplesmente segurará isto, e 
ele isolará o seu pequeno grupo dentro de algo: ‘mas isso é isso’. Irmão, não é ‘Isso é 
isso’; isso é ‘isto”. 
 

51 POR QUE ALGUMAS PESSOAS NÃO PODEM SUSTENTAR A VITÓRIA 
(24/03/1957). “Então isso leva o batismo do Espírito Santo a entrar naquele coração 
humano ali para fazer a coisa correr certo. O amor de Deus, Deus é amor. E a menos 
que cada um desses dons esteja colocado certo no centro do amor, isso se tornará 
egoísta e indiferente, e se arrastará para fora, e se isolará, e atravessará, e confundirá 
e agitará. Mas quando isso está ancorado certo dentro do meio do amor, isso seguirá 
por toda a parte. E isso está certo. Isso é exatamente o que precisamos. A igreja está 
ansiosa por amor, irmão”. 
 

52 A ELE OUVI.  “Mas você nunca se isolará e receberá qualquer coisa de Deus”. 
 

Eric Fromm 5 certa vez disse: “Sentir-se completamente sozinho e isolado guia 
para a desintegração mental exatamente como a fome física leva a morte”. 

 
Dezembro de 2009 
 

                                                 
5 Erich Fromm (Psicanalista e escritor alemão) 23/03/1900, Frankfurt - 18/03/1980 , Muralto (Suíça). 
Erich Pinchas Fromm é considerado um dos principais expoentes do movimento psicanalista do século 
20. Dono de uma carreira controversa e polêmica, Fromm estudou principalmente a influência da 
sociedade e da cultura no indivíduo. Entre os seus muitos livros, destacam-se "O Medo e a Liberdade" e 
"A Arte de Amar". 
 


