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1 Esta manhã eu gostaria de começar outro estudo sobre relacionamentos e de como 
nós podemos adaptar os nossos relacionamentos segundo o modelo que Deus já tem 
adaptado para nós. 

Como sabemos, Deus é o autor do casamento, e como o autor e desenhista do 
casamento Ele sabe o que se requer para ter um casamento bem-sucedido e duradouro. 

 

2 Na Escritura, a palavra “autor” vem na forma de duas palavras gregas, archegos 
pronunciado {ar-khay-gos’} e outra palavra grega aitios { ah’-ee-tee-os}, autor; 1) o 
autor, 2) causa. 

A primeira palavra archegos é traduzida também como a palavra “príncipe”, 
“capitão” e “autor”. Simplesmente significa o líder-chefe, alguém que assume a 
liderança em alguma coisa e desta forma proporciona um exemplo, um predecessor em 
um assunto, um pioneiro ou o autor. 

 

3 Sabemos que Deus chama a Si mesmo de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E na 
verdade, Ele é o principiador e o finalizador. Alguém que começou tudo isso e alguém 
que estará lá para terminar tudo isso. A palavra “autor” simplesmente determina, 
significa aquele que começa. 
 

4 E Ele é o autor e o consumador. E que espécie de coisas tem Ele iniciado? 
Em Hebreus 12:2 lemos, Olhando para Jesus o autor e consumador de nossa fé;... 
Também vemos a mesma palavra grega usada como “Capitão” em Hebreus 2:10: 

... Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por quem são todas as 
coisas, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse através dos sofrimentos, o capitão 
(autor) da salvação deles. 

 

5 Portanto Ele não somente é o autor da nossa fé, mas também da nossa salvação. E 
no Livro de Atos lemos que Ele é o autor da Vida. 

E novamente em Atos 3:15: E matastes o Príncipe (autor) da vida, ao qual Deus 
ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 

E em Hebreus 5:9 lemos: E, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna 
salvação para todos os que lhe obedecem; 

E em 1 Coríntios 14:33 vemos que Ele não é o autor de... Porque Deus não é [o 
autor] de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 

 

6 A palavra “confusão” aqui é uma palavra grega akatastasia { ak-at-as-tah-see’-
ah} e significa em média “confusão”, “tumulto”, “comoção”; instabilidade, um estado 
de desordem, distúrbio, confusão... Se existe qualquer destes atributos em seu 
casamento eles não foram colocados ali por Deus, nem eles entraram ali porque ambas 
as partes na união do casamento estão vivendo de acordo com a Palavra de Deus. Mas 
elas existem porque pelo menos uma das duas pessoas tem colocado a Palavra de lado. 
Essa é a única maneira que a confusão, ou tumulto, ou comoção, discussão, briga, 
instabilidade, desordem ou distúrbio podem entrar. Isso não entra ali por meio do canal 
de Deus. 
 

7 Portanto, se estes atributos não são de Deus, nem são eles de Deus, então eles são 
do inimigo e devem ser reconhecidos como tal. 
 



8 E portanto, Ele é o autor e o desenhista do casamento. E observe também que Ele 
não é o autor da confusão. Portanto sem Deus (que é a Palavra, João 1:1, “E a Palavra 
era Deus”) sem Deus em um casamento, só haverá confusão. E se Deus (que é a 
Palavra João 1:1, “E a Palavra era Deus”) está no casamento, então o casamento será o 
oposto da confusão. 
 

9 Agora, podemos claramente ver pela Escritura que Deus é o autor de nossa fé, Ele 
é o autor da nossa salvação, e ele é o autor da Vida. E, para ser o Autor da Vida isso 
inclui todos os aspectos da vida, incluindo aquela parte da Vida que une duas pessoas 
juntas em unidade a fim de reproduzir aquela vida. É por essa razão que antes que Deus 
produzisse um homem à Sua própria imagem, Ele primeiro estabeleceu a Lei da Vida, 
que também é chamada de a lei da reprodução em Gênesis 1:11 que diz: “Cada semente 
produzirá segundo a sua própria espécie ou natureza” . 
 

10 A próxima coisa que vemos é Deus criando o homem à Sua imagem, um homem-
espírito em Gênesis 1:26. Depois em Gênesis capítulo 2 vemos Deus vestir aquele 
homem-espírito com o pó da terra e depois assoprando-lhe o Espírito Santo e desta 
forma vivificando-lhe para a vida. Mas observe em Gênesis 2:18, que não foi o homem 
que estava sozinho que pediu por uma esposa, mas foi Deus quem disse que não era 
bom para o homem ficar só. E desta forma Deus ordenou e designou o casamento como 
um estado onde dois indivíduos viriam juntos e viveriam juntos para ajudar um ao 
outro, e compartilhar as suas vidas juntos numa união legalmente sancionada por Deus. 
 

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

Jesus nos falou da maneira como Deus pretendia para que o casamento fosse 
correto desde o princípio. 

Em Mateus 19:3-8 lemos:  
Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao 

homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: 
Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez e disse: 
Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só 
carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não 
o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de 
divórcio, e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos 
corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim.  

 

12 O irmão Branham nos contou que Deus instituiu o casamento no princípio. 
 A INTERMITENTE LUZ VERMELHA  (23/06/1963). Agora observe, aqui diz 

que... Casamento, Deus instituiu isso no Éden, mas certamente que Ele condenou o 
adultério. 

Por que Deus condenou o adultério? Porque ele nega a palavra de Deus. 
Agora, o fato é que Jesus disse que o que Deus uniu, não separe o homem. E Deus 

é a Palavra. Agora, o irmão Branham disse o seguinte a respeito da aliança de 
casamento: 

 

13 CONTAGEM REGRESSIVA  (9/09/1962) § 35. Tomemos, por exemplo, o 
casamento para a união. Verificamos isso no casamento; verificamos o namoro, e os 
acordos,1 e então o casamento. E então isso deveria se estabelecer por todo o tempo. 
Agora, esta é a mesma coisa com Cristo e a Igreja. Vê? O namoro, Deus chamando aos 
nossos corações; nos rendemos; a cerimônia de casamento, e a Noiva leva o Nome do 

                                                 
1 Do inglês “agreements”, que também significa “pactos”, “consentimentos”, “conformidades” – NT. 



Noivo. Vê, vê? Vê? Aí está, isto que faz a Noiva. Agora, a noiva sempre leva o nome do 
noivo. 
 

14 Agora, note que ele disse que existe um namoro, em seguida um acordo, e então o 
casamento. Portanto existem três elementos que constitui esta Santa União. 

1) Namoro. 
2) Acordo, e então  
3) A União de Casamanto. 
Agora, tratamos do namoro numa série há dois anos atrás, e não trataremos do 

namoro como, para quê, quando e onde nesta série. No entanto, eu quero tratar mais 
especificamente do acordo que o irmão Branham falou aqui que deve ser alcançado 
antes que o casamento possa acontecer. Agora, todos nós sabemos que deve haver uma 
aliança de casamento a fim de haver um casamento. Duas pessoas apertando as mãos 
juntas não constitui um casamento. 

 

15 GÊNESIS 6:1-3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se 
sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos 
homens eram formosas; e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então 
disse o Senhor: Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem; porque ele 
também é carne; porém os seus dias serão cento e vinte anos. 
 

16 Na mensagem “A Intermitente Luz Vermelha da Sua Vinda”, o irmão Branham 
nos conta o seguinte referente à leitura desta passagem da Escritura: 

A INTERMITENTE LUZ VERMELHA  (23/06/1963) §§ 58-59. Você notou, 
aqui nunca disse nada sobre casamento? Observe. Os filhos de Deus vieram às filhas 
dos homens: nada sobre casamento. E se você tomar o original grego aqui, a palavra 
significa... diz... Ou, tenho isso anotado em algum lugar – esposa, tomaram para si 
esposas no versículo 3, tomaram para si... No grego, eu olhei isso esta tarde, não diz 
“tomaram para si esposas”, aqui diz “tomaram para si mulheres”, não “esposas”. 
Agora, examine isso com o seu, com seu Diaglota Enfático, e veja se isso não é 
verdade. Tomaram para si mulheres, não esposas. Eles tomaram para si exatamente 
como elas eram, amantes livres, como eles tem hoje. Em outras palavras, elas eram 
amantes naqueles dias exatamente como elas são hoje. Eles iam para qualquer lugar 
que queriam e tomavam qualquer mulher que eles podiam. 

 

17 Agora, o que ele está dizendo aqui é que não havia aliança de casamento. Vamos 
dar uma olhada no versículo 4 cuidadosamente porque aqui fala mais claramente o que 
aconteceu. 

GÊNESIS 6:4 Havia naqueles dias gigantes na terra; e também depois, quando 
os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e delas geraram filhos; estes eram os 
valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 

Veja, aqui não diz nada deles serem casados. Apenas diz que os filhos de Deus 
vieram às filhas dos homens. E como o irmão Branham disse: “Eles tomaram para si 
exatamente como elas eram, amantes livres, como eles tem hoje. Em outras palavras, 
elas eram amantes naqueles dias exatamente como elas são hoje. Eles iam para 
qualquer lugar que queriam e tomavam qualquer mulher que eles podiam”. 

 

18 A INTERMITENTE LUZ VERMELHA  (23/06/1963), §§ 82-84. Os filhos de 
Deus caíram por causa das bonitas formas e rostos das filhas dos homens. E isso é 
exatamente o que temos hoje, a mesma coisa outra vez. Agora, compare aquele dia: 
multiplicação de pessoas; as mulheres ficando bonitas; os filhos de Deus caindo; 
casando e dando-se em casamento; casos de divórcio, vivendo em adultério, e assim 
por diante. “Ora”, você diz, “irmão Branham, só um minuto. Eu não sei”. Ouça irmão, 



antes de você dizer alguma coisa ouça isto. Jesus Cristo disse que quem olhasse para 
uma mulher e a cobiçasse, já havia cometido adultério com ela em seu coração. E 
quando você vê... Quando um homem sai de seu escritório, sai da igreja, sai de sua 
casa, e se encontra na rua, o que mais você vê a não ser uma exposição, de cada lado, 
de carne e sangue de mulheres, forma ajustada, rosto bonito... tentada... É isto que 
Deus disse que aconteceria. Quando isso acontecesse, então o tempo estaria à porta. 
Como foi nos dias de Noé, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e 
começaram a tomar para si mulheres... Vê? Aí está. 
 

19 Portanto não pode haver casamento sem um acordo. E esse acordo é um contrato 
ou pacto entre as duas partes. E isto é o que eu quero examinar hoje. 
 

20 Agora, antes de seguirmos mais adiante em nosso estudo deixe-me apenas dizer 
isto. Deus tem estado cortejando uma Noiva pelos próximos 6.000 anos. Quantos aqui 
sabem disso? Ele procurou a Israel, e ela foi se prostituir após outros deuses. 
 

21 ÊXODO 34:11. Guarda o que eu te ordeno hoje; eis que eu lançarei fora diante 
de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus e os jebuseus. 
Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde hás de entrar; para 
que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas 
quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro deus; 
pois o nome do Senhor é Zeloso; é um Deus zeloso. Para que não faças aliança com os 
moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem 
aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes 
mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus 
deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás 
deuses de fundição. 
 

22 Portanto as regras número um e dois, ou os mandamentos número um e dois, são 
o mesmo como o primeiro mandamento de Deus dado ao Seu povo. Não terás outro 
além de Mim... 
 

23 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.  
 

24 Observe, Deus é o Marido, e Ele procurou Israel por uma Noiva. E a Sua primeira 
Regra que Ele estabeleceu para este relacionamento é “NÃO TERÁS OUTRO ALÉM 
DE MIM”. E o irmão Branham usa esta mesma regra quando ele proclamava a aliança 
de casamento cada vez que ele realizava um casamento. 
 

25 De CERIMÔNIA DE CASAMENTO  (1/12/1963), ele disse: Mas devidamente 
crendo que você tem considerado esta solene obrigação que você está prestes a 
assumir, e que você tem se preparado para entrar no mesmo, reverentemente, 
prudentemente, e sobriamente no temor de Deus, eu proporei a vocês a aliança de 
casamento. Vocês testemunharão o mesmo enquanto vocês unam suas mãos direitas 
juntas [O noivo e a noiva unem suas mãos direitas juntas – Ed.] Deseja ter esta mulher 
para ser sua legítima esposa casada, para viver junto neste santo estado do 
matrimônio? Você promete honrar e amar, cuidar e auxiliar na doença ou na saúde, na 



riqueza ou na pobreza, e renunciará a todas as outras enquanto vocês dois viverem? 
[O noivo responde: “Sim.”]. Deseja ter este homem para ser seu legítimo marido 
casado, para viver junto neste santo estado do matrimônio? Você promete amar, 
honrar, cuidar, e auxiliar na doença e na saúde, na riqueza ou na pobreza e unir-te 
somente a ele enquanto ambos viverem? [A noiva responde: “Sim”] Eu solicitarei um 
sinal [Duas alianças são colocadas sobre a Bíblia do ministro, e então oferecidas ao 
noivo pela noiva e depois à noiva pelo noivo - Ed.] Unam novamente suas mãos 
direitas e aproximam-se para a sua aliança. Vamos inclinar nossas cabeças. 
 

26 Observe o que ele lhes pede para confirmar. Ele diz a ambos a noiva e o noivo a 
mesma coisa. “Deseja ter esta mulher para ser sua legítima esposa casada, para viver 
junto neste santo estado do matrimônio? E renunciará a todas as outras enquanto 
vocês dois viverem?” 
 

27 O primeiro mandamento de Deus para nós em Sua aliança de casamento é o 
mesmo como deveríamos ter no nosso. E esse é um compromisso para renunciar a todos 
os outros. Portanto o primeiro mandamento é o principal mandamento e o principal fala 
de um. A palavra principal é definida como a mais importante em posição, posto, ou 
influência: chefe – dominante – essencial – o mais importante – supremo – acima de 
todos – predominante – preeminente – primordial – superior – o mais alto – elevado – 
em primeiro lugar. 
 

28 Portanto estamos olhando para a primeira e principal regra na aliança de 
casamento. O mais importante, e se não tivéssemos nenhuma outra regra para governar 
o nosso relacionamento, este Um seria. É por esta razão que Deus estabeleceu estes 10 
mandamentos para nós a fim de nos conceder uma aliança com Ele, e é por isso que Ele 
colocou esta regra como Sua primeira e principal regra. Ele disse: “Eu Sou teu Deus e 
NÃO HAVERÁ OUTROS”, ponto final. “E não Me substituireis por nenhum. Não 
adorareis qualquer coisa feita pelo homem, (que é o materialismo), não adorareis 
qualquer coisa que tenha sido criada, que inclui o seu corpo e o corpo de outros, (isto é 
o hedonismo que é a preocupação com o corpo) e a satisfação com seus desejos. Porque 
isso conduz à sensualidade, animalismo, carnalidade e voluptuosidade...”. 
 

29 Em outras palavras, Deus colocou como a primeira, a principal, a preeminente 
regra para governar o nosso relacionamento com Ele de que é para somente Ele ser o 
objeto de nossa adoração e nenhuma outra coisa deve importunar a nossa alma quando 
isso chega a adorar. 
 

30 Eu creio que a mesma coisa se aplica na aliança de casamento. O homem e a 
mulher que tem namorado com o propósito de procurar aquele outro alguém especial 
com quem eles entrarão naquela união, deve vir através do estágio do namoro onde você 
classifica se esta pessoa é aquela pessoa especial que Deus tem colocado aqui na terra 
com quem você passará o resto da eternidade. 
 

31 Veja, o estágio do namoro começa por uma atração àquela pessoa. Essa não é uma 
atração física e não deveria ser uma atração física que começaria o estágio do namoro. 
Algumas pessoas vêem outras e dizem que isso é amor à primeira vista. Não, isso pode 
ser desejo à primeira vista, mas nunca amor à primeira vista. Nunca vamos baratear2 o 
amor ao ponto onde ele é governado por qualquer um dos sentidos. O amor é 
desenvolvido exatamente como a maturidade e o caráter são desenvolvidos. Jesus 
aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu e finalmente entregou-Se por nós. E o 
amor é dado de si pelo outro. Jesus disse: “Ninguém tem amor maior do que aquele que 

                                                 
2 Do inglês “cheapen”, que também significa “rebaixar”, “desvalorizar”, “depreciar” – NT. 



entrega sua vida por um amigo”. E não existe amor maior do que dar tudo que você 
possui, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E em nenhum outro relacionamento 
isso se torna tão possível como na união de um homem e de uma mulher se tornando 
homem e esposa. 
 

32 E Jesus falou disso quando Ele falou do desejo de Deus de entrar em um 
relacionamento conosco. 

MARCOS 12:29-31. Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos 
é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de 
todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.  

 

33 O Senhor nosso Deus é o ÚNICO Deus, e Um é a posição principal. É o princípio 
essencial. É o primeiro e o principal, e sem isso não há princípio. Nas matemáticas, 
todos os números tem o número um como o seu fator primário. Todos os números tem 
como raiz e princípio o número um. E todos os números consistem do número um. Pelo 
um e através do um e para o um todos os números consistem. Quando você toma um 
número e o decompõe, finalmente continuará decompondo-o até você chegar ao número 
um. 
 

34 O número 3 é dividido em 1+1+1. O número 5 é dividido em 1+1+1+1+1 e o 
número 7 é 1+1+1+1+1+1+1 até você poder tomar cada número no universo e trazê-los 
todos de volta para o seu princípio principal que é o número UM. 
 

35 Então assim que é com este grande Um que chamamos de Deus. Ele disse: “Só eu 
sou Deus! Sou o único a ser adorado. Eu sou a raiz e a geração. O princípio e o fim. O 
primeiro número primário em qualquer número é um e o último número primário em 
qualquer número é UM. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último e quando isso 
chega a adorar não existe outro”. 
 

36 E no casamento Ele está nos mostrando pelos Seus dez mandamentos as regras 
que são essenciais para governar nossa união de casamento. A união entre duas pessoas. 
E uma vez que Deus é uma pessoa e somos uma pessoa Ele tem nos mostrado através 
dos dez mandamentos as regras essenciais para ter união com Ele. E no processo do 
namoro, a primeira e principal coisa em que devemos chegar a um acordo é de que 
“existe somente um com quem eu quero entrar nesta união e não haverá outro”. E é 
neste ponto que o namoro muda de alguém que eu estou examinando, para alguém com 
quem eu estou planejamento passar a minha vida unido para sempre. 
 

37 PERGUNTAS E RESPOSTAS Nº. 3 (30/08/1964) Pergunta nº. 18, §§ 154-159. 
Nós - nós nos casamos a vinte e um anos atrás pelo Juiz de Paz, isto foi - isto foi 
errado? Sim, foi errado você fazer isto. O casamento pertence à casa de Deus. Mas 
sendo que você está casado, aqui está quando você está realmente casado: você está 
casado quando você vota um ao outro, quando você promete um ao outro que você - 
que vocês tomarão um ao outro. O Juiz de Paz pode te dar a licença, isto é em termos 
legais, de viverem juntos como esposo e esposa sem serem na lei comum esposo e 
esposa. Mas quando você promete a esta moça e este - você promete aquele homem que 
você viverá fiel a ele, e você o toma para ser o seu marido, você está casada então. 
Vocês recordam, eu expliquei isto na semana passada, creio que foi. Vê? Quando você 
a promete... Vê? Mesmo no antigo - na antiga Bíblia, se um homem ficava noivo de uma 
virgem, e... Você conhece as leis sobre isto. Ora, era o mesmo que um adultério. 
Certamente que era, quando ele prometia, era assim. A pergunta foi feita outro dia: 
“Uma anulação era – anulação – uma anulação, é a mesma coisa que um divórcio?” 



Vê? Quando você me faz estas perguntas, amigo, você não sabe o que isto faz comigo. 
Tenho muitos amigos assentados aqui que se casaram duas ou três vezes. Imagine você 
que estou falando do meu próprio filho, Billy Paul? Separaria eu a Billy Paul? Claro 
que não! Billy Paul casou-se com uma mocinha, e veio e disse: “Papai, eu vou me 
casar”. Eu estava lavando o meu carro; eu disse: “Você vai bater com a cabeça na 
parede”. E simplesmente continuei lavando o meu carro, assim. Ele disse: “Eu vou me 
casar”. Eu disse: “Oh, vá em frente”. Simplesmente continuei assim. Ele saiu por ali e 
disse à sua mãe e a sua mãe riu dele. Você sabe o que ele fez? Fugiu com esta mocinha 
que ainda estava fazendo o primário e se casou. Nós anulamos o casamento, o pai desta 
menina e eu mesmo. Nós anulamos o casamento, mas ele estava casado do mesmo 
modo. Ele é o meu rapaz, assentado aqui me ouvindo agora. Agora, é exatamente isto. 
Ele veio até a mim com a moça com a qual ele vive agora, a minha nora. O meu 
netinho... Ele disse: “Papai, você me casa?” Eu disse: “De modo nenhum”. Este é o 
meu próprio filho. Você pensa que isto não me corta o coração, quando eu o embalava 
em meus braços e fazia tudo que eu podia fazer, e fui ambos pai e mãe para ele? Você 
pensa que isto não me mata ao dizer isto? Mas é a verdade. Certamente. O meu filho 
está assentado aqui ouvindo... Minha nora e o meu netinho, assentados bem aqui 
agora... Porém eu lhe digo que está errado (Vê?), porque eu tenho que fazê-lo. Estou 
preso a esta Palavra. 
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