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01 – Esta noite eu gostaria de ler algo do sermão do irmão Branham A Obra Prima no 
parágrafo 10 onde ele disse, Agora, temos de por nossa fé em algo; E se eu, ou 
qualquer um de nós tentássemos ter sucesso em vida e nos tornássemos muitas vezes 
multimilionários... Mas o que faríamos com isso? Temos de chegar ao fim da estrada, e 
o que de bom é isso para nós então? Vê? Dinheiro é um recibo. É uma troca; Mas você 
não pode trocá-lo por Vida. Somente Deus tem vida. 
 

02 - Agora, essa é a verdadeira questão que deveríamos estar perguntando a nós mesmos 
esta noite. Ele disse, “temos de por nossa fé em algo”. Então a pergunta que lhes faço 
esta noite é: “em que você está pondo sua fé?”. 
 

03 – Nós esquecemos de Deus muitas vezes quando esquecemos do que Ele está fazendo 
nas pequenas coisas em nossas vidas. Nós focamos muito nas coisas grandes, as super 
coisas, mas sabemos que Deus se esconde em simplicidade, e até mesmo testificamos 
disso, e ainda quando se aplica em nossas vidas parecemos por nossos pensamentos em 
outro lugar que não seja as coisas pequenas. Mas são os pequenos fungos que azedam o 
vinho e são as pequenas coisas que não são feitas que nos arruinarão. E são as pequenas 
coisas pelas quais Deus se faz conhecer. 
 

04 - Hoje se cumpre estas escrituras 65-0125 P:5 Eu observo as pequenas coisas. 
Cada pequena coisa tem um significado para mim. Eu não acredito que qualquer coisa 
aconteça a um cristão por acaso. Eu acho que é ordenado por Deus, porque Jesus disse 
que Ele faria todas as coisas trabalharem juntas pelo bem daqueles que O amam. 
 

05 - E de novo ele disse em Único Lugar provido para adoração de Deus 65-1128M 
P:46 Cada pequena coisa insignificante, tudo, você deve ter fé. São sempre os 
pequenos fungos que estragam a vinha. Às vezes você deixa... Não é as grandes coisas 
que você faz. É as pequenas coisas que você deixa a fazer. Lembre-se, uma corrente é 
tão forte quanto seu elo mais fraco. “Bem aventurados são aqueles que cumprem todos 
os mandamentos de Deus, que tenham o direito de entrar”. Faça tudo que Deus disse, se 
ele disse para as mulheres terem cabelos longos, você diz... Um homem me falou há 
não muito atrás, ele disse “Eu não prego uma religião da linha de roupas”. Eu disse, 
“Então você não está pregando o Evangelho”. Isso é certo. Deus estabeleceu. Ele disse 
o que fazer. Então você também faz... é o seu natural e lógico. Que coisas pequenas? As 
pequenas insignificantes. Jesus disse, “Bem aventurados são aqueles que fazem todas 
as pequenas coisas”. E uma mulher deixar seu cabelo crescer, é apenas um... por que? 
É apenas algo que ela pode fazer, e ela nem se quer faz. Nem mesmo vai fazer. “Oh, 
nos ensine as grandes coisas”. Como você pode ensinar as coisas grandes se você não 
vai fazer as coisas simples e comuns? Porque, você vê, seus motivos e objetivos estão 
errados. 
 



06 - O irmão Branham disse em seu sermão, Influência 64-0315 P:40 Aqui está um 
bom exemplo. Esteja sempre consciente se sua pequenez, não de sua grandeza. Hoje 
nós americanos... que tentamos pensar que estamos sendo “grandes alguéns”, que 
pertencemos a algo grande, alguma grande organização. Algo muito grande... Tudo 
grande, grande, grande, grande é tudo o que vemos. Temos um exemplo na Bíblia disso 
uma vez. Um profeta voltou pára a caverna, e Elias... E Deus estava tentando atrair 
sua atenção para que saísse. E lá veio o fogo, e fumaça, e um vento estrondoso pelas 
montanhas, e trovões, e terremotos, e tudo tremia. O profeta se quer se moveu. Deus 
nem estava nele. Mas quando aquela pequena a calma voz falou, ele cobriu sua face e 
veio para fora. Quando a calma e pequena voz da Palavra de Deus falou, não uma 
baderna, não nossas grandes denominações, não nossas grandes coisas, mas aquela 
calma, pequena voz da Palavra, que deveria chamar um homem ao arrependimento. 
Deus em Sua Palavra. E ainda cobriu os pés e se conscientizou de sua, nossa pequenez 
diante de Deus. 
 

07 - Mensagem do entardecer 63-0116 P:93 Observe, grandes barulhos, mas não 
atraíram o profeta. O profeta não se importou com os grandes barulhos. Mas quando 
ele ouviu aquela pequena e calma Voz, ele sabia que era a Palavra; ele velou sua face 
e saiu andando. Você sabe, o sol pode puxar mais água em quinze minutos sem 
qualquer barulho, E nós fazemos mais barulho puxando um galão de água do que o sol 
faz puxando milhões deles. Correto. Nós sempre estamos olhando por algo grande com 
um monte de “hu-rah!”, e um monte de bagunça. 
 

08 - Agora, como eu disse mais cedo nessa mensagem, o irmão Branham disse, “Temos 
de por nossa fé em algo.” Então a pergunta é onde por nossa fé, e sabemos que essa fé é 
revelação. 
 

Hebreus 11:4 Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual 
alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, 
depois de morto, ainda fala.  
 

09 - Agora, observe que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o de Caim. 
Então o sacrifício de Caim tinha de ser excelente se o sacrifício de Abel foi mais 
excelente do que o de Caim. Para ser “mais excelente”, o outro deve ser excelente. E o 
sacrifício de Caim era excelente, porque estava em Deuteronômios 26 a “primeira 
oferenda de fritos”. Então o sacrifício de Caim estava baseado na Bíblia. Então, Caim 
era um crente religioso. 
 

Deuteronômios 26:1 E SERÁ que, quando entrares na terra que o SENHOR teu Deus 
te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, 2 Então tomarás das primícias de 
todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o SENHOR teu Deus, e as 
porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o SENHOR teu Deus, para ali fazer 
habitar o seu nome.  
 

10 - Agora, observe que Caim ofereceu a Deus a primeira oferenda de frutos oferenda 
de colheita ou oferenda de Ressurreição, porque a colheita representa o tempo da 
ressurreição quando os ceifeiros virão e colherão a safra. Mas sua revelação estava fora 



de tempo, pois sem o derramamento de sangue não há redenção de pecados, e não 
haverá ressurreição à vida sem que haja um sacrifício de sangue. 
 

11 – Então o sacrifício de Caim ainda que excelente, estava fora de época. E quando 
Caim teve um filho, o chamou de Enoque. Mas este Enoque não era o Enoque de Adão 
que seria tomado no primeiro rapto. Mas Caim era um religioso e acreditava nas 
Escrituras e podia lê-las nas estrelas, como Adão e todos aqueles que viveram lá atrás 
eram ensinados a ler. 
 

12 – Mas João disse que ele matou seu irmão porque seus feios eram malignos. 
 

1 João 3:11 Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos 
amemos uns aos outros. 12 Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. 
E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.  
 

13 – Agora, isso não diz que o assassinato de seu irmão era obra maligna, mas o matou 
porque seus feitos eram malignos. E quais eram esses feitos malignos? O mesmo 
apóstolo que escreveu esta epistola escreveu também o Evangelho de acordo com João, 
e disse, João 3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens 
amaram mais as trevas do que a luz, (por que?)  porque as suas obras eram más.  
 

Eles não virão à luz porque pensam ter um melhor entendimento da Palavra. 
 

14 - Então ele ofereceu a Deus um excelente sacrifício, e ainda foi chamado maligno 
pelo apostolo João. E este mesmo João disse que a evidencia da semente de Deus é 
Amor, e Caim não é um exemplo de Amor. De fato, se você olhar para o espírito sobre 
ele, você veria que porque Deus não aceitou seu sacrifício, ele ficou com raiva e matou 
a seu irmão. Isso não é amor, e é exatamente o que o apostolo João apontou, que Caim 
não deve ser exemplo desse Amor de irmãos que manifestará quem é semente de Deus e 
quem não é. 
 

15 – O apostolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, “ainda há Fé, Esperança e Amor, e o 
maior deles é o Amor”. Então se começa com Fé, mas deve vir de fé na esperança, que 
é uma expectação previa, e então dessa expectação vem uma expressão de doação, a 
qual Paulo chama de amor. Então a primeira coisa é fé, revelação. E então se a fé é uma 
revelação genuína, construirá uma expectação previa. Para que você verdadeiramente 
creia em algo você previamente espera que algo produza, e a produção é chamada 
Amor. O Amor é sempre caracterizado nas escrituras como doação. Pois Deus amou 
tanto o Mundo que Ele deu. 
 

16 – Se um homem tem uma revelação sobre uma mulher que seja sua noiva, então 
edificará em si uma expectação que trará uma doação. Então de fato a doação expressa 
a revelação. Então também seu sacrifício expressa sua revelação. 
 

17 – Você vê, seu sacrifício é um resultado do que lhe é revelado. E você se torna sua 
revelação. Abel ofereceu a Deus um cordeiro sangrento morrendo, e isso ele se tornou. 
 

De União invisível da Noiva 65-1125 P68 o irmão Branham disse, O que é revelação? 
Jesus disse, “Sobre esta rocha edificarei Minha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela”. Fé é uma revelação, porque fé te foi revelada. Abel, pela fé 
ofereceu por revelação (fé) ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de 



Caim. Caim pensou que eles haviam comido maças. Eles ainda têm essa idéia, mas não 
foi isso. (Me livro não tem nada disso. Eu acho que conseguimos mais umas milhares 
aqui agora. Vê?) Observe, isso é Escriturístico de Gênesis a Apocalipse. E no tempo do 
fim as duas arvores estão vindo à sementes e provando a si próprias. 
 

18 - Agora, se algo é verdadeiramente revelado a você, então essa revelação produzirá 
dentro de você uma expectação previa, que é esperança, e se ocorrer assim então 
terminará em expressão de amor. E então se seus sacrifícios a Deus não vêm de uma 
expressão de Amor então eles não são de uso para você nem para Deus. 
 

19 - Paulo disse, “Ainda que eu lance meu corpo ao fogo e não tiver amor, do que me 
adianta?”. E Observe que as obras de Caim não eram uma expressão de Amor, pois 
quando lhe foi dada a oportunidade de fazer o certo, ele a rejeitou e matou seu irmão 
para tirá-lo da competição pela atenção de Deus. E quantos pregadores fizeram a 
mesma coisa em nossa hora? Quando eles sabem que não têm a completa verdade, 
eles atacam o homem e tentam matar sua influência. Agora, isso nunca vai te levar 
para mais perto de Deus! Então por que fazer algo tão estúpido? 
 

Obra é fé expressada 65-1126 P:50 Em uma audiência de pessoas, onde uma linha de 
oradores vem, você encontrará algum... E Eles eram todos boas pessoas, bem dizendo. 
Há alguns tentando muito crer nisso, tentando trabalhar a si mesmos nisso. Alguns 
simplesmente não podem. E outros, é só pela graça; Simplesmente é lhes dado. Agora, 
há uma diferença, vê? É assim. Essa é a verdadeira revelação, porque fé é uma 
revelação de Deus. Precisa ser revelado primeiro. 
 

20 - E de O Rapto 65-1204 P:40 o irmão Branham disse, Mas a igreja, a Noiva, o 
rapto é uma revelação para ela. É revelado a ela, que a revelação, a verdadeira Noiva 
de Cristo estará esperando pela revelação do rapto. Agora, é uma revelação, pois a 
revelação é fé, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que 
lhe é revelado assim como foi com Abraão, que podia chamar qualquer coisa contraria 
ao que lhe havia sido revelado ainda que não fosse assim. Agora, fé... Fé é isto: é uma 
revelação de Deus. A igreja é erigida sobre a revelação, o corpo inteiro. 
 

21 – Agora, o irmão Branham disse no sermão “A Obra Prima” “temos de por nossa fé 
em algo”. Então a pergunta que quero que considerem esta noite é onde você está pondo 
sua fé. Em que você Poe sua fé? Porque, isso lhe dirá também para onde você está indo. 
 

22 – Você vê, se você tem uma fé, então deve haver uma expectação previa, e se sim 
então o que você está esperando? Qual é sua esperança? E se há uma esperança então 
ela se manifestará no que você fizer. 
 

23 - Agora o apóstolo Paulo disse, Romanos 8:24 Porque em esperança fomos salvos; 
mas eu pensei que ele tinha dito Efésios 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da 
fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 
 

24 - Então você vê que realmente pela graça que somos salvos, porque não é o que 
fizemos mas o que Ele fez por nós, e a graça nos dada é pela Fé Dele no Pai de guardar 
Sua Palavra. E se nós temos Sua Fé, e se for verdadeiramente genuína, então para fora 
dessa fé sai uma expectação previa, e para fora dessa expectação previa sai uma 



expressão resultante em um ato de amor. É por isso que esse mesmo apostolo pode 
dizer em Romanos 8:24 Porque em esperança fomos salvos. Ora a esperança que se vê 
não é esperança; porque o que alguém vê como o esperará? 25 Mas, se esperamos o 
que não vemos, com paciência o esperamos. 
 

25 - Martinho Lutero disse, “Esperança denota uma expectação que é mais intensa. 
Esperança que cresce da ardente espera pelo que é grandemente desejado, faz do amor 
ainda maior pela própria distância que se separa. E por tão intensa esperança então é 
criada uma unidade entre aquele que espera e aquele esperado”. E Paulo disse que se 
você vê, então você não mais espera. Se você vê você não mais expectando como se 
ainda não estivesse lá. É por isso esperança é por aquilo não visto, e ainda espera por 
aquilo que ainda não chegou. Mas quando chega aquele ponto, então Amor toma 
controle e a doação começa. E como o irmão Branham disse, sua fé tem de ter algo em 
que estar focada. “Você tem de por sua fé em algo”. Pois onde está sua fé é onde você 
está expectando previamente. 
 

26 - Perguntas e Respostas COD 54-0103M P:32 Agora, observe então quando eles 
foram capturados e carregados para dentro da Babilônia, porque tentaram 
personificar as nações do mundo... Que belo quadro hoje da igreja tentando 
personificar o mundo lá fora, e levaram embora, levaram embora suas—suas vidas. A 
igreja vive como o mundo vive, leva em frente, age igualzinho, e tudo mais, e clamando 
ser igreja. Você não pode fazer isso. Não, senhor. Sua própria vida professa o que você 
é. O que você é... Como eu disse no inicio, você é um reflexo aqui do que você é em 
outro lugar. O que você é, o que seu corpo celestial ou terreno se edificou, o que seu 
corpo celestial é em outro lugar é o que você está refletindo aqui. Na terra espiritual o 
que você é, é o que você é aqui. Se você continua com uma mente vulgar no mundo 
espiritual, você tem mente vulgar aqui. Se você ainda tem malicia, inveja, e conflitos, 
na terra espiritual você está assim também, e se reflete aqui. Mas e o seu ser interior se 
tornou limpo e purgado, isso mostra que você tem um corpo lá fora esperando, que foi 
limpo e purgado, e está sendo refletido aqui em carne. Você não vê? Veja, aqui está. 
“Se este tabernáculo terreno for dissolvido, temos outro já esperando”. Vê? 
 

27 - Explicando curando e Jairo 54-0216 P:37 o diabo está só tentando te assustar. 
Ele está tentando por algo fora do jogo em algum outro lugar, diz, “Alguns desses dias 
serão isso”. Você é agora. Agora, vocês são filhos de Deus. Agora, estamos assentados 
juntos em lugares celestiais. Agora, nós temos todos os poderes na terra e no céu. Vê? 
Agora, nós temos. Não no milênio, não vamos precisar lá. Temos agora. Nós somos... 
Nesse momento somos filhos de Deus. “Não se mostra o que nós seremos, mas sabemos 
que seremos como Ele”. O que você é aqui é um reflexo do que você é em outro lugar. 
“Aqueles que chamou, justificou”. Correto? “Aqueles a quem justificou, a estes 
glorificou”. Já na presença do Pai, nós temos um corpo glorificado. Ah! Não foi 
profundo? Certo. Nós descobriremos se está ou não. “se este tabernáculo terreno for 
dissolvido, temos outro já esperando”. Correto? Correto. Então nesse momento, e o 
que somos aqui é um reflexo. Aqui, o que somos aqui é um reflexo do que somos em 
outro lugar. Então se suas obras são malignas, você já sabe de onde veio. Você sabe 
onde seu outro corpo está esperando. 



28 - Perguntas e Respostas COD 54-0103E P:97 O que você é aqui... Ponha isso em 
sua mente agora. Eu estou encerrando. Mas o que você é aqui é um sinal do que você é 
em outro lugar. Você sempre quis ser perfeito, vocês cristãos, e essa perfeição não está 
nessa vida. Mas cada homem e mulher aqui que é cristão, cada pessoa cristã aqui já 
está glorificada na presença de Jesus Cristo. E você tem outro corpo. Você não vai ter 
outra hora; você tem agora. Há um corpo te esperando agorinha mesmo se este aqui 
perecer. Poderia pensar nisso? Estude isso só por um minuto. Você sabe que cada um 
de nós pode estar na eternidade antes que o sol nasça amanha de manha? Agora, se 
você não é um cristão, meu amigo, só te resta uma coisa. Você tem que ir por esse 
caminho. Se você está na estrada, tem que andar por ela. Se você é uma semente de 
milho, você vai produzir milho. Se você é um cacto, você produz vida de cacto. Agora, 
se você tem pertencido a uma igreja em algum lugar que não conhece e não ensina, e 
apenas te deixa vir à igreja e ser um membro... Você diz, “Bem, irmão Branham, minha 
igreja ensina que devemos aceitar a Jesus como nosso salvador pessoal. Se crermos no 
Senhor Jesus estamos salvos”. Se sua vida não se compara com a dele, você ainda não 
crê. 
 

29 – Então se você está previamente esperando pelo que nossa fé ou revelação lhe disse 
para esperar então sua vida vai refletir isso, e seu foco estará nisso e sua expectação 
estará focada nessa coisa. E assim sua vida será entregue a aquele que te foi revelado. E 
este é o sacrifício. Pois maior amor o homem não tem do que deixar sua vida por um 
amigo. Este é o sacrifício supremo e expressão de Amor. 
 

30 - Onde está sua fé hoje? Está com as riquezas da terra onde traça devora e a 
ferrugem corrompe? Ou você está ajuntando sua fé no Céu, onde nem a traça e nem a 
ferrugem podem destruir? Onde está sua fé hoje? Onde está sua revelação? Isso se 
reflete em sua vida. 
 

Curvemos nossas cabeças e corações em oração. 
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