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01 - Antes de começar essa manha, eu gostaria de agradecer ao irmão Vayle pela 

inspiração dessa mensagem. Alguns dos pensamentos que estou trazendo vêm de um 
sermão pregado por ele chamado Confissão Negativa, de 1965. Foi um de seus 
maiores sermões sobre fé, que ele pregou naqueles dias, mas ainda é muito 
apropriado para nós nesta hora. 

 

02 - Agora, nós temos falado sobre fé, e vimos a fé de Jesus do Getsemani até a 
cruz, e encontramos que a Fé Dele era baseada na Palavra de Deus, o que Deus tinha 
prometido que era Sua Fé. E assim também nessa mensagem nós vamos olhar para a 
base de nossa fé, que é a Palavra de Deus. O que Ele prometeu. E lembre-se, nós 
mostramos que não importa o tamanho da fé, porque há somente uma fé, e esta é a fé 
que Deus teve em Sua própria Palavra para criar o mundo. Então, se pudermos nos 
conectar a mente de Deus, não temos por que nos preocupar sobre quanta fé temos, se 
estivermos conectados à corrente de pensamentos de Deus. 

 

03 - Mas esta manha nós queremos responder a pergunta, porque a Fé parece 
funcionar em alguns enquanto em outros não? Bem, nós já temos mostrado que é 
dada a nós todos uma quantidade de Fé. Mas sabemos que se há apenas uma fé, então 
não importa seu tamanho, é fé perfeita. Mas o problema é que essa Fé perfeita está 
em um vaso imperfeito. 

 

04 - É como quando temos uma luz saindo. A mesma corrente ainda trabalha na 
outra lâmpada, mas apenas uma parece sair. Isso é porque a lâmpada era mais fraca 
do que as outras. Mas a corrente não muda, e a fé também não. É o vaso fraco que faz 
a corrente não fazer o que deveria. Então devemos tomar cuidado com esse problema, 
porque todos temos fraqueza em nossos vasos. Por isto que viemos à terra nestes 
vasos, para teste. Então é o vaso que faz sua fé vacilar. 

 

05 – Quando o irmão Branham falou sobre o sinal, ele disse que o sinal é uma 
evidencia de que o preço foi pago. Então isso é a garantia de ter aquilo pelo que foi 
pago. E fé é a garantia pelo esperado pela evidência de coisas ainda não vistas. Então 
sua medida de fé é a sua garantia dada por Deus de que você pode ter toda promessa 
da Bíblia que lhe é estendida.  

 

06 - Agora, a razão pela qual a maioria das pessoas estão pobres a respeito das 
bênçãos de Deus é também por causa de suas imperfeições no vaso, ou apenas sua 
falta de aviso do que eles realmente têm dentro de seu entendimento, ou então a 
inabilidade de usar o que Deus lhes deu. Para começar nosso estudo, vamos abrir 
nossas Bíblias em GENESIS 25:27-34 E cresceram os meninos, e Esaú foi homem 
perito na caça, homem do campo; mas Jacó era homem simples, habitando em 
tendas. (agora, a palavra simples é um erro de tradução, porque a palavra hebraica 
“TAM”, que não significa “simples”, significa “Completo”, ou “perfeito” como em 
“imaculado”. Assim vemos que Jacó era um homem imaculado, lembrando que Esaú 
não era). 

 



E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a 
Jacó. 29 E Jacó cozera um guisado; e veio Esaú do campo, e estava ele cansado; 30 
E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou 
cansado. Por isso se chamou Edom. 31 Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua 
primogenitura. 32 E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer; para que me 
servirá a primogenitura? 33 Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a 
sua primogenitura a Jacó. 34 E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas; e ele 
comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.  

 

07 - Agora aqui está um exemplo de uma confissão de descrença. Para melhor 
entender o que se passava na mente de Esaú, devemos entender que no capitulo 26:1 
nos é dito que havia uma fome na terra, e foi isso que fez Esaú falar da maneira que 
falou. Esaú não era um homem descuidado, que poderia nem ligar para sua 
primogenitura. Se esse fosse o caso, então ele não teria ficado tão nervoso com Jacó 
por tomá-la e também as bênçãos que a seguiam. 

 

08 - Não, Esaú foi criado na mesma fé de Jacó, e ele queria a primogenitura, mas 
estava a tal ponto de fome que em sua mente resolveu que era melhor comer e viver 
do que segurar sua primogenitura, sendo que ela não lhe faria nenhum bem estando 
morto.   

 

09 - Deus deu a Esaú um “Teste de Fé”, e sua reação foi em resposta de alguma 
árdua e desesperada condição pela qual estava passando. Agora, uma fome significa 
que não havia chuva. E sem chuva pouca vegetação estaria crescendo. Agora, você 
pode dizer, sim, mas Esaú não era um fazendeiro, ele era um caçador. Sim, isso é 
verdade, e quando não há chuva, não há vegetação para os animais também, e os 
animais devem migrar para longe e longe para achar qualquer pequena vegetação que 
possa ser encontrada. Então Esaú tinha viajado uma grande distancia e por dias sem 
comida, e talvez com pouca água, e o corpo não vai bem sem comida e água. De fato, 
o corpo se torna muito fraco nesse ponto, e esse é o quadro que vemos em Genesis 
25, onde Esaú foi para o acampamento, e a Bíblia diz que ele estava “débil” (quase 
desmaiando), o que significa que ele tinha muita sede, fraco e em alguma condição de 
delírio. Ele estava desidratado e fraco, e quando ele cheirou a comida que Jacó estava 
cozinhando para si mesmo, ele talvez estivesse perto dele com fome e sede. 

 

10 - Agora, o que vemos aqui é o quadro de um homem que está desesperado para 
comer ou, em sua mente, vai perecer. No entanto, ele tinha a promessa da 
primogenitura, e Deus havia feito uma promessa para Abraão de que sua semente se 
multiplicaria como as estrelas do céu. Então Esaú, ao invés de cuidar do que Deus 
tinha para dizer sobre seu teste, olhou para as circunstâncias que ele podia ver, 
provar, sentir, cheirar e ouvir. 

11 - Esaú era um homem da terra, muito terreno, e estava muito bem com sua 
carne, mas havia algumas promessas que Deus havia feito as quais ele estava 
esquecendo, porque estava focado nas circunstâncias ao seu redor e não na promessa. 
E então Esaú se focou nas circunstâncias do teste posto diante dele, disse, que lucro 
essa primogenitura me trará? Em outras palavras, que bem isso está me fazendo? Eu 
estou quase morrendo! Que proveito eu estou tirando disso? E foi bem ai que ele 
morreu espiritualmente. Ai ele provou que semente era. E foi por isso que Deus odiou 
a Esaú e amou a Jacó. 



12 - Quando uma pessoa diz, “Que bom é para mim dar e dar e dar? O que estou 
tirando disso?” é bem ai que eles falham. 

13 - O irmão Branham disse que nossos motivos devem ser corretos para que 
nossa fé funcione. Do seu sermão A Rainha de Sabá – 19.02.1961 - P:8 ele disse, 
“Sempre se lembre disso, igreja; As Palavras de Deus são verdade. Eu creio que a 
atitude mental correta para com qualquer promessa Divina de Deus fará com que ela 
se cumpra, se você puder olhar da maneira correta. Mas lembre-se, aqui está meu 
padrão em vida. Tenho tentado fazer isso. A primeira coisa, eu quero saber se é a 
vontade de Deus ou não. Então eu sei se é a vontade de Deus. A próxima coisa é, 
meus objetivos com isso e meus motivos fazendo isso. Então se é a vontade de Deus, 
e meus objetivos estão certos, e meus motivos estão corretos, eu tenho fé que será 
feito. Porque, primeiro, é a vontade de Deus, e meu objetivo é glorificá-Lo, e meu 
motivo é dar a Ele toda a glória. Vê? Então não há motivos egoístas nisso. Se você 
tem um motivo egoísta, não vai funcionar. Se seu objetivo é ganhar dinheiro para si 
mesmo ou algo assim, por que, você nunca vai se dar bem. E então tente fazer algo 
fora da vontade do Senhor. Para começar, nem vai funcionar. Então há fé genuína, 
mas você deve entrar no canal real de Deus para ter essa fé genuína. Há uma fé 
humana, e então há a fé de Deus. Assim você tem de ter uma fé religiosa para crer. 
Agora, para ter uma fé religiosa, você deve ter a mente de Cristo em você. Então 
assim é como Deus projeta visões á você, revelações, e todas essas coisas vêm pela 
mente de Cristo estando em você. Entendeu? “Deixe a mente que estava em Cristo 
estar em você”.  

14 - Mas Esaú mostrou que seu motivo pela primogenitura era totalmente para si 
mesmo, e não para agradar a Deus. Nem era motivo seu ficar com a primogenitura 
para preencher o cargo de líder tribal com todas as responsabilidades da liderança por 
muitas outras vidas na tribo. 

15 - Não, tudo o que ele podia ver era sua própria situação tudo o que ele podia 
ver era suas próprias provas. Tudo o que ele podia ver era as circunstâncias rodeando-
o naquele porto, e por seu foco estar errado, ele falhou. 

16 - A Deidade Explicada 25.04.1961 - B P33 “ Você deve testar seu motivo e seu 
objetivo primeiro. Primeiro, encontre a vontade de Deus, e então encontre seu 
objetivo, e ai teste seu motivo e veja se está certo. Então, como Jesus disse em 
Marcos 11:24, “Se você disser a esta montanha ‘mova-se’, e não duvidar em seu 
coração...” mas enquanto você tiver duvida em seu coração, se isso é a vontade de 
Deus, ou seu motivo ou objetivo estiver errado, como é que ela vai se mover? Mas 
quando você sabe que seu motivo está certo, e é a vontade de Deus, e seu objetivo 
está correto, ela tem de se mover. Isso é tudo, ou Deus disse algo de errado.” 

17 - Hebreus 12:15-17 nos diz, 15 Tendo cuidado de que ninguém se prive da 
graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por 
ela muitos se contaminem. 16 E ninguém seja devasso, ou profano (a palavra profano 



significa desobediente ou irreverente para com o que é sacro, e foi isso que Deus 
considerou) , como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de 
primogenitura. 17 Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a 
bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com 
lágrimas o buscou. Olhe, nos é dito ainda que com lágrimas o buscou, mas isso não 
importou para Deus. 

 

18 - Agora, as pessoas tentam dizer que Esaú era apenas indiferente com relação à 
primogenitura, mas isso não é o que a Bíblia diz. O homem chorou lagrimas de 
crocodilo e tentou cuidadosamente, e com grande esforço ganhar de volta a 
primogenitura, mas ela não era mais destinada a ele. Ele a entregou. E depois, quando 
ele percebeu o que havia feito, já era muito tarde. 

 

19 - Deus tinha uma grande benção e não uma maldição para aquele homem, e ele 
a rejeitou. E o apostolo Paulo nos avisa em Hebreus 10:35 Não rejeiteis, pois, a 
vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 

 

20 - Então muitas pessoas são como aquela parábola que Jesus nos conta em 
Marcos 4:5 E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, 
porque não tinha terra profunda; 6 Mas, saindo o sol, queimou-se; e, porque não 
tinha raiz, secou-se.  

 

21 - E ele nos diz o significado nos versos 14 O que semeia, semeia a palavra; e 
no verso 16 ele nos conta sobre aqueles semeados em solo pedregoso. E da mesma 
forma os que recebem a semente sobre pedregais; os quais, ouvindo a palavra, logo 
com prazer a recebem; 17 Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos; 
depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se 
escandalizam. (e esta palavra “escandalizar” vem de uma palavra grega que significa 
atraído ao pecado ou descrente). 

 

22 - Então vemos que a recompensa tem a ver com sua confissão. Como Paulo nos 
disse que a menos que retenhamos nossa confiança na promessa até o fim, não 
receberemos recompensa. 

Hebreus 10: 36 porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes 
feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37 Porque ainda um 
pouquinho de tempo, E o que há de vir virá, e não tardará. (Agora, olhe, é uma 
promessa de Deus. Ele disse que não tardará, ele trará a recompensa, mas ele diz que 
você deve ter paciência, e quem não é paciente o suficiente para esperar não receberá 
recompensa. Assim Paulo continua dizendo,) 38 Mas o justo viverá da fé (E Fé é uma 
revelação, algo que lhe foi revelado); E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer 
nele. 39 Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas 
daqueles que crêem para a conservação da alma.  

 

23 - E se você vai fazer isso no jogo de Deus, você também terá paciência para 
esperar, ou você vai se afrouxar no fim. Deus não está interessado em criancinhas 
mimadas que choram constantemente e “tem de ter agora”. Ele te faz esperar pela 
promessa. É assim que Ele testa sua fé na promessa. Para ver se você esta desejando 
esperar por ela. 

 

24 - Agora, a maioria dos cristãos são muito convencidos em se tratando do que 
Esaú fez. Eles dizem, Eu teria esperado. Eu teria crido que Deus faria algo por essa 
tribo à qual prometeu ser numerosa como as estrelas do céu. Bem, um dia muitos 



cristãos vão encarar a mesma coisa que Esaú, e serão confrontados com o mesmo 
teste. 

 

25 - Deus já prometeu no Livro do Apocalipse 13 que haverá um boicote e você 
não será capaz de comprar ou vender, então você não poderá comer até que tome a 
marca da besta. Então o que? O que eles vão fazer então? Sim, o teste vai provar se 
eles estão corretos, com certeza. E quantos por um pedaço de carne vão trocar suas 
almas ao sistema denominacional.  

 

26 - Bem, muitos crentes da mensagem dizem, eu estarei no rapto, então isso não 
vai me afetar. Como você sabe que vai estar no rapto? E como você sabe se quando o 
aperto vier você não vai passar por algo similar àqueles dias?  

 

27 - As pessoas fazem coisas estranhas sobre pressão. Olhe quantos milhões de 
Judeus foram mortos na Alemanha quando a boa e chamada tão cristã nação virou 
seus olhos para olhar para outra direção. Eles venderam suas primogenituras que 
Lutero havia ganhado por duas galinhas em suas panelas e um carro em cada 
garagem. 

 

28 - A América fez o mesmo. Depois da depressão, quando Roosevelt lhes 
ofereceu uma saída, eles, o povo americano, quebraram a constituição e elegeram um 
homem para quatro anos e venderam sua primogenitura como uma nação por coisas 
de pouco valor. 

29 - Quando não tendo nem mesmo um sinal do que está vindo sobre a terra. O 
irmão Branham disse que está vindo algo tão terrível que ele não podia nem mesmo 
falar sobre ela, porque as pessoas não poderiam suportar se soubessem. Então esteja 
preparado, pois o algo do qual ele não pode falar está a caminho. 

30 - Então, o que significa confessar descrença em Deus? Para confessar 
descrença em Deus, você deve primeiro admitir uma condição. Isso quer dizer que 
você admite uma condição e as conclusões naturais dessa condição, ao invés do que 
Deus já disse sobre a conclusão da condição. 

31 - Esaú disse que havia fome, e havia uma fome! Ele disse, Eu cacei, e não há 
comida, e ele estava absolutamente correto. Ele disse, Eu estou faminto, e vou 
morrer, e isso também era absolutamente correto na via das circunstâncias. Todo seu 
pensamento era tão racional porque se você não comer você vai morrer de fome, e se 
você morrer de fome, você morre, e então se você morrer, então o que é de bom na 
promessa para você? E esta é a maneira razoável de pensar se você não pensa como 
Deus pensa. Mas Deus não quer que pensemos como o homem pensa. 

32 - Deus disse em Provérbios 16:25 Há um caminho que parece direito ao 
homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E ele também disse em Isaias 55:7 
nós lemos, “Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus 
pensamentos, e se converta ao SENHOR, que se compadecerá dele; torne para o 
nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 8 Porque os meus pensamentos não são 
os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o SENHOR. 
9 Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus 
caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos 



do que os vossos pensamentos. 10 Porque, assim como desce a chuva e a neve dos 
céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar 
semente ao semeador, e pão ao que come, 11 Assim será a minha palavra, que sair 
da minha boca; ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e 
prosperará naquilo para que a enviei.” 

 

33 - Então Deus nos prometeu que Sua Palavra trará exatamente o que Ele as 
ordenou a trazer. 

Nós vemos em Genesis 15:1-6 que Deus fez uma promessa a Abraão de que Ele 
não fosse apenas Seu provedor, mas também Seu Protetor, porque que bem faz se 
você receber a recompensa mas não poder pegá-la, ou soltar? DEPOIS destas coisas 
veio a palavra do SENHOR a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o 
teu escudo, o teu grandíssimo galardão. (Eu sou teu protetor e teu provedor, creia em 
mim...) 2 Então disse Abrão: Senhor DEUS,(se tu és meu protetor e meu provedor) 
que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno 
Eliézer? 3 Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido 
na minha casa será o meu herdeiro. 4 E eis que veio a palavra do SENHOR a ele 
dizendo:  

 

34 - (Observe. Deus não lhe deu uma ação, Deus lhe deu Sua Palavra. Abraão 
disse, eu estou ficando velho senhor, e Tu me prometeste uma semente, não tenho 
mais nada além deste homem aqui que é meu servo, e se eu não tiver o que tu 
prometeste, ele será meu herdeiro, pois ainda não recebi o que prometeste. Abraão 
estava esperando por uma ação de Deus, mas Deus apenas lhe deu Sua Palavra, mas 
disse que Sua Palavra ainda era para o futuro). 

Este não será o teu herdeiro; mas aquele que de tuas entranhas sair, este será 
(tempo futuro) o teu herdeiro. 5 Então o levou fora, e disse: Olha agora para os 
céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será (tempo futuro) a 
tua descendência.  

6 E creu ele no SENHOR, No que ele creu? Ele creu na Palavra de Deus para ele, 
foi nisso que ele creu... e imputou-lhe isto por justiça. 

35 - Então vemos que a promessa para Esaú era por Abraão, e assim era como a 
linhagem da semente de Abraão se tornaria tantas quantas as estrelas do céu. Então 
ele tinha uma promessa de que não morreria, pois Deus disse, esta promessa é para 
você e sua semente depois de você, e Eu sou teu protetor, Eu estou presente para 
olhar por você, para cuidar que você receba sua recompensa. E você não vai morrer, 
mas viverá, e sua semente será como a areia do mar. E Esaú viveu para se lamentar 
por não crer em Deus. E Deus odiou a Esaú. 

36 - Mas e quanto a Jacó? Ele encarou a mesma fé que Esaú encarou. Não é nos 
dito quanta comida ainda lhe restava, mas não poderia ter sido muito, sendo que eles 
estavam sofrendo a mesma fome. Mas ele escolheu tomar a primogenitura, mesmo 
que ele tivesse de dar sua ultima porção de comida. Assim como a mulher de 
Zarephath, que tinha apenas seu último pouco de farinha, e ela e seu filho estavam se 
preparando para fazer seu último bolo de farinha e então morrer, pois também havia 
fome na terra, e então Elias apareceu na cena. 



37 -1 Reis 17:1 ENTÃO Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o 
SENHOR Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, 
senão segundo a minha palavra. 2 Depois veio a ele a palavra do SENHOR, dizendo: 3 Retira-te 
daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4 E 
há de ser que beberás do ribeiro; e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 5 Foi, pois, 
e fez conforme a palavra do SENHOR; porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está 
diante do Jordão. 6 E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã; como também pão e carne à 
noite; e bebia do ribeiro. 7 E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha 
havido chuva na terra. 8 Então veio a ele a palavra do SENHOR, dizendo: 9 Levanta-te, e vai para 
Sarepta, que é de Sidom, e habita ali; eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 

10 Então ele se levantou, e foi a Sarepta; e, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma 
mulher viúva apanhando lenha; e ele a chamou, e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco 
de água que beba. 11 E, indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um 
bocado de pão na tua mão. 12 Porém ela disse: Vive o SENHOR teu Deus, que nem um bolo tenho, 
senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija; e vês aqui 
apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos, e 
morramos. 13 E Elias lhe disse: Não temas; vai, faze conforme à tua palavra; porém faze dele 
primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui; depois farás para ti e para teu filho. 14 
Porque assim diz o SENHOR Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da 
botija não faltará até ao dia em que o SENHOR dê chuva sobre a terra. 15 E ela foi e fez conforme 
a palavra de Elias; e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. 16 Da panela a farinha não 
se acabou, e da botija o azeite não faltou; conforme a palavra do SENHOR, que ele falara pelo 
ministério de Elias. 

 

38 - Agora, e se esta mulher tivesse sido como Esaú e dito, não há o bastante para 
dividir com você, então caia fora, jovem homem. Ela teria comido seu último bolo e 
morrido. Mas ela teve fé na Palavra do Senhor que lhe foi dada pelo Profeta de Deus. 
E sua farinha e seu óleo sustentaram a ela e a seu filho por muitos dias ao longo da 
seca. 

39 - Mas e quanto a Eva? Ela passou por cima da Palavra de Deus pelo que 
pareceu ser boa comida para se comer e se fazer de sábia. E quanto a Moisés? Ele 
passou por cima dos tesouros do Egito para guardar a Palavra de Deus. E quanto a... 

40 - Deus não nos quer para falar sobre e avaliar as condições da vida e esperar 
pelo seu fim. Ele nos quer para olhar para uma coisa, que é a Palavra. Ele apenas nos 
quer para esperar por Suas promessas e para onde elas nos liderarão. Não devemos 
ser negativos em nossas confissões, dando a Deus louvor pelo que Ele prometeu. 

41 - O problema é que não levamos Deus a sério. Se ele te deu uma promessa, 
então Ele virá com o que Ele prometeu. Mas nós somos Laodicéia, e achamos que 
temos direito de pensar qualquer coisa que quisermos pensar e dizer o que quer que 
queiramos dizer, mas eu estou aqui para lhes dizer esta manha: você faz isso e não vai 
no rapto. “Isso é o Assim diz o Senhor” porque é Assim diz Suas Escrituras. Deus 
disse em Provérbios 16:25  Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu 
fim são os caminhos da morte 

42 - Então siga adiante e reclame sobre não adquirir a promessa quando você 
pensa que deveria adquirir, mas eu estou aqui para lhes dizer esta manha, Aqueles 
que estão desejando esperar a promessa são aqueles que receberão recompensa. 



43 - Eu até posso imaginar Sara dizendo a Abraão, quanto mais teremos que 
esperar, querido? Já esperamos por dois anos. E então o que ela fez? Ela disse, Tome 
minha serva e tenha um filho com ela e então podemos dizer que esta é a promessa 
que Deus te deu. Você acha que Deus se agradou com isso? Huh!! 

44 - Você acha que Deus gostou do que a esposa de Abraão disse? Eu te digo. Isso 
irritou a Deus tanto que Ele disse a Abraão para ir em frente com o plano dela e a 
Semente de Abraão por Sara batalhou por sua vida contra a semente de Abraão por 
Hagar por mais de quatro mil anos, agora. E irá a atitude negativa que produziu a 
Ismael finalmente encontrar paz? Não, até a Nova Jerusalém, porque essa semente 
não estará lá. 

45 - E assim depois de esperar 25 anos para receber a promessa, Deus o testou e 
pediu que oferecesse seu filho. O que você faria naquela situação? Mas Abraão não 
olhou para as circunstâncias, ele apelas olhou para a Palavra de Deus. O que Deus 
prometeu. E assim ele disse, e garoto e eu estamos subindo para fazer um 
sacrifício e NÓS retornaremos. Ele teve um testemunho como Jó teve, “Mesmo que 
Ele me mate, ainda confiarei Nele, e em minha carne verei Deus”. Abraão sabia que 
se Deus lhe permitisse matar seu filho, Deus seria obrigado a levantá-lo novamente.  

46 - Tua Semente Possuirá Portão 21.01.1962 - M P:55 “Quando você recebe a 
promessa, como você vai parar a coisa? Como você espera ser o pai das nações, e 
aqui está você com cento e cinqüenta anos de idade agora? O pequeno Isaac com 
cerca de quatorze ou quinze anos. Como você vai ser um pai de nações quando você 
tem cento e cinqüenta anos, e aqui está seu único filho, e você está destruindo a 
única evidencia que tem? Amém. Como é que vou fazer isso se eu sair de uma 
organização? Como vou fazer isso se sair? Oh ouça aquela pequena voz que vem 
com a Palavra. A Palavra... Você diz, “Eu ouvi uma voz me dizer isso”. Se for 
contrário à Palavra, não foi a voz de Deus. A voz de Deus vem com a Palavra.” 

47 - Fé 15.08.1956 - P:80 E assim, quando você recebe a promessa, chame tudo 
contrário a essa promessa, ainda que não fosse, e Deus fará acontecer. 

48 - E quanto a Noé? Ele pregou sua mensagem por 120 anos e construiu a arca 
nesse período de tempo. E se ele dissesse, “Você sabe, eu estou construindo essa arca 
há 100 anos e ainda não há sinal de chuva, então eu acho que vou parar”? Você acha 
que isso iria impedir que a chuva viesse? E Israel? Deus lhe havia prometido que um 
Messias viria, e eles esperaram por 4.000 anos que ele viesse, mas eu 
verdadeiramente acredito que muitos deles não mais creram na promessa porque 
esperaram muito, e é por isso que muitos O rejeitaram quando veio. E a igreja hoje? 
Você acha que a Igreja Cristã realmente acredita que o Senhor está voltando? Eles 
provaram que não rejeitando Sua aparição antes da vinda. E por que eles não 
crêem? Porque eles tiveram de esperar muito para o cumprimento da promessa de 
Deus. 



49 - Influencia 15.03.1964 - P:57 Jesus lhes prometeu que Ele enviaria a 
promessa do Pai sobre eles (Lucas 24:49), “ eis que sobre vós envio a promessa de 
meu Pai; ficai, porém,...” “Ficai”  não significa “orar”; Apenas significa “esperar”. 
“Ficar” quer dizer esperar. “Esperem na cidade de Jerusalém até que sejam 
revestidos de poder do alto”. E se eles tivessem andando por dez ou vinte dias? Não, 
eles tiveram de esperar 50 dias. Um dia a menos e eles a teriam perdido. 

50 - Shalom 19.01.1964 - P:52 Algumas pessoas dizem, “Mas, irmão Branham, 
Eu tentei e tentei”. Mas espere um minuto. Paciência é uma virtude. Paciência é 
uma virtude do Espírito Santo. “Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas 
forças”. Você diz, “Como eu posso esperar mais?” Apenas continue esperando. 
Tudo o que você pode fazer e esperar, então espere (vê?); apenas espere. “Como é 
que eu vou fazer isso?” Espere. Ele disse que isso é verdade, então é Verdade. Ele 
disse que isso vai acontecer. Como? Eu não sei; mas vai. Ele assim disse. Ele 
prometeu. Se Ele prometeu, então vai acontecer. Isso é tudo. Eu não posso esperar. 
Então agora apenas se lembre, Deus levou milhares de anos para cumprir sua 
promessa de um Salvador. Quatro mil anos Deus levou para cumprir essa promessa. 
Mas ele sabia desde o inicio quando isso iria acontecer. Ele sabia; Ninguém mais. 
Ele só disse que aconteceria. E quando aconteceu, as pessoas estavam em tanta 
desilusão que não souberam como aceitar. Se aquela mesma coisa não tivesse se 
repetido novamente. Sempre se repete, nunca falha, sempre ambos os lados. 

51 - O deus desta era maligna 01.08.1965 - M P:90 Mas em obediência, esta 
pequena mulher fervorosa, que vive pela fé, a Noiva, a pessoa aqui, ali, aqui, em 
algum outro lugar, alguma outra igreja, alguma outra denominação, o que quer que 
seja, e alguma...?... Crê na Palavra de Deus, obediente, esperando em amor que a 
promessa da era seja confirmada. Ela está esperando por isso. Ela é uma parte da 
Palavra, e ela está esperando que Sua Vida manifeste essa palavra. Irmãos, vocês 
não podem ver isso? Eu espero não ter puxado muito vocês. O Corpo está esperando, 
que é a Palavra, esperando pela vida, que é o Espírito, para confirmar ou fazê-La 
viva. É por isso que ela está esperando. Nenhuma outra vida vai funcionar nela. Ela 
não pode vir à vida de alguma outra maneira, ela ainda sente isso lá fora, e sabe que 
isso vai acontecer; então aqui acontece, então ela acorda. Deus disse, “Deixe 
haver”, E ela veio como a primeira. 

52 - Quem é este 22.11.1959 - P:18 E se Abraão tivesse aceitado o que parecia, 
vinte e cinco anos esperando por uma promessa que Deus lhe deu? Por que, ele 
nunca teria tido o bebê. Ele nunca teria sido o pai do pequeno Isaac. Mas ele creu na 
Palavra de Deus e não A tornaria frouxa. Mas ele esperou dia e noite, forte, dando 
louvor a Deus. Oh, quando Sara diria, “Querido, há vinte e cinco anos atrás a 
promessa foi feita, aqui estou eu perto dos cem”. Ele diria, “Louve a Deus, nós 
vamos tê-lo de qualquer forma, pois Deus disse assim, e isso está estabelecido”. Isso 
é correto. Ele conhecia a natureza de Deus, porque ele era um amigo de Deus. Ele 
sabia como lidar com Ele, pois sabia que Suas promessas, não importasse quão tolas 



pareciam, ou quão simples, ou qual sem razão, elas eram verdade, porque Deus disse 
assim, e isso valia para sempre. É assim que cada semente de Abraão faz hoje. Essa 
é a forma pela qual os Cristãos nascem novamente hoje. Não importa o que o mundo 
diga, o que a ciência diga, o que eles digam, isso, aquilo, aquilo outro, a Palavra de 
Deus permanece acima de tudo isso. E eles estão esperando por Sua Palavra e pelo 
que Ele disse ser verdade. Não importa se eles dizem hoje que o mundo não pode ser 
queimado, e os mortos, ou os corpos, não podem ser ressuscitados. Deus assim disse, 
e assim é a verdade; Assim vale para sempre. Deus assim disse, nós mantemos 
nossos olhos no que Ele disse. 

53 - Liderado pelo Espírito 07.04.1959 - P:10 Se você fizer uma promessa a 
alguém, você está obrigado com ele. E se você é um homem ou ume mulher de honra, 
você fará tudo o que puder para manter essa promessa. Mas pode ser que algo 
aconteça para que você não consiga mantê-la. Mas você sabia que Deus é mais 
obrigado a manter Sua Palavra do que você? Quando Deus faz uma promessa, Ele 
deve mantê-la para que seja Deus. Cada promessa que Ele faz é verdade. E Ele está 
obrigado para com aquela Palavra. Se você guardar isso em mente enquanto 
cruzamos essa fila de oração esta noite, algo vai acontecer com você, para saber que 
Deus não pode fazer uma promessa e não cumpri-la. Ele tem que. Ele sabe todas as 
coisas, então Ele é infinito. Nós somos finitos e podemos fazer uma promessa e 
depois retirá-la. Mas Ele não pode, porque Ele é perfeito. Ele sabe tudo, o fim desde 
o princípio. Então Ele tem de manter Sua promessa. E Ele sempre tem alguém que 
crê nisso. Deus, permita-me ser um daqueles. Não importa o quando Tu tenhas que 
ser zombado e criticado, permita-me crer na promessa de Deus e permanecer com 
ela.                      
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