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Antes de começarmos nossa mensagem esta manha sobre a atitude de Cristo, eu 
gostaria de dizer que tive tremendo prazer neste estudo. Pelos últimos anos eu tenho 
visto nossa habilidade de olhar dentro da Palavra Viva de Deus e vê-la se tornar mais 
cristalina do que nunca antes. A Bíblia nos diz para dividir a Palavra da Verdade 
corretamente e estou vendo foco cada vez mais. As coisas estão se tornando mais claras 
do que nunca antes. Logo que um descrente levanta uma questão, a Palavra, que está 
vivendo que habitando em nossos corações, tem a resposta para a descrença. Em 
Hebreus 4 nós lemos que a Palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois 
gumes, mesmo dividindo as justas e medulas dos ossos. E nos foi dado um prima da 
Palavra, com o qual somos capazes de ver microscopicamente as coisas nesta Palavra 
que os outros deixaram passar por alto pelas eras, e nunca sonharam em ver. 
 

Um homem que não é nascido de novo reside nos cinco sentidos exteriores do 
corpo, e com os cinco sentidos de visão, paladar, tato, olfato e audição eles tem sido 
capazes de ficarem mais perto e mais perto do não visto, chegando ao ponto de dividir 
um átomo em partes menores. O Apostolo Paulo disse, EFÉSIOS 5:13 Mas todas estas 
coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Assim 
podemos ver que os grandes passos do homem na ciência apenas são possíveis pela sua 
habilidade de usar a luz. 
 

E agora o homem chegou ao ponto em que pode ver através de microscópios 
eletrônicos o que é chamado de espaço interior, e como eles têm aperfeiçoado o uso da 
luz com aqueles microscópios. Eles são capazes de ver cada vez mais claramente, até que 
descobrem que há um universo muito maior dentro do átomo do que há no que temos 
chamado de universo aqui fora, onde vemos o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Um 
universo muito maior descansa dentro do que ficou invisível por eras, e agra está sendo 
feito possível, pela Luz.  
 

O homem, pela ciência, entendendo como utilizar os princípios naturais na luz, é 
capaz de ver mais claramente as coisas que ficaram escondidas de era em era. E pela luz, 
está utilizando o que lhe foi dado na ciência natural para olhar o invisível com 
instrumentos cada vez mais poderosos enquanto os anos passam. E pensar que eles estão 
olhando apenas com os olhos naturais. Eles estão fazendo tudo isso apenas com os cinco 
sentidos exteriores. E nós, que recebemos tal iluminação que vai além dos sentidos 
exteriores, quando nos é dado acesso pela Luz de Sua Gloriosa Presença, e que 
recebemos a habilidade de conhecer e entender os cinco sentidos interiores, de 
imaginação, consciência, memória, razão e afeto? (os sentidos do espírito), e o sentido 
interior chamado Fé? Pois pela Fé podemos ver o invisível. 
 

E em pensar que com apenas os sentidos exteriores que foram dados ao homem 
para se relacionar com este lar terreno, o homem tem sido capaz de se mover para mais 
perto e mais perto em direção aos átomos, dissecando-os, e agora chegaram a um ponto 
chamado espaço interior, e descoberto que há um universo muito maior dentro de um 
átomo do que todo o universo que podemos ver por telescópios. 
 

E quanto a nós? Somos nós que estamos na presença do Próprio criador do 
Universo. Ele é a Suprema Luz das Luzes. Que tipo de visão devemos ter enquanto 
crescemos em sabedoria e Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, como 



devemos ser vendo mais e mais as coisas de Deus que Ele de tanto bom grado nos trouxe 
por um profeta vindicado e pela Sua própria presença pessoal conosco na forma de Pilar 
de Luz? As coisas estão ficando mais claras a medida que nos aproximamos da fonte da 
luz, que é a Gloriosa Presença de Jesus Cristo. Como podemos ser capazes de ver coisas 
que homem algum jamais viu? 
 

Pois as Escrituras nos dizem, João 1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos 
homens. 5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 
 

E o apostolo Pedro nos disse que quando a Luz bate, ela ilumina os lugares 
escuros e os mistérios escondidos são revelados. 
 

II PEDRO 1:19 E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis 
em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia 
amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 
 

E o mundo ainda continua em escuridão a respeito do Criador que lhes deu luz 
natural, porque eles rejeitaram a Luz de Seu Glorioso Evangelho. O Apostolo Paulo 
disse,        II  CORÍNTIOS 4:3 Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para 
os que se perdem está encoberto. 4 Nos quais o deus deste século cegou os 
entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da 
glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 
 

E assim também tem a luz no glorioso Evangelho mostrado em nossos corações, 
trazendo luz sobre a Palavra de Deus que descansa em nossos corações, revelando os 
segredos profundos de Deus, que foram escondidos desde a fundação do Mundo, mas 
nos foram revelados nesta hora pela Presença daquela Grande Luz, o  Pilar de fogo que 
está aqui em nosso meio... 
 

O Irmão Branham disse em sua mensagem TENHA FÉ EM DEUS 54-0900 
e:13 Qual é o problema conosco, cristãos? Nós nos sentamos em nosso trabalho. Isso é 
certo. A ciência está levando o homem mais longe com seus cinco sentidos do que os 
ministros foi com sua alma, seu espírito, que é superior à ciência.  Eu gostaria de lhes 
fazer uma pergunta. Muitos de vocês irmãos aqui podem voltar comigo para a época do 
T-Model (modelo de automóvel produzido pela Ford entre 1909 e 1927, primeiro carro 
a ser produzido em massa numa linha de produção com sucesso. NT.). a ciência só 
podia... Agora ouçam antes de eu encerrar. Há algo que quero que lembrem. A ciência 
só é boa enquanto puder medir. Quanto mais a ciência mede, esse é o quão poderosa 
ela se torna. E quanto mais a Igreja pode medir, assim é quão poderosa ela se torna. 
 

14 A ciência, mais ou menos trinta e dois anos atrás podia medir dez mil 
polegadas; nisso eles podiam fazer um Ford T-Model, com um pistão de dez mil 
polegadas, o que podia dar a tremenda velocidade de quarenta quilômetros por hora. 
Em cima disse, tinha um dispositivo de propulsão interna, uma válvula para bombear o 
gás, o gás pegava fogo com o dispositivo de propulsão, mas perdia muito de sua 
compressão enquanto saia com dez mil polegadas, você só podia dirigir naquela 
velocidade. Cinqüenta e cinco quilômetros por hora era extremamente bom, um rápido 
Ford T-Model. Agora, eles pararam por ali? Não senhor. Eles tem cem mil polegadas 
agora. Estão evoluindo, medindo mais perto. Eles podem pegar o mesmo Ford ou 
aquele mesmo pistão em um avião a jato e dirigir a novecentos quilômetros por hora, 
com o mesmo dispositivo de propulsão. Por que isso? Eles podem avaliar melhor, para 
que nada vaze. A pressão está ali, mas sua medida não era medida o suficiente. Eles 
podem até pegar aquelas cem mil polegadas e dividir um átomo. Eles estão parando? 
Não, eles continuam em frente. Mas nós, oh, bem, estamos satisfeitos com o humor, com 
o que Finney disse. Os homens estão bem. Eles eram cristãos, irmãos que estão na 
glória. 



 
15 A primeira vez em que a regra foi posta acima da Palavra de Deus... Como 

você mede isso esta noite? Que valor tem a Palavra de Deus para você? Agora olhe, 
Cristão, Martinho Lutero veio e A colocou sobre o catolicismo e descobriu que o justo 
viverá pela fé. Ele deixou uma grande lacuna ali. Muitas coisas passaram alto. Mês ele 
creu que o justo viverá pela fé, e andou por cima disso porque a Palavra de Deus assim 
disse. Ele dividiu a Palavra de Deus ao povo; “O justo viverá pela fé”. E lá veio um 
camarada da Inglaterra, chamado João Wesley; Ele foi um pouco mais perto: 
santificação, como eles chamavam em seus dias, a segunda obra da graça. Veja o que 
ele fez; ele introduziu santidade na Igreja. 
 

16 Depois veio Pentecoste e trouxe os dons do Espírito santo, falando em 
línguas e sinais. Mas ainda estamos deixando a grande lacuna. Vamos esta noite 
estabelecer a medida de Deus e medir toda a Palavra de deus. O mesmo Espírito Santo 
que ativou o pistão lá atrás que os trouxe pela fé, justificação, o Mesmo que deu 
santificação, o Mesmo dá o batismo do Espírito Santo, o mesmo poder, o mesmo 
Espírito Santo pode levar a Igreja à perfeição, e Ele fará isto: tudo o que Ddeus 
prometeu em Sua Palavra. Deus fará. O problema nisso é... Vamos expulsar o mundo. 
Vamos medir a Palavra de Deus, e ela é a Verdade. “Tenha fé em Deus”, Jesus disse. 
Pois se disseres a esta montanha que se mova e não duvidares, ela fará exatamente o 
que lhe mandares fazer. Não é maravilhoso? Vamos alcançar os requerimentos. Eu não 
me importo. Os luteranos estão bem. Os batistas estão bem. Os metodistas estão bem. 
Os pentecostais estão bem. Todas essas coisas diferentes, estão todas bem. Mas vamos 
corrigir tudo isso e dizer que cada Palavra de Deus é verdade. Tudo o que Deus disse é 
perfeito, e se Ele disse, “O que quer que desejas, quando orares e não duvidares 
receberá...” E eu creio que isso é a verdade. Deus, me deixe estabelecer minha 
correção em minha alma e espalhá-la pela Palavra de Deus e dizer, “Deus é a 
verdade; envia a unção do Espírito Santo e dispare  o cilindro sobre mim. Eu crerei em 
cada palavra”. E você verá coisas acontecendo. Você crê nisso? 
 

I JOÃO 2:1 MEUS filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, 
se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 2 E ele é a 
propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de 
todo o mundo. 3 E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus 
mandamentos. 4 Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é 
mentiroso, e nele não está a verdade. 5 Mas qualquer que guarda a sua palavra, o 
amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos 
nele. 6 Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 7 Irmãos, não 
vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio 
tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 8 Outra 
vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós; porque vão 
passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. 9 Aquele que diz que está na luz, e 
odeia a seu irmão, até agora está em trevas. 10 Aquele que ama a seu irmão está na 
luz, e nele não há escândalo. 11 Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e 
anda em trevas, e não sabe para onde deva ir; porque as trevas lhe cegaram os olhos. 
12 Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 
  

Agora, esta manha eu vou concluir nosso estudo sobre a Atitude de Cristo. Este 
será o numero quatro em nossa série. Eu gostaria de focar nossa atenção nos quinto 
ponto a respeito da atitude de Cristo, que é “como uma atitude errada pode interferir 
na nossa caminhada, e na caminhada daqueles sobre quem temos influencia”. 
 

Assim, ao longo do que temos examinado na atitude de Cristo, nós vimos que 
uma atitude não é uma concepção mental, nem é algo que reside em nossa mente. A 
palavra ‘atitude’ não se refere à mente, mas sim às expressões exteriores do corpo de 



nossos pensamentos, sentimentos e emoções que são mostradas usando-se linguagem 
corporal do mesmo tipo. 
 
Lembre-se do estudo do irmão Branham do corpo tríplice em que estamos, seres de três 
partes. Temos um corpo que tem cinco sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. 
Com estes cinco sentidos nós interagimos com nosso lar terrestre. 
 

Amnésia espiritual 64-0411 P:29 ... Você tem de ser identificado. Algum lugar 
você deve mostrar, sua vida mostra, esta noite, onde você está identificado. Você está 
identificado em Cristo ou fora de Cristo. Você não está no meio do caminho. Não há 
um homem bêbado sóbrio. Não á um pássaro branco negro. Você é um salvo ou não é. 
Você é um santo ou um pecador, um ou outro. E sua atitude espiritual para com a 
Palavra de Deus te identifica, exatamente onde você está. 
 

O que eu gostaria de comunicar-lhes esta manda PE que nossa atitude é apenas 
um reflexo da constituição da alma. E as ações que temos são apenas um reflexo da 
condição. De fato, o irmão Branham disse em suas mensagem... 
 

Explicando, curando, e Jairo 54-0216 E:37 O que você é aqui é um reflexo do 
que você é em algum outro lugar. “Aqueles a quem Ele chamou, justificou”. Correto? 
“Aqueles a quem justificou, glorificou”. Já na presença do Pai nós temos um corpo 
glorificado. Ah! Não é profundo? Certo. Nós descobriremos se sim ou não. “Se este 
tabernáculo terrestre for dissolvido, nós temos outro esperando”. Correto? Isso está 
certo. Assim, nesse momento, e o que somos lá. É um reflexo. Aqui, o que somos aqui, é 
um reflexo do que somos em outro lugar. Então, se suas obras são más, você sabe de 
onde elas vêm. Você sabe onde seu outro corpo está te esperando. 
 

Agora, nós podemos olhar de novo os homens na Bíblia para ver como suas 
atitudes afetaram os que lhes rodeavam. 
 

Se olharmos o Primeiro Êxodo, vemos que havia homens no acampamento de 
Israel que tinham um efeito negativo nos outros por suas ações e as coisas que diziam. 
Veja como Dathan e Korah continuavam a trazer coisas negativas o tempo todo, até que 
houve um efeito sobre aqueles ao seu redor. E o que aquilo produziu? Todos eles 
pereceram. Sim, sua própria atitude afetou aqueles ao seu redor, até que todos eles 
pereceram no deserto. 
 

Influência 63-0112 P:13 você sabe, há muitos de nós, e quase todos nós 
influenciamos alguém pelas coisas que fazemos, e pela forma que vivemos, e pelas 
coisas que dizemos. Nós influenciamos alguém. Alguém está observando sua vida. E 
então, quando professamos ser cristãos, que tipo de vida devemos viver se alguém nos 
observa? E a vida que você vive refletirá uma influencia em alguém, que pode ser sua 
salvação eterna descansar sobre sua vida e pelas coisas que você faz, pois eles estão te 
observando. E em nosso texto essa manha, como “influencia”, nós vemos que o Rei 
Ozias era uma grande influencia para Isaias, o — o jovem profeta. Isaias foi chamado 
para seu lado, e sendo um notado, um profeta vindicado de seus dias, ele tinha um... eu 
creio do jeito que Isaias falou, ele tinha uma... tinha uma grande influencia sobre 
Isaias. 
 

14 Nós vemos que Ozias foi chamado para ser rei na idade de dezesseis anos, 
depois da morte de seu pai. Seu pai era um grande crente, e sua mãe também era uma 
mulher muito boa. E este jovem rei foi coroado em jovem idade, e logo tomou o 
caminho correto, por causa da influencia de um pai devoto e uma mãe devota. E eu 
acho que esse é um exemplo muito bom para nossos pais hoje, para deixar um exemplo 
para nossos filhos. Agora, você vai viver o seu melhor e o seu pior em casa. E eu acho 
que nossas vidas... de qualquer forma os filhos não devem apenas agir como observam, 



mas estão notando. Nunca pense que eles não estão, porque eles estão olhando. Não 
apenas os filhos, mas os vizinhos também. Não apenas os vizinhos, mas todos com 
quem você se associa estão te observando.  As pessoas na igreja estão te observando. 
As pessoas com quem você faz negócios estão te observando, segundo sua confissão. E 
nós deveríamos sempre tentar refletir a Cristo em tudo o que fazemos. 
 

15 Eu conheço um pequeno lema que tinha pendurado em minha casa há muitos 
anos atrás. Eu o peguei um dia quando no tabernáculo Billy Sunday quando eu estava 
em uma das reuniões no Lago Winona. Eu gostei muito dele, até que o peguei e levei 
para casa. E o guardei até que caiu. Era algo assim, “ Não vá a lugar algum onde você 
ache que não deveria estar quando Jesus vier”.  E, “ Não diga nada que não queira 
estar dizendo quando Jesus vier”. E tinha muitas coisas dizendo o que você... Em 
outras palavras, o que quer que você faça ou diga, o seja lá a ação que está 
executando, não faça se não quer ser pego nessa posição quando Jesus vier. Se 
pudéssemos fazer isso, tenho certeza de que teríamos ótima influencia sobre nossos 
associados. 
 

E-16 E você sabe, há duas formas de fazer qualquer coisa: o certo e o errado. 
Eu estava com meu pequeno filho José em meu colo outro dia, e eu lhe disse... ele tem 
oito anos de idade, e algum garotinho pisaram em seus dedos do pé. Ele e o garoto 
brigaram. E então eu disse, “José, não faça isso”. Ele disse, “Mas papai, ele fez assim-
e-assim”. Eu disse, “Mas não importa (vê?) o que ele fez. Lembre-se, José, que... você 
ama seu pai?” Ele disse, “sim, papai”. Eu disse, “Então se lembre, as pessoas vão 
olhar sua vida como o filho do ministro. E se você fizer qualquer coisa de errado, então 
eles vão dizer, “Esse ministro permite que seu filho faça isso?’” Agora, nós sabemos 
que eles fazem isso de qualquer forma. Mas nós sabemos. Como cristãos, sabemos que 
tentamos criar nossos filhos corretamente. Mas é uma coisa boa deixar isto diante deles 
o tempo todo, fazer a coisa certa.  Nunca tome o outro lado. Então eu disse, “Porque, 
você vê, isso não reflete apenas em você, José, mas reflete em sua mãe, em suas irmãs; 
reflete em seu pai, e a própria causa da família, a nossa posição. E pelo quê estamos 
nessa posição, reflete em Jesus Cristo. Você não quer fazer isso”. Eu disse, “Nosso 
Senhor nos disse que se alguém nos fere a face, ofereça a outra”. E é claro, isso é 
muito difícil para um garotinho com um temperamento forte começar a pensar em tais 
coisas. Mas ponha isso diante dele de qualquer forma (vê?), que ele não deve fazer 
isso. 
 

17 Agora, este jovem companheiro Ozias teve um treinamento antes de tomar o 
trono, ele nunca se virou para a direita ou par a esquerda daquilo que era certo. Ele 
permaneceu. Ele nunca permitiu que políticas lhe influenciassem de qualquer modo. 
Era um homem determinado a servir a Deus, sem levar nada em consideração. E assim 
as políticas não... Ele ignorou todas aquelas coisas. E outra coisa que gostei sobre 
Ozias foi que ele ignorou a popularidade e as opiniões populares. Não importa o que 
qualquer um pensava, ou qual a tendência popular do dia, ele queria servir a Deus, 
sem quaisquer considerações. 
 

Oh,  nós precisamos de homens assim em nossa política mundial. Nós 
precisamos de homens assim na Casa Branca. Precisamos de homens assim nos 
negócios. Precisamos de homens assim nos púlpitos, homens que não se voltarão às 
opiniões populares ou à popularidade, mas sempre permanecerão firmes com a 
Palavra, não se virando para a direita nem para a esquerda. 
 

18 Deus comissionando Josué disse, “Este livro da lei nunca sairá de tua boca, 
mas tu meditarás nela dia e noite. Então farás os caminhos prósperos. Então tereis bom 
sucesso”. E não apenas isso, mas você está influenciando alguém da mesma forma que 
você está viajando. E assim eu aprecio a posição que Ozias tomou, ser determinado... a 
primeira coisa que ele começou a fazer foi reparar a casa do Senhor, e construir os 



lugares que foram destruídos, e sair ao inimigo depois que ele provou a Deus que era 
sincero. E ele iria tomar a posição correta, sem se importar com as pessoas em sua 
volta, seus conselheiros que o influenciaria para  o lado político do reino. Ele não 
tomaria esta posição. Ele queria a vontade de Deus, apenas. 
 

19 É este tipo de homens que precisamos, o tipo de mães que precisamos, uma 
mulher, uma mulher deste dia tomará a posição correta, e fazer o que é correto sem se 
importar com o que as outras mulheres fazem, fazer o que é correto. 
 
Duas semanas atrás antes de deixar a África do Sul para ir ao encontro na Venezuela, 
Argentina, Chile e Peru, nós mostramos nas escrituras como a atitude de Ló vivendo no 
portão foi tal que seus próprios genros pensaram que ele estava apenas brincando 
quando os avisou a deixar Sodoma. Quando ele avisou, eles pensaram que estava só 
brincando. A Bíblia disse que eles tiveram a idéia de que ele estava zombando. E nos 
diz que seu respeito e reverencia não eram o que se podia chamar de qualidade 
admirável. 
 

Eu já vi pais que não vão à igreja porque eles parecem não ter mais nada de bom 
para dizer dobre ninguém. Essas mesmas pessoas vão tentar justificar isso dizendo, 
“Por que eu deveria ir à igreja se há tantos hipócritas lá?” Bem, então quem é o 
hipócrita, de qualquer forma? Aquele que pelo menos está tentando vir e ouvir de Deus 
ou aquele que pensa estar certo e que não precisa ouvir de Deus? E se você observar sua 
família o suficiente, verá seus filhos caminhando para a insanidade e imoralidade. E sua 
atitude afetou aquelas crianças até que aprenderam a odiar toda a autoridade, e não tem 
se quer graça social o bastante para respeitar quem quer que seja, e de Deus nem se fala. 
 

Eles se tornaram uma ilha para si mesmos, e seus filhos foram perdidos por 
causa de suas ações, como os genros de Ló se perderam por causa da atitude de Ló. 
 

E tenho visto esta mesma atitude mesmo dentre aqueles que clamam crer na 
Doutrina de Cristo. A todo lugar que vou tento pela Graça de Deus dizer aos irmãos não 
deixar esta Grande Revelação lhes fazer de ilhas para si mesmos. Se eles te puxam para 
fora do circulo, você deve tentar puxá-los de volta para dentro, Não adote as atitudes 
deles, pois se você o fizer, tão logo quanto faça, o Senhor caminhará adiante e te deixará 
para trás.  
 

Ministros em todos os países que visiteis na America do Sul me fizeram a 
mesma pergunta. Como devemos reagir com aqueles que nos rejeitam por causa dessa 
revelação. Eu lhes disse para amá-los da mesma forma, e esta é a cruz que você deve 
carregar. Sim, reação é a nossa cruz que devemos carregar, e carregar como nosso 
Salvador nós carregaremos.  Na cruz, Suas ultimas palavras, “Pai, perdoa-os pois eles 
não sabem o que fazem!” Paulo disse, “Se tivessem sabido que Ele era o Senhor da 
Glória, não O teriam crucificado”. 
 

Hebreus capitulo 7 parte 1 57-0915 P:86 Sua atitude para com Cristo causará 
uma grande impressão no que seus filhos serão. A vida que você vive diante de sua 
família causará uma impressão no que seus filhos serão. Porque a Bíblia disse que Ele 
visitaria a iniqüidade dos pais até a terceira e a quarta geração. 
 

Agora, há duas semanas nós examinamos a atitude de algumas pessoas na 
Bíblia. Nós vimos alguns que expressaram uma atitude positiva para com a Palavra de 
Deus e alguns que expressaram uma atitude negativa para com a Palavra de Deus. Mas 
esta semana, eu quero mostrar como nossa atitude para com a Palavra de Deus tem um 
efeito sobre os outros. E mais especificamente, eu quero mostrar como uma atitude 
errada pode verdadeiramente atrapalhar os outros em sua caminhada com Deus. 
 



Como vocês sabem, o irmão Branham disse que nós somos pequenos criadores.  
Nós somos pequenos criadores e criamos ao nosso redor uma atmosfera que ou atrai as 
pessoas ao nosso redor, ou as repele. É a sua atitude que cria essa atmosfera. E a sua 
atitude não é o que você pensa, ou diz, mas é o seu jeito de agir e o modo pelo qual seu 
corpo envia sinais para os outros.  Você não precisa que ninguém te diga se você é bem 
vindo ou não. A atitude das pessoas pode ser ouvida mais alto do que suas palavras. 
Como diz o velho ditado, “um gesto fala mais do que mil palavras”. 
 

POR QUE? 60-0309 P:10 Sua vida, hoje, se refletirá em seus filhos. Você tem 
de se lembrar disso. 
 

Sua atitude identifica quem você é, e qual é sua posição, e também diz aos 
outros o que você está pensando, mesmo que você não lhes conte por palavras. 
 

Veja o exemplo que lemos nas escrituras na semana passada do Fariseu que 
convidou a Jesus para comer e não teve a cortesia de lavar seus pés que estavam 
cansados da viagem, nem ungiu a Jesus com óleo, e a prostituta não apenas o ungiu com 
óleo, como também lavou a seus pés com suas lagrimas e os secou com seus cabelos. E 
Jesus usou essa cena para mostrar a Simão que seu gesto era mais ouvido no céu do que 
suas palavras. 
 

O CORDEIRO E A POMBA 57-0325 E-13 Agora, não importa o quanto você 
pregue, se você fica de mal humor, você não faz muito bem em pregar. Vê? Não 
importa o quanto você vá à igreja e tente fingir, se você está reclamado e sujo com seus 
vizinhos, você nunca vai ganhá-los para Cristo. Vê? São os frutos do espírito. Como 
minha esposa costumava dizer, “Ações falam mais do que palavras”. Isso é certo. Viva-
me um sermão ao invés de me pregar um; isso é uma coisa boa; viva-me um sermão. 
 

FERVOROSO ABRAÃO 59-0415E P:21 Eu creio que foi Abraham Lincoln 
quem disse uma vez, “você pode enganar algumas pessoas por um tempo, mas não 
todas o tempo todo”. E suas emoções provam, e suas ações provam o que você é e no 
que você crê. 
 

22 Na Bíblia,  Tiago justifica Abraão pelo que ele fez. Paulo o justifica pela fé. 
Mas Paulo estava falando sobre o que Deus viu. E Tiago estava falando do que o 
homem viu. Mas a maneira com a qual você age prova o que você crê. Se você diz que 
crê em Deus, então você age nos conformes. Aja de acordo. Levante-se e faça. Isso é 
terrivelmente doloroso, não é? Mas é a verdade. Suas ações provam o que você é. 
Como minha esposa dizia, “Ações falam mais do que palavras”. Você pode pular para 
cima e para baixo e gritar a noite inteira, e depois reclamar de uma das promessas de 
Deus; isso você a sua crença. 
 

E o Segundo Êxodo? Veja o efeito que aqueles Fariseus que se chamavam de 
irmãos tiveram em um líder como Pedro. Paulo os chamou de falsos irmãos, e veja 
como Pedro agiu quando eles apareceram. Ele estava comendo com uma das igrejas de 
Paulo e estava livre e aproveitando o companheirismo, e quando estes irmãos legalistas 
apareceram, o próprio Pedro os expulsou. 
 

GÁLATAS 2:4  E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, e 
secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos 
porem em servidão; 5 Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para 
que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. 6 E, quanto àqueles que pareciam 
ser alguma coisa ( quais tenham sido noutro tempo, não se me dá; Deus não aceita a 
aparência do homem ), esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me 
comunicaram; 7 Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão 
me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão 8 ( Porque aquele que operou 



eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim 
com eficácia para com os gentios ), 9 E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram 
considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, 
em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à 
circuncisão; 10 Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que 
também procurei fazer com diligência. 11 E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na 
cara, porque era repreensível. 12 Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte 
de Tiago, comia com os gentios; mas, depois que chegaram, se foi retirando, e se 
apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13 E os outros judeus também 
dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua 
dissimulação. 14 Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a 
verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives 
como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 
 

LUZ VERMELHA BRILHANTE 63-0623E 149  Conte a algum deles sobre 
isso, e você sabe o que vão dizer? “Nenhuma Bíblia velha vai ficar entre mim e a 
diversão”. Exatamente isso. Você diz a eles que está escrito na Bíblia... Oh, eles podem 
não dizer estas palavras, mas é o que eles expressam. Você jaó ouviu i antigo ditado, 
“ Ações falam mais alto do que palavras”? Bem, falam? Ações falam mais alto que 
palavras. Não importa o que você está dizendo, sua vida fala tão alto que não se pode 
ouvir seu testemunho. Como eu disse essa manha, pule tão alto quando você vive. Vê? 
Suas ações falam mais alto do que suas palavras. E você pode sair e dizer isso, porque 
suas próprias palavras falam – suas palavras... Não importa o que seja, suas ações 
dizem o que você é. Se você disser qualquer coisa diferente do que você realmente seja, 
se torna hipocrisia. Jesus disse, “Hipócritas, como podem dizer coisas boas quando do 
que sai do coração fala a boca?” veja, eles estavam dizendo algo que não queriam 
dizer. 
 

E quanto ao Terceiro Êxodo? É nesse que estamos vivendo hoje. As Escrituras 
nos avisam que será um tempo perigoso, e também avisa que homens ateus liderarão os 
outros à vergonha.  
 

II TIMÓTEO 3:1  SABE, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos 
trabalhosos. 2 Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, 
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, 3 Sem afeto 
natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os 
bons, 4 Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de 
Deus, 5 Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.  
6 Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres 
néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; 7 Que aprendem 
sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 8 E, como Janes e 
Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens 
corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 9 Não irão, porém, avante; porque a 
todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. 
 

II PEDRO 2:1 E TAMBÉM houve entre o povo falsos profetas, como entre vós 
haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, 
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 E 
muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da 
verdade. 
 

JUDAS 1:4 Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para 
este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e 
negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 5 Mas quero lembrar-
vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, 
tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram; 6 E aos anjos que não 



guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na 
escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia; 7 Assim como Sodoma 
e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como 
aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo 
eterno. 8 E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua 
carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. 9 Mas o arcanjo Miguel, 
quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou 
pronunciar juízo de maldição contra ele; mas disse: O Senhor te repreenda. 10 Estes, 
porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que naturalmente conhecem, como 
animais irracionais se corrompem. 11 Ai deles! porque entraram pelo caminho de 
Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição 
de Coré. 12 Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e 
apascentando-se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de 
uma para outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, 
desarraigadas; 13 Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas 
abominações; estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura 
das trevas. 
 

IDENTIFICAÇÃO 63-0123 E-39 você vê, pecado é descrença. Há somente 
dois canais pelos quais você pode viver. Um deles é a fé, e o outro é a descrença. 
“Aquele que crê já não é condenado”. Fumar, beber, cometer adultério, mentir, 
roubar, personificar... essas coisas são atributos da descrença. Se você fosse um 
crente, não faria essas coisas. Não. Você faz isso porque não é um crente. Oh, você 
diz... “Oh, mas eu sou um crente”. Mas pelos seus frutos lhes conhecerá. Vê? Suas 
ações falam mais alto do que prova sua confissão. Vê? Quando você descrê da 
Palavra de Deus e a conta como se fosse algo passado, ou toma outro livro ao invés 
dela,e diz, “Este é tão bom quando aquele”, isso mostra que você não é um crente. 
Correto. Você não é. E se fosse, então você creria na Palavra de Deus,e isso iria... Ele 
expressaria a Si Mesmo pela Sua Palavra. Agora, Ele era a Palavra de Deus 
expressada. E ele disse, “Agora, se você não pode crer em Mim”, disse, “creia nas 
minhas obras. Procure nas Escrituras, pois Nelas você pensa ter Vida Eterna. E isso é 
o que diz Quem Sou eu”. Oh...?... “Ela diz quem sou Eu. As Escrituras dizem quem sou 
Eu”. 
 

40 Deixem-me ir mais adiante, tudo bem? As Escrituras dizem quem você é. Ela 
te expressa; e expressa a mim. As Escrituras dizem o que nós somos. É tão alto que 
nossas vozes nem podem ser ouvidas. Nossas vidas falam mais alto do que nossas 
vozes, vê? E este é a maneira de Deus de nos deixar ver quem somos. Jesus disse a 
mesma coisa. “Elas testificam de mim. Elas provam o que eu Sou. E qual de vocês pode 
me condenar de descrença, pecado? Se eu não tivesse devidamente...” Ouçam, estou 
falando olhar para si mesmo. “Se Eu não tivesse devidamente Me identificado dizendo 
o que a Palavra diz que seria...” 
 

41 Será que nós cristão podíamos pensar isso esta noite? Será que nós podemos 
ver pelos olhos de Deus os requerimentos de um Cristão e nos identificarmos dessa 
forma? Me pergunto se nós poderíamos. Me pergunto se poderíamos nos identificar 
esta noite com João 3:16, e, oh, todos os outros tipos de Escrituras: Marcos capitulo 
16, e todos estes outros lugares que, e também em Gálatas, eu creio, e diferentes 
lugares, segundo, em Tessalonicenses, onde os frutos do Espírito, e assim por diante. 
Será que podemos nos identificar? Jesus disse, “Qual de vocês pode Me acusar, de que 
não tenho feito exatamente o que as Escrituras dizem que faria?” Ninguém podia dizer 
uma palavra, porque Ele realmente se identificou. E eles, como sempre fazem, os 
fingidos O identificaram como Belzebu, um espírito maligno, quando Ele fez conhecer a 
Si mesmo em discernimento de espírito, que Ele era o Messias. Então eles disseram, “É 
um espírito maligno Nele fazendo essas coisas”. Assim você vê, Ele era devidamente 
vindicado. Não podia haver erro. 



 
42 A pequena mulher no poço não cometeu nenhum erro. Ela disse, “Senhor, 

nós sabemos que o Messias fará estas mesmas coisas quando vier, mas Quem é você?” 
Ela disse... Ele disse, “Eu sou Ele”. E um homem que podia fazer aquilo certamente 
diria a verdade. A Verdade de Deus estava Nele. E eles foram comissionados... 
 

INFLUÊNCIA 63-1130B P:53 Agora, nós descobrimos, por um bom homem, 
abençoado de Deus; mas, se Deus te abençoa, você está na categoria para a qual Deus 
te chamou. Se é dona de casa, continue uma dona de casa. Se é nos negócios, continue 
nos negócios, refletindo a Deus. E para o que quer que Deus tenha te chamado, deixe 
ser assim. Porque Ele quer que você seja uma real dona de casa, para refletir sua 
influencia sobre outra pessoas que quereria ser uma boa dona de casa. Se você é um 
bom homem de negócios, deixe sua vida continuar assim, para refletir a Jesus Cristo 
em seus negócios com honestidade e integridade, e com coisas que realmente 
significam algo. Porque alguém está observando sua vida. Você está influenciando 
alguém. Deus tem de ter uma real dona de casa. Deus tem de ter um real adolescente 
na escola. Deus tem de ter um ministro de verdade, um real homem de negócios, 
alguém que reflita a Ele. Porque ali, em você, eles vêem Cristo. Não importa o que o 
resto do mundo faça que não tenha nada a ver com você ou eu. Nós somos responsáveis 
a Deus pelas nossas vidas e pela nossa experiência com Cristo. 
 

54 Agora, nós descobrimos que na tentativa de tomar o lugar do ministro, e 
alguém lhe dizendo que está fora do lugar, lhe dizendo que não deveria fazer aquilo , 
pois está fora de seu lugar, ele fica irritado; ele estava tão irritado que sua face ficou 
vermelha. Você vê, você tem de ser capaz de se levantar e tomar a correção. Alguns 
deles não fazem isso. Você não pode... Eu fui à reuniões e sentei nos auditórios, e você 
se levanta. E algumas pessoas entram e se assentam só por alguns minutos; se você 
disser uma palavra com a qual elas não concordem, [O irmão Branham estala os dedos 
–NTrans.] Tchau (vê?), voando. 
 

Vamos orar. 
 


