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Voces estudam cuidadosamente as Escrituras 
 

“ Voces estudam cuidadosamente as Escrituras, porque creem que Elas tem a Vida 
Eterna. E sao as Escrituras que testemunha a meu respeito!” - Joao 5: 39 
 
“ Entretanto o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalonica, de modo 
que ouviram com mais interesse a Mensagem. E Examinaram dia a dia as Escrituras, 
para conferir as declaracoes de Paulo e Silas, afim de ver se tudo o que diziam era 
verdade. 
Como resultado, muitos deles creram, inclusive diversas mulheres gragas de elevada 
posicao e tambem muitos homens.” - Atos 17: 11-12 
 
“ Estou admirado de que voces tao depressa estajam desviando-se daquele que pela graca 
de Cristo chamou voces; e agora ja estao seguindo outro Evangelho. 
Porque nao existe outro Evangelho, a nao ser aquele que nos proclamamos. O que occore 
é que voces estao sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade 
concernente ao Evangelho de Cristo. 
Que as maldicoes de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar 
qualquer outro Evangelho, alem daquele a respeito do qual lhes falamos; Sim , mesmo se 
um anjo vier do Ceu e pregar outro Evangelho, que seja maldito para sempre. Digo e repito: 
Se alguem anunciar qualquer outro Evangelho diferente daquele que voces acolheram, que 
seja maldicoado. 
Vejam que nao estou procurando agradar a homens; estou buscando agradar a Deus. Se 
eu ainda estivesse procurando agradar a homens, nao poderia ser servo de Cristo. 
Irmaos, afirmo solenemente que o Evangelho que eu anuncio nao esta baseado em mera 
fantasia ou sonho dos homens. Minha mensagem nao vem de pessoa alguma, e sim eu a 
recebi do proprio Jesus Cristo, que me instrui sobre o que dizer.”Galatas 1: 6-12 

 
“ Todos os que querem viver a vida crista unidos com Cristo Jesus serao perseguidos. 
Porem as pessoas mas e fingidas irao de mal a pior, enganando e sendo enganadas. 
Quanto a voce, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o 
coracao. Voce sabe quem foram os seus mestres na fe crista. 
E, desde menino, voce conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a 
sabedoria que leva a salvacao, por meio da fe em Cristo Jesus. 
Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e e util para ensinar, condenar o erro, 
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 
E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo 
tipo de boas acoes.” - 2 Timoteo 3: 12 – 17 
 
“ Na Presenca de Deus e de Cristo Jesus, que julgara todos os seres humanos, tanto os 
que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a voce, com toda a firmeza, 
o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do Seu Reino, 
Preugue a mensagem e insista em anuncia-la, seja no tempo certo ou nao. Procure 
convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciencia. 
Pois vai chegar o tempo em que as pessoas nao vao dar atencao ao verdadeiro 
ensinamento, mas seguirao os seus proprios desejos. E arranjarao para si mesmas 
uma porcao de mestres, que vao dizer a elas o que elas querem ouvir. 
Essas pessoas deixarao de ouvir a verdade para dar atencao as lendas. 
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Mas voce, seja moderado em todas as situacoes. Suporte o sofrimento, faca o trabalho de 
um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus.” 2 Timoteo 4: 1 -
5 
 
“ Portanto, nos vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os Profetas disseram cumpriu-
se.voces farao bem em prestar toda a atencao a tudo o que eles escreveram, como luzes 
que brilham em lugares escuros ate que o dia clareia e a estrela que anuncia uma nova 
manha brilhe em seus coracoes. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da 
Escriture jamais foi inventada pelo proprio Profeta.  
Porque jamais uma Profecia veio da vontade humana. Foi o Espirito Santo quem lhes 
concedeu mensagens da parte de Deus.”  - 2 Pedro 1: 19- 21. 

 
“ E lembre-se por que Ele esta esperndo. Ele nos esta dando tempo para anunciar a Sua 
Mensagem de Salvacao aos outros. O nosso amado Paulo ja falou com grande 
sabedoria acerca dessas mesmas coisas em muitas das suas cartas. Algumas 
explicacoes dele nao sao faceis de entender, e ha pessoas instaveis e ignorantes que 
sempre estao buscando alguma interpretacao fora do comum; elas torceram as 
cartas dele de todos os lados, dando um significado completamente diferente 
daquilo que ele queria dizer, tal como fazem com outras partes das Escrituras. Mas o 
resultado sera ruina deles. 
Eu estou advertindo voces de antemao, queridos irmaos, para que possam vigiar e nao ser 
levados pelos erros desses homens maus, a fim de que voces mesmos nao sejam 
confudidos tambem e caiam. Mas crescam em forca espiritual e conhecam melhor o nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a Gloria, tanto agora como Eternamente ! 
Amen.” - 2 Pedro 3: 15 -18 
 
“ Qualquer ensinamento que nao se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, 
mesmo que faca chover milagres todos os dias.” Martinho Lutero. 
 
68 Agora, Agar, por “um pouquinho!” Lembre-se, você não pode tirar uma Palavra 
Daí. E Jesus disse, em Apocalipse, no encerramento do Livro. E no princípio do Livro, 
Cristo disse: “Qualquer que tirar uma Parte daquela Palavra!” Apenas uma Palavra mal 
interpretada, causou toda doença, morte que já tivemos. Bem, se Deus, o Qual é santo, 
olhou para baixo, e todo este caos foi causado por apenas interpretar mal, um 
pouquinho, uma Palavra, e qualquer coisinha contra essa suprema Palavra causou todo 
este caos, e o sofrimento, sangramento e morte do Seu Próprio Filho, para reconciliar 
Consigo esta coisa horrível, como vamos nos envolver com qualquer coisa menos do que 
guardar a Palavra toda?  
A SEMENTE NÃO HERDARÁ COM A PALHA, 29 de abril de 1965, William M. Branham 

 
 
188 Este era Moises falando a Israel depois dele ser vindicado por Deus atraves da Coluna 
de Fogo e sabia que ele estava sendo aprovado para ser servo de Deus para lidera-lo para 
fora. E antes deles sairem para a terra, antes deles entrarem, Moises disse “ Agora as 
Palavras que vos tenho falado, chamo os ceus e a terra como testemunhas contra vos. Se 
voce aumentar uma coisa a isto ou tirar uma palavra disto, voce nao ficara na terra onde o 
Senhor te tem dado. Assim digo Eu no Nome de Jesus Cristo. Nao aumente uma 
coisa; Nao tome- nem ponha suas proprias ideias nisto. Diga somente o que esta 
nestas fitas. Faca somente segundo o que o Senhor Deus tem mandado fazer. Nao 
aumento isto! 
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FAZENDO UMA OBRA PARA DEUS FORA DA SUA VONTADE, 18 Julho 1960  
 
“Amando a doutrina de denominações de feitura humana e dogmas, mais do que a 
vindicada Palavra de Deus; esta geração de pessoas. Oh! Eu - eu simplesmente gostaria 
de ter um longo tempo para isto. Estão vendo? Esta geração de pessoas, esta geração 
rejeita a revelação de Deus. [O Irmão Branham várias vezes bate de leve em sua Bíblia - 
Ed.] Porém nós estamos caminhando onde os apóstolos caminharam. Isto é certo.” 

$222 -  A Acusacao 1963, William M. Branham 
 

228 Agora todos sabem que o velho sacerdócio foi exterminado, e o Urim e Tumim foi 
com isto. Nós sabemos disto não sabemos? E o novo sacerdócio tem chegado. E o que 
temos como Urim e Tumim hoje? Sim senhor, a Palavra de Deus. Sim, senhor, é isto. Se 
alguém tiver qualquer tipo de revelação, falar qualquer coisa, ou qualquer doutrina 
que não está de acordo e nem citada na Bíblia através de toda Escritura, ele está 
errado. 
 
229 Não me importa em qual denominação ele está. Quão bom ele é, quão inteligente 
ele é, ou quão educado ele seja, ele está errado. Quando alguém lhe diz estas coisas que 
ensinamos aqui na igreja agora, e lhe diz que se você for aspergido não tem importância, 
ele te disse uma mentira. Aquilo não fará o Urim e Tumim brilhar. Quando ele lhe diz 
que o derramamento também está certo, ele acabou de te contar uma mentira. Se ele lhe 
disser para ser batizado no nome do Pai. Filho e Espírito Santo que não tem importância, 
ele te disse uma mentira. Se ele lhe disser que os dias de milagres já passaram, ele te 
disse uma mentira. Se ele te disser que não tem importância as mulheres pregarem, ele te 
disse uma mentira. Se ele te disser que não tem problema você ir em frente e se agarrar 
em sua denominação, ele te disse uma mentira. Isto não fará o Urim e Tumim brilhar. E 
dezenas de coisas que tem saído da velha mãe prostituta e vindo ate aqui embaixo... E é 
por isto que ficamos afastados das denominações. 

A Semente de Serpente, 1958 – William M.Branham (GO) 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 
Pedro Alberto  

Você contribuir grandemente para o enriquecimento deste site por suas perguntas, 
comentários e sugestões. Obrigado por suas orações e encorajamento. Por toda 
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