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estão em comum acordo, conversaram um com o outro em segredo, e agora
vieram à igreja e a este grupo de pessoas, para oferecer sua fidelidade, um
para o outro, e assim fizeram e declararam neste local público. Agora, Pai,
pelo poder da comissão que me foi dada pelo Deus Todo-Poderoso, para
ser seu servo, e que tem sido testemunhada a mim por um Anjo, sob esta
autoridade eu declaro este homem e esta mulher, marido e mulher, no
Nome de Jesus Cristo.Amém.
10
Deus vos abençoe. Vocês estão casados. [O casal se beija, então se
vira para a congregação. A organista começa tocar a marcha nupcial - Ed.]
O que Deus ajuntou, não separe o homem. [O noivo, a noiva e os
assistentes saem – Ed.].
11
A audiência pode se colocar de pé para despedida. Pai nosso, nós
Te agradecemos nesta tarde porque ainda existem, na terra, homens e
mulheres que creem em Ti. E enquanto estamos aqui, hoje, muitos de nós
passamos por momentos semelhantes, para o mesmo propósito. Estamos
tendo em mente, enquanto vemos um rapaz e uma moça, que concordaram
em viver de forma santa e separada do mundo e de outras companhias, para
viverem somente um para o outro.
12
Estamos tendo em mente a Igreja, que também concordou em
viver de maneira santa e comprometida, separada do mundo, e esperando a
Vinda do Noivo. Que nossos corações batam em amor por Ele. Que nossas
mentes estejam Nele, e esperando e ansiando por aquela grande Ceia de
Casamento que vai suceder no ar, um dia, quando Ele vier. Embora Ele
tarde, ainda assim Ele estará aqui. E enquanto saímos daqui hoje, que isso
seja mantido em nossas mentes e corações, e possamos nos comprometer a
Ti novamente, para vivermos sem mácula do mundo, para que assim
possamos um dia ser participantes daquela grande Cerimônia que logo
sucederá. Pedimos isso em Nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos
abençoe.
Os sermões contidos neste impresso e intitulados, ‘‘Que Casa me Edificareis’’ e ‘‘Cerimônia de
Casamento’’, foram pregados em 21 de novembro de 1965, Tucson, AZ - EUA, 1º de
dezembro de 1963, Shreveport, LA - EUA, 16 de janeiro de 1965, Tucson, AZ - EUA e 20 de
fevereiro de 1965, Jeffersonville, IN - EUA. As traduções do inglês para o português foram
feitas na íntegra no mês de dezembro de 2015. Todos os esforços têm sido feitos para manter o
texto da Mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças
às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso
país, e esta distribuição é feita por ‘‘Crentes da Bíblia do Brasil’’.
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nela, reverentemente, discretamente, sobriamente, e no temor de Deus.
Vou propor a vocês a aliança de casamento. Vocês vão declarar a mesma
coisa, enquanto suas mãos direitas são colocadas juntas. [O noivo e a
noiva unem suas mãos direitas - Ed.]
5
Você aceita esta mulher como sua legítima esposa, para viverem
juntos neste santo estado de matrimônio; você promete honrá-la e amála e cuidar dela na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e
renunciar a todas as outras e apegar-se somente a ela enquanto vocês
viverem? [O noivo responde: "Sim." - Ed.]
6
Você aceita este homem como seu legítimo esposo, para
viverem juntos neste santo estado de matrimônio; você promete amá-lo
e honrá-lo e cuidar dele na doença ou na saúde, e renunciar a todos os
outros e apegar-se somente a ele enquanto vocês viverem? [A noiva
responde: "Sim." - Ed.]
7
Vou exigir um sinal, para que esta aliança seja sempre mantida.
[Duas alianças são colocadas sobre a Bíblia do ministro, e então uma é
oferecida ao noivo pela noiva, e a outra, em seguida, é oferecida à noiva
pelo noivo - Ed.] Agora, unam suas mãos direitas novamente, e as
coloquem sobre a Bíblia. Todos nós, curvemos as cabeças.
8
Deus Todo-Poderoso, o grande Criador de todas as coisas, o
Autor da Vida eterna e o Doador de todas as boas dádivas, quando
julgaste necessário dar ao homem um presente, deste-lhe uma esposa.
Está escrito: "O que acha uma mulher acha uma coisa boa". E enquanto
estamos aqui nesta tarde, depois de milhares de anos, nossa mente é
trazida de volta à época em que a primeira cerimônia foi realizada, foi
por Ti, Pai, no jardim do Éden, quando fizeste o casamento de nossos
paisAdão e Eva, e até este dia o homem toma para si uma esposa.
9
Pai, oramos para que o Senhor abençoe este rapaz e esta moça,
que encontraram amor em seus corações, um para o outro. E na
imprudente era em que estamos vivendo agora, tantos divórcios,
separações nos lares, que não seja assim com este casal. Que eles
possam se lembrar deste voto enquanto viverem! Que não haja poder
algum que possa separá-los! Rogo-Te, Pai, como o Senhor abençoou
Isaque e Rebeca e os fez sempre felizes em suas vidas, e foram
frutíferos [Espaço em branco na fita - Ed.], nós oramos para que o
Senhor faça da mesma forma com este rapaz e com esta moça, os quais
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What House will you build Me?
William Marrion Branham
Domingo, 21 de novembro de 1965.
Tucson, AZ-EUA

1
Obrigado, irmão Green. É um privilégio. Saúdo o irmão e a irmã
Green e a todos os que estão aqui nesta manhã. E é um privilégio que eu
sinto que me foi dado, vir a este lugar de adoração para fazer alguns
anúncios.
2
Não quero tomar o tempo do irmão Green aqui, porque eu já
ouvi o irmão Green falar várias vezes, e eu certamente fui influenciado,
e como ele trouxe a Palavra do Senhor para nós, de maneira tão
humilde. Ontem ele disse: "Eu não recebo a Palavra do Senhor como
talvez pudesse vir por revelação, como... como se Ela tivesse sido
enviada, mas,” disse: "Eu gosto de enfatizar aquilo que já foi dito". Ele
afirmou: "Como quando Paulo escreveu algo na Bíblia, eu venho aqui e
enfatizo o que ele disse". Concluiu: "Eu não tenho mensagem, apenas
enfatizo aquilo que já foi dito pelo Senhor". Achei realmente
excepcional, um jovem assim, e ouvi-lo fazer um comentário como
esse. Agora vamos ter uma palavra de oração juntos.
3
Querido Deus, mal sei como começar, pois sinto que Tu estás
aqui hoje, e em Tua presença sempre nos sentimos tão pequenos. E eu...
eu Te agradeço por este privilégio. Agora, Senhor, que Tu nos
concedeste este lugar, rogamos que o Senhor se encontre conosco todas
as vezes que nos reunirmos aqui. E que o Teu grande Espírito se mova
sobre esta cidade! Que possamos ser capazes de trazer esta Mensagem
do Evangelho que nos tem sido dada e apresentada às nossas mãos,
nestes últimos dias, que Ela possa se cumprir, e que Tu recebas cada
alma em Tucson e por esta redondeza, que o Senhor ordenou à Vida.
Conceda estas coisas, Pai, em Nome de Jesus Cristo.Amém.
4
Penso que quero ler um pequeno versículo da Escritura aqui,
nesta manhã, um pouco antes de falar estas palavras que eu gostaria de
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falar. Está em Atos, capítulo sete do livro de Atos. E enquanto vocês o
encontram, vamos começar no versículo 44.
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Agora, vamos a Shreveport nesta semana, na semana que vem,
para uma série de cultos, e agora vamos tentar, se o Senhor permitir.
Irmão Moore, irmão Jack Moore, um grande amigo meu e do irmão
Pearry, e nós amamos o irmão Jack. A Mensagem, eu creio, o deixou
como que um pouco perplexo, principalmente em relação a algumas das
coisas que prezamos e cremos, as quais nos vieram através da abertura
dos Sete Selos, na forma como cremos, tais como “a semente da
serpente” e a “segurança eterna dos crentes”, e assim por diante,
algumas dessas Mensagens. Isso, talvez para outros... Não achamos que
Isso seja difícil, mas Isso... Você tem que abrir o seu coração para a
Verdade. Cremos que estamos vivendo no fim do tempo. Isso é tão real
para nós, que estamos no fim da estrada.

Wedding Ceremony

6
E falar na igreja de algum outro homem, bem, você vai querer
honrar a hospitalidade daquele homem em lhe dar a oportunidade de ir
até sua igreja. E eu, certamente, sabendo que eles não creem Nisso, e eu
iria honrá-los o suficiente para que... Há muito mais coisas que eu posso
falar lá, ao invés de trazer Isso. A menos que aconteça de o Espírito
Santo dar um pequeno empurrão, vocês compreendem, então eu
certamente diria como Ele disse. E eu não sei nada melhor do que fazer
isso, e espero que nunca aprenda nada melhor do que fazer assim.
Veem? Vamos apenas dizer da maneira que Ele diz.
7
Agora, vamos ler apenas um versículo ou dois aqui do capítulo 7
do livro deAtos, começando com o versículo 44.
Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo
do testemunho, como ordenara aquele que disse a
Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha
visto.
O qual, nossos pais, recebendo-o também, o
levaram com Josué quando entraram na posse das
nações que Deus lançou para fora da presença de
nossos pais, até aos dias de Davi,
Que achou graça diante de Deus, e pediu que
pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó.
E Salomão lhe edificou casa;
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por

William Marrion Branham
Sábado, 20 de fevereiro de 1965.
Jeffersonville, IN – EUA

1
Esta cerimônia de casamento, realizada pelo irmão William
Marrion Branham, uniu Linda Reliford e Charles Branham em
casamento, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville - Indiana, no
sábado à tarde, às 14 horas e 30 minutos, no dia 20 de fevereiro de 1965.
A organista tocou "Por que" e "Oh, Prometa-Me" no início, então o
ministro, o noivo e seus assistentes vieram ao altar. Em seguida foi
tocada a Marcha Nupcial, enquanto as assistentes da noiva vieram ao
altar, seguidas pela noiva - Ed.]
2
Pergunto: Quem se responsabiliza por esta mulher se desposar
com este homem? [O pai da noiva responde: "Eu, o pai dela". - Ed.]
3
Queridos irmãos, estamos aqui reunidos diante de Deus, e
perante este público para unir este homem e esta mulher em santo
matrimônio, o qual São Paulo ordenou que fosse honrado entre todos os
homens. Portanto, não é para ser celebrado imprudentemente ou
levianamente, mas de forma sensata, sóbria, e no temor de Deus.
Nesta santa condição, estas duas pessoas aqui presentes vêm para serem
unidas. Se há alguém aqui que pode apontar uma causa justa em razão
da qual eles não deveriam ser unidos neste santo matrimônio, fale
agora, ou, de agora em diante, cale-se para sempre.
4
Eu vou exigir e responsabilizar a todos, como certamente
responderão no Dia do Julgamento, quando os segredos de todos os
corações serão revelados, se algum de vocês souber de qualquer
impedimento em razão do qual, vocês aqui não deveriam legalmente ser
unidos neste santo matrimônio, confesse agora, pois estejam seguros de
que nenhum casal que é unido de qualquer outra maneira a não ser como
a Palavra de Deus permite, seu casamento não é admitido legalmente.
Mas de fato estamos crendo que vocês refletiram sobre esta solene
obrigação que estão prestes a assumir, e que se prepararam para entrar
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Ballroom, amanhã à tarde. Até lá, que Deus abençoe a todos vocês.
Irmão Dauch, é muito bom revê-lo. É bom te ver por aqui. Onde está a
irmã? Ela está aqui? [O irmão Dauch diz: bem aqui". - Ed.] Ah, muito
bem. Ah, sim, olhando diretamente para você. Como a senhora está? [A
irmã diz: "muito bem."--Ed.] Oh, muito bem.
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mãos de homens, como diz o profeta:
O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus
pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, Ou
qual é o lugar do meu repouso?
Porventura não fez a minha mão todas estas
coisas?
8
Sobre isso, a leitura desta Escritura, eu quero dizer umas poucas
palavras que eu desejo falar antes do irmão Pearry trazer a mensagem da
manhã.
9
Eu acho que este é um dos grandes momentos da minha visita a
Tucson. Eu vim aqui porque fui guiado a vir aqui. Eu vim aqui porque o
Espírito Santo, através de uma visão, enviou-me até aqui. Eu sei que
pode parecer estranho, talvez. Mas Ele, até onde sei, tudo que sei de
Deus é que fui enviado por uma visão a Tucson. Eu fico imaginando
como fui enviado a este lugar deserto. E então aqui onde há...
10
Espiritualmente falando, sobre a cidade, não conheço nenhum
outro lugar mais espiritualmente morto do que a cidade de Tucson. Há
uma guerra entre as igrejas. Há intrigas entre as congregações. Não há
unidade, e todos se agarrando, e segurando, e se apertando, e tentando
segurar este aqui, e proselitismo. É um deserto, espiritualmente
falando, também.
11
Mas então eu li na Bíblia, quando Deus chamou Moisés para
longe de seus entes queridos e de todos que lhe eram queridos, e o
enviou ao deserto, para escrever as leis da Bíblia. Aquele foi o Antigo
Testamento, os primeiros quatro Livros: Gênesis, Levíticos,
Deuteronômio e Êxodo. Ele... Eu não falei na ordem, mas são estes
quatro Livros. Esse é, em realidade o Antigo Testamento. Porque o
restante dele foi o que os profetas disseram, nos Salmos de Davi e assim
por diante, também as Crônicas dos reis. Mas aqueles foram o
fundamento do Antigo Testamento. Foi Moisés quem os escreveu
depois que ele foi chamado de sua terra natal, onde ele nascera e fora
criado entre seu povo, e foi enviado ao deserto, para escrever este Livro
doAntigo Testamento.
12
Então eu observo que no Livro do Novo Testamento, onde
Paulo, que é o autor, ou melhor, não o autor, mas o escritor do Novo
Testamento. Ele também foi tirado dentre seu povo e, pelo Espírito, foi
para a Arábia; onde esteve três anos e meio, para encontrar a inspiração.
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E Paulo é o principal escritor do Novo Testamento. Agora, há Mateus,
Marcos, Lucas e João, mas eles foram escribas que apenas escreviam o
que Jesus dizia, enquanto O seguiam. E, mas, você toma o Livro de
Timóteo, e aos Romanos, e aos Hebreus, e assim por diante; Paulo
recebeu inspiração para escrever o Novo Testamento, tomando todo o
Antigo Testamento como uma sombra e o colocando em ordem. E Deus
honrou isso, e fez disso o Novo Testamento.
13
E agora, se o Antigo Testamento teve que ser tirado do... Se o
escritor teve que ser tirado dentre o seu povo, ao deserto, para obter
inspiração para escrever o Antigo Testamento. E no Novo Testamento,
o escritor foi tirado pelo Autor, a um lugar deserto, para obter a
inspiração para escrever o Novo Testamento. E os Livros estão selados
com Sete Selos; exigiria da mesma forma, o mesmo, eu creio, nestes
dias, para abrir aqueles Sete Selos. Deixar o que você preza tanto,
aquilo que você estima, e uma casinha que me foi dada pelo povo, e
dentre todo o meu povo e amigos, e uma igreja que estava florescendo e
que nada faltava; e deixar isso ser arrancado disso e se mudar para
longe, para o deserto, onde você não conhecia ninguém e tudo estava
contra você.
14
Mas há algo a respeito de Deus, como Ele leva um homem a
fazer coisas que estão além de qualquer pensamento próprio, para que
possam ser para a glória e honra de Deus. E eu sinto que não estou
honrando a mim mesmo, mas eu sinto que foi um privilégio deixar tudo
que me era querido e vir aqui para este deserto e sofrer como nunca sofri
em minha vida, aqui neste sertão, ou neste deserto. Mas eu creio que ao
fazer isso e obedecer ao que Deus ordenou que fosse feito, Deus abriunos os mistérios deste último dia. E aqui estamos com esta Mensagem.
15
Agora, houve muitas pessoas que me seguiram, e isso não é
raro. Geralmente uma pessoa...As pessoas amam uns aos outros e isso...
o amor vai te levar a fazer coisas que você não imagina que faria. E
muitos de vocês deixaram suas casas, deixaram tudo, para partir, para
vir aqui para o deserto. Muitos têm me ligado, muitos têm me
perguntado: "Deveríamos ir para o Arizona? Seria um bom lugar para
nós?" Bem, como foi dito sobre Moisés e aqueles lá; não era um lugar de
frutas, não era um lugar de romãs.
16
Aqui não há muitas ofertas de emprego, e a vida é alta, o custo
de vida é alto. É realmente um lugar difícil para se viver, em Tucson,
Arizona. Os salários são baixos e o preço dos alimentos e do aluguel é
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mulher. Deus, conceda que eles sejam felizes, saudáveis. Faça-os
frutíferos, Senhor, e que se multipliquem para encher a terra, como Tu
ordenaste que fizéssemos, no princípio. E como o Senhor abençoou
Isaque e Rebeca, e eles trouxeram filhos fiéis, que assim seja com este
casal, também, Pai.Abençoe-os, nós oramos.
11
E agora, pelo poder da comissão que me foi dada pelo Deus
Todo-Poderoso, para ser seu servo, e ministrada a mim por um Anjo, eu
declaro este homem e esta mulher marido e mulher, no Nome de Jesus
Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Vocês estão casados. [O casal se
beija, então se vira para a congregação. A pianista começa a tocar a
marcha nupcial - Ed.] Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o
homem. [O noivo, a noiva e as assistentes saem.] Vamos inclinar as
cabeças.
12
Querido Deus, como testemunhamos hoje, como dois corações
ainda podem bater como um só. E temos acabado de realizar esta
cerimônia e enviado um jovem e uma jovem de seus lares para irem e
construírem seu próprio lar. Nós estamos vigiando, ó Deus, um outro
grande Cortejo que haverá um dia, quando Jesus vier para receber a Sua
Noiva. E como testemunhamos esta pequena dama imaculada, em seu
vestido de noiva, ó Deus, que possamos guardar nossas almas da
corrupção das coisas do mundo, que sejamos amados por Aquele que é
o nosso Amado, quando chegarmos àquela hora. Conceda-o, Senhor. E
oramos para que Tuas bênçãos sejam com cada um de nós e que
possamos viver por aquele momento quando participaremos do grande
Evento que isto simboliza. Em Nome de Jesus oramos. Amém. Que o
Senhor vos abençoe.
13
[O irmão Branham faz os seguintes comentários após a
cerimônia: - Ed.] Irmã Simpson, eu gostaria de parabenizá-la pelo
excelente genro. Parece ser um homem maravilhoso. E você, também,
irmão Simpson. Que o Senhor te abençoe. A mãe ou o pai do rapaz estão
aqui? [Alguém diz: "Não, eles não puderam vir." - Ed.] Ah, tudo bem.
Penso que os outros filhos que se levantaram, em felicitações (veem?),
são como nossos irmãos aí. Veem?
14
Bem, parece que deveríamos continuar e ter um culto, não é
mesmo? Todos reunidos, e seria um bom momento para pregar (não
seria?), depois do casamento deles. Bem, eu vou a Phoenix agora, e
voltar lá e começar algo. Os cultos continuam no West Ward Ho
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a Palavra de Deus permite, seu casamento não é admitido legalmente.
5
Mas de fato estamos crendo que vocês refletiram sobre esta
solene obrigação que estão prestes a assumir, e que se prepararam para
entrar nela, reverentemente, discretamente, sobriamente e no temor de
Deus; eu vou propor a vocês a aliança de casamento. Vocês vão declarar
a mesma coisa, enquanto suas mãos direitas são colocadas juntas. [O
noivo e a noiva unem suas mãos direitas - Ed.]
6
Você aceita esta mulher como sua legítima esposa, para viverem
juntos neste santo estado de matrimônio; você promete amá-la, honrála e cuidar dela na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e
renunciar a todas as outras e apegar-se somente a ela enquanto vocês
viverem? [O noivo responde: "Sim." - Ed.]
7
Você aceita este homem como seu legítimo esposo, para
viverem juntos neste santo matrimônio; você promete amá-lo, honrá-lo
e cuidar dele na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e
abandonar a todos os outros e apegar-se somente a ele enquanto vocês
viverem? [Anoiva responde: "Sim." - Ed.]
8
Vou exigir um sinal de vocês, para que esta aliança que foi feita
entre vocês seja sempre mantida. [Duas alianças são colocadas sobre a
Bíblia do ministro, e então uma é oferecida ao noivo pela noiva, e a
outra depois é oferecida à noiva pelo noivo - Ed.] Agora, unam suas
mãos direitas novamente e as coloquem sobre a Palavra de Deus.
Vamos inclinar as cabeças.
9
Deus Todo-Poderoso, que casaste o primeiro homem e a
primeira mulher, no jardim do Éden, unindo a Tua Própria criação.
Entendemos, hoje, que essa comissão tem sido cumprida ao longo das
eras até este casamento. E, Pai, Tu és o Único que pode unir os corações
de um ao outro. E oramos, querido Pai Celestial, conforme isto foi feito
de acordo com o Teu sábio conselho, que foi o Senhor quem trouxe este
jovem cristão e esta jovem cristã para serem unidos nesta santa
cerimônia hoje, para serem marido e mulher ao longo da jornada da
vida.
10
Oramos para que o Senhor os abençoe e abençoe o lar deles.
Faça-os um exemplo, Senhor, no bairro onde eles vão morar. Neste dia
em que vivemos, quando os tribunais de divórcio estão tão lotados e
infestados de divórcios, que nunca seja assim com este homem e esta
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alto. É um lugar horrível para viver, sob esse prisma. Mas é saudável, é
seco. E nós, às vezes... Não devemos focar nossas mentes nas coisas
desta Terra.
17
Devemos olhar para a liderança do Espírito Santo. Mas uma
coisa que me incomodou ao vir para cá, e dizer às pessoas, bem, "vocês
não deveriam vir" ou "vocês deveriam vir," eu deixo por conta de cada
indivíduo, a forma como Deus guia essa pessoa a fazer. Acho que cada
um de nós deveria fazer isso, ser guiado pelo Espírito em relação ao que
fazer. E muitos de vocês aqui são das redondezas de Jeffersonville e da
congregação ali, e vieram para cá. Agora, o que me preocupou foi um
lugar de culto.
18
E eu percebo, como li na Escritura aqui, sobre Estêvão, e como
ele dirigiu a Palavra pouco antes da sua morte; porque eles o
apedrejaram imediatamente após aquilo, por causa da Mensagem dele.
Enquanto ele falava, ele disse: "Nossos pais," falando sobre os Hebreus,
nos primeiros tempos, como eles tentaram achar graça diante de Deus
para construir um lugar de culto. Ele disse que "Salomão Lhe edificou
uma casa ou um edifício." Estamos familiarizados com a história. Mas
eu gosto das próximas palavras dele: "Mas o Altíssimo não habita em
casas feitas por mãos,"e em outro lugar em Isaías… Ele disse: "Um
corpo Tu me preparaste; (veem?) sacrifício e ofertas, e construções e
coisas tais, mas corpo me preparaste". Bem, compreendemos que ele
estava falando do corpo onde Deus habitou, em Cristo.
19
Mas, hoje, creio que a inspiração veio ao irmão Green, para se
mudar para cá, ele e a irmã Green, deixando sua casa lá no leste, como
também no Texas, para vir aqui com... começar do nada; simplesmente
por uma inspiração, sentindo que deveriam fazê-lo. Eu aprecio homens
que seguem a liderança de Cristo, não importando o que lhes custe.
Embora o mundo inteiro, talvez seus melhores amigos achem que você
está errado, mas não é errado para você. Contanto que você sinta que há
algo por trás, isso é Deus te movendo, isso nunca é errado, e sempre
sairá bem.
20
Ver este casal de jovens, um jovem talentoso. Não estou dizendo
isso só porque ele está assentado aqui. E essa jovem com seus bebês,
com sua família para criar, e ele deixou seu emprego e tudo mais para se
mudar para cá.
21
Eu me lembro de que anos atrás eu fui chamado para o
ministério. Eu nunca me tornei um pastor bem sucedido, porque eu não
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paro em lugar algum, tenho um espírito ambulante. Não me sinto
satisfeito em nenhum lugar. Para onde o Espírito se move eu tenho que
me mover com Ele, porque eu tenho uma Mensagem. Jesus disse: "Eu
devo pregar nessa outra cidade também”.
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22
Mas há aqueles que são pastores que assistem o rebanho. Eu
estou tão grato que o irmão Pearry seguiu a liderança do Espírito Santo e
hoje temos um tabernáculo. É pequeno, mas é suficiente para começar e
ver o que o Espírito Santo... Sem saber, vamos apenas nos mover passo
a passo. Agora, eu creio que se Deus falou ao irmão e à irmã Green, para
virem aqui e inaugurarem um lugar onde nossos filhos, ao invés de
estarem andando de bicicleta, no domingo de manhã, e correndo nas
ruas por aí, eles têm um lugar para vir adorar, ao invés de nos
assentarmos por aí e ouvirmos algumas dessas coisas que ouvimos no
rádio, que está bem.

William Marrion Branham

23
Mas nós, como um grupo de pessoas, temos uma Mensagem
para este dia. Nós... nós cremos que Deus nos deu uma Mensagem. E o
irmão Green é, não quero chamá-lo de meu associado, porque nós
somos... Bem, ele é, também, meu associado, estamos juntos nesta
Mensagem. O irmão Green prega a mesma coisa e a mesma Mensagem
que eu creio. Ele deixou sua casa, deixou seu povo, deixou sua igreja.
Ele era, eu creio, um superintendente distrital ou algo assim, de uma
empresa, e abandonou tudo quando ele ouviu Isto. Ele deixou tudo que
lhe era querido, da mesma maneira, para vir para o deserto, apenas para
sustentar o que Deus está nos dando agora.

Wedding Ceremony
Sábado, 16 de janeiro de 1965.
Tucson, AZ-EUA

1
[Esta cerimônia de casamento, realizada pelo irmão William
Marrion Branham, uniu Marilyn Simpson e Gerald Martens em
casamento, na casa do irmão Tom Simpson, em Tucson, Arizona, na
noite de sábado às 19 horas, no dia 16 de janeiro de 1965. A pianista
tocou "Eu Te amo verdadeiramente" e a marcha nupcial, no princípio. E
o ministro, o noivo e seus assistentes vieram à frente. A marcha nupcial
foi então tocada enquanto as assistentes da noiva vieram, seguidas pela
noiva - Ed.]
2
Pergunto: Quem se responsabiliza por esta mulher se desposar
com este homem? [O pai da noiva responde: "Eu, o pai dela". - Ed.]

24
Eu digo, eu creio que isso não somente deveria estar em nossos
corações, é nosso dever apoiá-lo em tudo que pudermos; assistir aos
cultos, vir aqui para adorar e fazer deste um lugar onde Deus pode nos
revelar as coisas que Ele tem para nos revelar. E como ele se expressou:
"A Mensagem não me vem através de inspiração como ocorre, talvez,
com alguns de nós, mas," ele disse: "Estou aqui para confirmar o que
Deus tem dado". Que declaração! E eu creio que se todos nós juntos
cooperarmos, vamos colocar nossos corações nisso.

3
Queridos irmãos, estamos aqui reunidos perante este público,
na Presença de Deus, para unir este homem e esta mulher em santo
matrimônio, o qual deve ser honrado, como declarou São Paulo, entre
todos os homens. Portanto, não é para ser celebrado imprudentemente
ou levianamente, mas de forma reverente, discreta, sensata, sóbria e no
temor de Deus. Nesta santa condição, estas duas pessoas aqui presentes
vêm agora para se unir. Se há alguém aqui que pode apontar uma causa
justa em razão da qual eles não deveriam ser legalmente unidos neste
santo matrimônio, fale agora, ou, de agora em diante, cale-se para
sempre.

25
Eu sei que cada um de vocês, se vocês sentem como eu sinto,
estou com tanta fome de ver o Espírito de Deus se movendo que quase
não estou suportando. Algumas experiências que acabei de ter em cima
na montanha, apenas sentir aquilo uma vez mais, aquela Coisa que
quando eu fui salvo no início foi tão gloriosa para o meu coração! E
podemos vir a um lugar, podemos nos assentar e ver isso entre nós, que

4
Eu vou exigir e responsabilizar a todos, como certamente
responderão no Dia do Julgamento, quando os segredos de todos os
corações serão revelados; se algum de vocês souber de qualquer
impedimento em razão do qual, vocês aqui não deveriam legalmente ser
unidos neste santo matrimônio, confesse agora, pois estejam seguros de
que nenhum casal que é unido de qualquer outra maneira a não ser como
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estamos secando. Enquanto sentamos aqui no deserto, fico entre meus
irmãos, eles conversam comigo e eu converso com eles, sempre, e de
certa forma observando, sentindo através do Espírito, como era, para
ver a condição desse irmão, ver o que está errado. Começo a sentir que
estamos todos nos acomodando, distanciando-nos do Espírito. Tornouse uma coisa muito natural para nós. Devemos adorar em Espírito, onde
o Espírito de Deus... Não somente nossa Mensagem deveria ser a chama
da hora, mas deveria ser uma chama em nossos corações.
Compreendem? Tem que estar em nossos corações, ou então não
podemos... não podemos apresentá-La corretamente às pessoas. O
próprio Espírito é que tem que levar a Mensagem. E estou confiando e
crendo em cada um de vocês, que vocês são verdadeiros cristãos.
26
Agora, eles precisam de professores para a escola dominical.
Eles vão precisar de uma equipe. E eu quero dizer isso de modo que
vocês entendam perfeitamente. Esta é a minha igreja.
27
Estou aqui há três anos. E eu tive uma porta aberta para mim,
que foi o irmão Mack, que me pediu para vir pregar. Deus o abençoe.
Não fui convidado por ninguém mais, nada contra eles, eles estão bem.
Irmão Brock, um bom amigo meu, irmão Gilmore; muitos desses
irmãos pentecostais aqui são muito, muito bons amigos meus. Eu os
amo, nada contra eles. Eu entendo a posição deles. Eles não podem me
convidar ali e permanecerem em suas organizações. Veja, eles não
podem fazê-lo. Porque se o fizerem, serão chutados para fora. Então
vocês entendem a situação deles. Eu tive que encarar a mesma coisa.
Mas agora, que seja sempre: "Buscai primeiro o Reino de Deus," a
vontade de Deus.
28
E agora, irmão Green, que Deus te enviou aqui e nos abriu uma
igreja com a mesma preciosa fé que temos; devemos ser muito
agradecidos a Deus e comparecer em cada culto, ocupar todos os
lugares que pudermos. E se formos chamados para orar por alguém,
para buscar, para fazer; vamos ser soldados bem na... ansiosos para
fazê-lo. Veem?
29
Mantenha a Mensagem honrável e viva o tipo correto de vida.
Não deixe nenhuma sujeira vir sobre Ela. Estamos vivendo numa hora
tardia agora. Estamos numa hora tardia. Vamos vivê-la de forma limpa.
Na minha vida, na sua vida, todas as nossas vidas precisam ser
apresentadas diante de Deus.
30

Nossos jovens andam por aí, de lugar em lugar, de show em
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show, e vagueando cada vez mais para longe de Deus. Correto. Agora,
esta é a verdade. Vejo isso em meus filhos, e vejo eu mesmo chegar a um
ponto onde não... Vocês... vocês têm que se reunir para adorar a Deus, a
Bíblia diz assim: "Quando vemos este dia se aproximando, tanto mais
temos que nos reunir”. Se houver apenas duas pessoas aqui, seja você
uma delas. Agora isso é... E se nos reunirmos e adorarmos juntos, então
nós apenas... alguma outra coisa sobre isso, Jesus disse: "Porque onde
estiverem dois ou três reunidos em Meu Nome, aí estou Eu no meio
deles".
31
Agora, como eu disse antes, o irmão Green me contou, e ele
disse isso. Minha esposa veio e me contou o que ele disse quando eu
estava fora. Que... e ele disse nesta manhã, que "O púlpito está aberto a
qualquer hora". Agora, normalmente... Isto é, aberto para eu falar.
Agora, normalmente, eu tinha que dirigir todo o caminho até
Jeffersonville, Indiana, para entregar uma Mensagem que Deus me deu,
para trazê-La ao povo; ir por todo o caminho até Jeffersonville, Indiana,
e todos vocês na transmissão por todo o país e conectando, e coisa
assim, para ouvir a Mensagem, porque é isso que estamos vivendo.
Veem, é para isso que estamos aqui. Bem, não temos que fazer isso
mais.
32
Deus me dá uma Mensagem, eu posso caminhar bem aqui até ao
púlpito e pregá-La, e me sentir livre para fazê-lo. Veem? E eu creio que
por isso o Deus Todo-Poderoso vai abençoá-los se vocês se
posicionarem por esta igreja agora, este grupo de pessoas. Não só isso,
mas vamos sair e ver se conseguimos trazer outros. Veem, vamos falar a
outros, em todos os lugares, falar-lhes sobre nossa igreja e o que ela
significa. O que nossa igreja... Nós estamos aqui. Queremos que você
venha, traga desconhecidos, e tenho certeza que isso vai ser bom para
todos nós. Compreendem? Temos um edifício pelo qual somos
agradecidos. Estamos agradecidos por este lugar, onde podemos nos
reunir.
33
Mas: "O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de
homens (veem?), 'porque o céu é o Meu trono, e a terra, o escabelo dos
Meus pés. E que lugar seria o do meu repouso? Mas corpo me
preparaste'". E nós somos o Corpo de Cristo. Assim, enquanto vamos
de uma igreja a outra, eu creio, para trazer nossas Mensagens, e viremos
aqui e teremos cultos de cura. E tudo o que o Senhor nos revelar para
fazer, vamos fazê-lo bem aqui na igreja, até que ela cresça a tal ponto de
precisarmos ir para outro lugar, e depois para outro lugar, até que Jesus
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Deus, dada a mim pelo Deus Todo-Poderoso e testemunhada a mim por
um Anjo, eu declaro este homem e esta mulher, marido e mulher, no
Nome de Jesus Cristo.Amém.
11
Deus vos abençoe. Vocês estão casados. [O casal se beija, então
se vira para a congregação. A pianista começa a tocar a marcha nupcial Ed.] Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. [O noivo, a
noiva e os assistentes saem. – Ed.]
12
A doçura do matrimônio! Um homem e uma mulher se uniram,
para enfrentar a jornada da vida em seus altos e baixos. Pai e mãe, de
ambos os lados, tiveram que ceder filho e filha. Isso é o que seus pais e
suas mães fizeram um dia. Eu rogo que Deus os fortaleça. E entendam
que isso é parte do dever da vida, como foi com você para que você
tivesse sua esposa ou seu marido, assim seu pai e sua mãe fizeram o
mesmo.
13
Ao ver os dois saindo assim, vindo para serem unidos, eu
sempre vejo o quadro da vinda de Cristo por Sua Noiva. Estou confiante
que seremos todos uma parte dessa Noiva naquele dia. Ele virá também.
Este é o momento mais feliz da vida destes jovens. Aquele será o
momento mais feliz de uma vida cristã, quando seremos unidos a Cristo
como um só.
14
Que o Senhor vos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Pai
Celestial, como nossos olhos se voltaram para um casamento nesta
manhã. Estamos pensando em uma manhã gloriosa quando Jesus virá, e
haverá outro Casamento; quando os redimidos de todas as eras, que
foram redimidos pelo Sangue do Cordeiro, serão participantes de Sua
Vida também, a Vida Eterna, e teremos um corpo como o Seu corpo
glorioso, no qual Ele vive agora. Ansiamos por essa hora. Enquanto
saímos deste cômodo, nesta manhã, que isso seja renovado em nossos
corações e nossas vidas, dedicados a esse grande Casamento para o qual
vamos um dia. Em Nome de Jesus, oramos.Amém.
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solene obrigação que estão prestes a assumir, e que se prepararam para
entrar nela, reverentemente, discretamente, sobriamente, no temor de
Deus, vou propor a vocês a aliança de casamento. Vocês vão
testemunhar disto enquanto suas mãos direitas são colocadas juntas. [O
noivo e a noiva unem suas mãos direitas - Ed.]
6
Você aceita esta mulher como sua legítima esposa, para viverem
juntos neste santo estado de matrimônio; você promete amá-la, e honrála, e cuidar dela, e apoiá-la na doença ou na saúde, na riqueza ou na
pobreza, e renunciar a todas as outras enquanto vocês viverem? [O
noivo responde: "Sim." - Ed.]
7
Você aceita este homem como seu legítimo esposo, para
viverem juntos neste santo estado de matrimônio; você promete amálo, e honrá-lo, e cuidar dele, e apoiá-lo na doença ou na saúde, na
riqueza ou na pobreza, e se apegar somente a ele enquanto vocês dois
viverem? [Anoiva responde: "Sim." - Ed.]
8
Vou exigir um sinal. [Duas alianças são colocadas sobre a
Bíblia do ministro, em seguida uma é oferecida ao noivo pela noiva, e a
outra então é oferecida à noiva pelo noivo - Ed.] Ajuntem suas mãos
direitas novamente e deem um passo à frente para a aliança
matrimonial. Vamos inclinar as cabeças.
9
Pai Celestial, estamos conscientes deste ato que estamos
realizando, e sabendo que Tu casaste o primeiro casal que foi unido na
Terra, quando casaste nossos pais, Adão e Eva, e ordenaste-lhes que
fossem ao mundo e que crescessem e multiplicassem. E neste dia,
Senhor, vem este jovem e esta jovem agora para serem unidos pelas
virtudes da Tua Palavra e de Tua promessa, pois na jornada de suas
vidas, eles escolheram um ao outro para serem companheiros de vida.
Eu oro para que Tuas bênçãos recaiam sobre eles, Deus Todo-Poderoso.
Neste dia de vida irresponsável, torne-os um exemplo, para que um
homem e uma mulher possam viver verdadeira e virtuosamente aos
olhos do mundo e diante de Deus. Faça-os frutíferos, Senhor. Que eles
possam sempre Te servir. Que Tu sejas o convidado invisível, em todos
os momentos, na casa deles. E como Tu abençoaste Isaque e Rebeca, e
eles viveram tão felizes juntos ao longo de suas vidas, eu rogo que da
mesma maneira Tu abençoes este jovem e esta jovem. Pai, eu peço que
Tu me ouças, Senhor.
10

E agora, pela virtude da minha comissão, de ser um servo de
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venha. Deus vos abençoe.
34
[O irmão Pearry Green faz algum comentário, e em seguida
pede ao irmão Branham que lhe ordene. Espaço em branco na fita --Ed.]
Vamos inclinar as cabeças.
35
Querido Deus, enquanto estamos aqui nesta plataforma, a qual
representa... bem aqui em cima no altar, percebemos que somos uma raça
de pessoas moribundas, tanto quanto esta terra está aflita. Olhamos para
as ruas e vemos o pecado escrito em todo lugar, e que a Glória do Senhor
está rapidamente indo embora. E sabemos que quando a Glória do
Senhor subir, a Igreja também irá com Ela. Deus, nós queremos estar lá.

36
Há poucos dias, aqui na esquina, do outro lado da rua, assistindo
aquele desfile descer a rua; e vendo aqueles velhos tanques da Primeira
Guerra abrindo caminho, então veio aquele grande e pesado tanque
Sherman, depois dele vieram outros e outros; em seguida, vieram as
mães da estrela dourada; a pequena família enlutada, com uma mulher
chorando e um menino de olhar sofrido que perdera seu pai, uma velha
mãe tinha perdido um filho. Oh, como é triste ficar na esquina ali e
assistir algo assim passar! Então notei que, assim que passaram por este
edifício, a música mudou para: "Avante, Soldados Cristãos". Tocando
suas marchas, atrás; mas quando passaram por este local!
37
Querido Deus, estou pensando em outra grande hora que está
vindo, e essa será a ressurreição, quando os veteranos virão primeiro, os
santos, os patriarcas. "Pois nós, os que ficarmos vivos não precederemos
ou estorvaremos os que dormem. Pois a trombeta de Deus soará, e os
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro."Então quando virmos aquele
grande... aquelas pessoas indo, marchando pelos céus; e estaremos em
pé, esperando pela nossa mudança, sabendo que entraremos na fila
também. Deus, faça-nos fiéis soldados.
38
Somente aqueles que realmente se aliaram e estiveram na
guerra sabem o que aquilo realmente significa; ver aqueles tanques
passando. E, Deus, cremos que aqueles que estiveram na batalha da
vida saberão o que isso significa, quando estamos esperando nossa vez
para entrarmos em posição e lugar, na ressurreição, para subirmos.
39
Como este meu jovem irmão, de pé aqui, bem treinado, pronto,
vestido, esperando por algum ancião para lhe impor as mãos; um que
seja um veterano que esteve lá na linha de frente, sabendo que ele tem
que entrar na batalha também. Querido Deus, estas mãos indignas, eu as
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coloco sobre meu irmão, em representação das Tuas. Abençoe o irmão
Green, querido Deus, o qual eu abençoo em Nome de Jesus. Que ele
possa levar esta Mensagem, Senhor, para esta cidade e para onde quer
que o Senhor o chame. Que ele seja leal, cheio do Espírito, vivendo uma
vida acima de qualquer reprovação. Deus, que ele possa ganhar o
coração do povo, de modo que ele possa ensiná-los, e conduzi-los, e
direcioná-los no caminho que todos nós desejamos andar. Conceda isto,
Senhor.
40
Abençoe sua fiel esposa, seus filhinhos. Abençoe nossos
esforços aqui juntos, como irmãos cristãos aqui na terra, que devemos
carregar este Evangelho até os confins do mundo. Envie o Teu Espírito
sobre ele, Deus. Nós oramos em Nome de Jesus Cristo, enquanto o
entregamos a Ti.Amém.
41 Deus te abençoe, irmão Pearry. Carregue a Palavra de Deus!

Wedding Ceremony
William Marrion Branham
Domingo, 1º de dezembro de 1963.
Shreveport, LA – EUA

1
[Esta cerimônia de casamento, realizada pelo irmão William
Marrion Branham, uniu Sharon Myers e William Simpson em
casamento no Tabernáculo Vida, em Shreveport, Louisiana, no
domingo pela manhã às 8 horas, dia 1º de dezembro de 1963, em uma
sala de Escola Dominical, antes de pregar "Um Absoluto". A pianista
tocou várias músicas de casamento e a marcha nupcial no começo.
Então o ministro, o noivo e seus assistentes vieram ao altar; em seguida
vieram ao altar as assistentes da noiva, seguidas por ela - Ed.]
2 Pergunto: Quem se responsabiliza por esta mulher se desposar com
este homem? [O pai da noiva responde: "Nós". - Ed.] Queridos irmãos,
estamos aqui reunidos diante de Deus e perante este público, para unir
este homem e esta mulher em santo matrimônio, o qual São Paulo
ordenou que fosse honrado entre todos os homens. Portanto, não é para
ser celebrado imprudentemente ou levianamente, mas de forma
reverente, discreta, sóbria e no temor de Deus.
3
Nesta santa condição, estas duas pessoas presentes aqui vêm
para serem unidas. Se há alguém aqui que pode apontar uma causa justa
em razão da qual eles não deveriam ser legalmente unidos neste santo
matrimônio, fale agora, ou, de agora em diante, cale-se para sempre.
4
Eu vou exigir e responsabilizar a todos, como certamente
responderão no Dia do Julgamento, quando os segredos de todos os
corações serão revelados, se algum de vocês souber de qualquer
impedimento em razão do qual, vocês aqui não deveriam legalmente ser
unidos neste santo matrimônio, confesse agora, pois estejam seguros de
que nenhum casal que é unido de qualquer outra maneira a não ser como
a Palavra de Deus permite; seu casamento não é admitido legalmente.
5

Mas de fato estamos crendo que vocês refletiram sobre esta

