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2 Coríntios 2: 14-17
Contudo, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em
todo o lugar o perfume do Seu conhecimento. Porque somos para Deus o bom perfume de Cristo, nos
que se salvam e nos que se perdem. Para um somos o cheiro de morte para morte; para outro o cheiro
de vida para vida. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos, como muitos, que
corrompem a Palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença
de Deus.

2
Observe que Paulo nos diz aqui que para alguns nós criamos uma atmosfera realmente
maravilhosa e para outros nossa presença é só condenação. Mas, independentemente se eles são para
Cristo e Sua Palavra ou não, nós criamos uma atmosfera onde quer que vamos.
3

Em Filipenses 2:5 lemos:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Mas a palavra grega significa: “Que essa atitude esteja em vós, a qual também esteve em Cristo
Jesus”. É a palavra grega, phroneo (Fron eh'-o) e significa “pensar” ou “observar”1, ser da mesma
opinião, e assim ser de mesmo pensamento. 1) ter compreensão, ser sábio. 2) sentir, pensar; ter a
mesma opinião, ser modesto, não deixar a própria opinião (embora justa) de si mesmo exceder os
limites da modéstia; pensar ou julgar o que a opinião de alguém é, ser da mesma opinião, isto é,
concordar em conjunto, valorizar os mesmos pontos de vista, ser harmonioso. 3) dirigir a mente para
uma coisa, buscar, aspirar por, procurar o interesse ou vantagem de alguém, ser do grupo de alguém,
do lado dele (nos assuntos públicos). Assim, isso deveria ter sido traduzido: “Que essa atitude esteja
em vós, a qual também esteve em Cristo Jesus”.
4

Portanto, na leitura Filipenses 2: 1-11:
Se você possui qualquer incentivo de estar unido com Cristo, se há alguma consolação de seu
amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, então
completem a minha alegria por serem de mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, sendo um em
espírito e em propósito. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente
considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus próprios
interesses, mas também dos interesses dos outros. Sua atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus: que,
sendo em natureza [um] Deus, não considerou a igualdade com Deus algo que devesse ser
aproveitada, mas esvaziou-Se, assumindo a natureza de servo, sendo feito à semelhança humana. E,
achado na forma de homem, humilhou-Se e tornou-Se obediente até à morte – mesmo morte numa
cruz! Por isso Deus O exaltou à mais alta posição e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

5
O Dicionário Webster do Novo Mundo define atitude como: aptidão ou inclinação, e afirma
ainda a posição ou postura assumida pelo corpo em conexão com uma ação, sentimento ou estado de
espírito, etc. A palavra atitude também é definida como uma maneira de agir, sentir ou pensar que
mostra uma disposição ou opinião.
6
Agora, se você pegou os principais pontos em cada uma dessas definições, a primeira afirma que
a atitude é a postura ou a posição do corpo em referência ou em conexão com uma ação, sentimento ou
estado de espírito, e a outra é a ação, sentimento ou pensamento que mostra a sua opinião, disposição

1

Do inglês “regard”, que ainda pode ser “reparar”; “respeitar”; “estimar” – N.T.

ou mentalidade. Então, nós estamos olhando para a posição ou postura do corpo, e aqueles atributos
que mostram quando você está pensando, sentindo ou que expressam o seu humor.
7
Portanto, a atitude não é apenas o conhecimento mental, ou uma compreensão mental, ou uma
inclinação mental, mas particularmente a atitude é na verdade uma expressão externa de nossa
disposição, é uma expressão externa dos nossos sentimentos, é uma expressão externa dos nossos
pensamentos, é a conexão do corpo aos pensamentos, e de como o corpo expressa esses pensamentos.
Isso é o que é atitude.
8
E a chave é que isso MOSTRA como nos sentimos, isso MOSTRA exatamente o que pensamos
sobre algo, etc. A Bíblia nos diz que Deus enviaria um anjo para marcar aqueles que suspiram e
choram por causa das abominações feitas na cidade. O gemido e o choro é a resposta do corpo para o
que estava sendo feito na cidade, e isso é uma expressão externa do que sua atitude era dentro de sua
alma.
9
Sua atitude então mostra exteriormente o que você está pensando por dentro. Você não pode
esconder uma atitude, ela se mostra, se manifesta. Você pode ser capaz de esconder os seus
pensamentos, mas uma atitude vai além dos pensamentos internos. A atitude fala da expressão de sua
disposição, da maneira como você a demonstra em sua linguagem corporal, nos seus olhos, em sua
expressão facial, no seu tom de voz e em sua postura.
10 Portanto atitude é a expressão da sua opinião e da sua disposição. Agora, a palavra “disposição”
vem de duas palavras, “dis”, e “posição”. Juntas, elas falam sobre por em ordem e refere-se aos
aspectos normais das naturezas. Portanto, o que vemos na atitude é a disposição ou o conjunto em
ordem ou o reflexo exterior das verdadeiras naturezas.
11 O irmão Branham disse em seu sermão O Único Lugar Provido por Deus Para Adoração: “Nós
vivemos em nossa casa como os Branham vivem. E na Casa de Deus nós vivemos pela Palavra de
Deus e de toda Palavra que sai da boca de Deus”. O irmão Branham não estava nos dizendo aqui de
que haja supostamente uma diferença entre a sua casa e a casa de Deus. Mas o que Ele está nos
dizendo é que há uma certa maneira de como devemos conduzir os nossos lares. O irmão Branham
conservava a mesma atmosfera da centralidade de Cristo em sua casa como ele conservava na igreja.
12 Agora, lembre-se, Jesus disse: “Minha casa será chamada casa de oração”. E se possuímos a
mesma natureza e a vida como Jesus Cristo, então não será a nossa casa chamada de “casa de oração”
também? Em Colossenses 3: 4 lemos:
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele
em glória.
Então, se nos manifestarmos quando Ele Se manifestar, a nossa manifestação é na mesma Glória
ou Doxa ou mentalidade, então as nossas casas parecerão como a Sua Casa também deveria ser.
13 Também lemos em 1 João 4: “Na Sua Aparição, como Ele é, assim somos nós neste mundo”.
Então, se cremos nisto, não deveríamos possuir a mesma atmosfera em nossas casas, como fazemos
nesta igreja que é a Sua casa de oração?
14 Novamente, lemos no livro de Deuteronômio 6: “Ouve, ó Semente real de Deus, o Senhor nosso
Deus é o Único Senhor – Único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua mente e
coração, e de todo o teu ser, e com toda sua força. E estas palavras que Eu te ordeno hoje, serão as
primeiras em tua mente e coração; então deves afiá-las e aguçá-las, de modo que as faça penetrar, e
ensinar e pressioná-las com diligência sobre as mentes e corações dos vossos filhos, e tu deves falar
delas quando você se assentar em tua casa, e quando andares na estrada, e quando te deitares e ao
levantar-te. E tu deves amarrá-las como um símbolo em tuas mãos”.
15 Em outras palavras, elas são amarradas à suas ações, como se diz. “E amarrareis em vossas
testas”. Isso significa que elas abrangem a sua mente ou mentalidade. E lembre-se, sua testa é onde o
seu lobo frontal está e onde sua memória reside. Quando uma pessoa tem uma lobotomia aí elas
perdem a memória. Mas aqui vemos que elas assumirão o lugar proeminente de nosso pensamento.
Mesmo com frontais entre os nossos olhos, tudo o que vemos é a Palavra de Deus. Como os filactérios
que vão “boing, boing, boing”, enquanto andamos, e eles balançam em nossa cabeça. Um lembrete
constante.

16 E então Ele continua: “E as escreverás nos umbrais da porta de tua casa e nas tuas portas”. Por
quê? De modo que se você está vindo, ou se você está indo, sempre haverá um lembrete constante
colocado diante de você das promessas de Deus para você nesta hora.
17 Podemos examinar muitas Escrituras e citações e verificar que Deus está realmente chamando
uma Noiva que tenha aplicado o Sinal aos seus entes queridos e eu creio que quanto mais nos
aproximamos da ressurreição, mais deveríamos ser atraídos para aquela atmosfera da ressurreição.
18 Ao criar a atmosfera certa em um casamento, há três princípios necessários para o marido criar
cujo primeiro é: amor; depois, render a devida benevolência que é para mostrar uma boa vontade e atos
de bondade para com a nossa esposa; e em terceiro lugar para os homens, a Escritura nos diz para não
termos rancor em relação a nossas esposas. Em outras palavras, não devemos ficar irados e zangados
com relação a elas.
19 Para as esposas criarem a atmosfera certa para o casamento, elas devem primeiro aprender a
submeter-se aos seus próprios maridos. Isso significa não ficar questionando a todos os seus
movimentos que optam por fazer, mas submeter a sua vontade à vontade dele, assim como a Noiva de
Cristo submete o Seu próprio pensamento ao do Noivo, o próprio Senhor Jesus Cristo.
20 Em segundo lugar, a esposa é para reverenciar o marido. Isso significa que ela deve
reverentemente temê-lo e este temor pode significar veneração ou um amor profundamente enraizado e
uma gratidão por tudo que ele providencia para ela. E esta veneração automaticamente traz consigo um
respeito apropriado. Em terceiro lugar, ela também deve render a devida benevolência ao seu marido.
Agora, se ele realmente a ama e ela a ele, nunca haverá ciúmes em um casamento.
21 Agora, sempre lembre-se disso: a sua submissão e reverência e a devida benevolência, tudo isso
diz que é para ser “ao Senhor”, assim como o seu amor por ela, e “nunca ser amargo contra ela” e os
seus “prestativos gestos de bondade e gentileza” não diz que é para ser “como ao Senhor”, pois ele é o
seu senhor, mas a Escritura diz que eles devem ser “como o próprio Senhor faria”. Então, se você
observar atentamente a forma como isto é apresentado nas Escrituras, você percebe que ele deve
proceder como Cristo procederia, e ela deve proceder como se o que ela estivesse fazendo fosse para
Cristo.
22 Então, que casamento e que benção você terá nessa relação! Veja, a aproximação é tudo na
construção de um relacionamento. Nossa aproximação é o que tanto nos deixa chateado um com o
outro ou é a mesma coisa que abre o caminho para nossa devida benevolência vir à manifestação.
23
Em “Senhores, Queríamos Ver a Jesus” o irmão Branham disse: “Lembre-se amigos, sua
aproximação a qualquer dom divino determinará o que você irá receber disso”.
24 Em Mateus 15: 26-28 lemos a história de como uma mulher se aproximou de Jesus e mesmo
após Ele a ter recusado, ela não recusa em troca, mas ela sabia que a sua posição e o seu sincero
respeito era a sua única resposta.
E, partindo Jesus dali, foi para o litoral de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananéia, que
saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que
minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas Ele não lhe respondeu palavra. E os Seus
discípulos, chegando ao pé Dele, rogaram-Lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E
Ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então
chegou ela, e adorou-O, dizendo: Senhor, ajude-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar
no pão dos filhos e deitá-lo aos cães. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cães comem das
migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande
é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã.
25 Esta mulher não carregou pedras em seu ombro porque Jesus não foi facilmente amável com ela,
e foi a resposta dela que mudou toda a situação e abriu o coração de Jesus para ela. Observe a sua
resposta, Ele apenas a pos em prova com palavras afiadas que desencorajaria quase que qualquer um,
mas ela não se desanimou. Basta olhar para a sua resposta e você verá que ela não era do tipo que fica
facilmente desanimado. Ela não empinou o nariz para cima e saiu para fora e O chamou de um idiota
ou algo assim para se vingar. Ela disse: “Sim, Senhor, isso pode ser verdade, mas até mesmo os cães
lambem as migalhas da mesa dos senhores.” Foi assim. Depois observe o que Ele disse: “Eu não vi

esse tipo de fé em lugar nenhum, então seja feito isto a ti exatamente como você gostaria que fosse”.
Em outras palavras: “O que você quiser, basta pedir e Eu darei a você”. Isso soa exatamente como o
que foi concedido à Hattie Wright.
26 Vejamos outra irmã que estava em um verdadeiro estado de apuro. Aquele filho havia acabado
de morrer e em vez de ficar zangada com Deus, ela assumiu a melhor abordagem e louvou a Deus por
aquela grande coisa que Ele estava prestes de fazer por ela.
27

2 Reis 4: 8-37
Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suném, havia ali uma mulher importante, a qual o
reteve para comer pão; e sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para comer pão. E
ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem
de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma
mesa, uma cadeira e um candeeiro; e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu
que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi:
Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi:
Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo; que se há de fazer por ti? Haverá alguma
coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu
povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora ela não tem filho, e seu marido
é velho. Por isso disse ele: Chama-a. E, chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo
determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu Senhor, homem de
Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no
ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com
seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça.
Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou, e o levou à sua mãe; e esteve sobre os seus
joelhos até ao meio dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus; e fechou a
porta, e saiu. E chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para
que eu corra ao homem de Deus, e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem
sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta, e disse ao seu servo: Guia e anda, e
não te detenhas no caminhar, senão quando eu to disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao
monte Carmelo; e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a
sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido?
Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou
nos seus pés; mas chegou Geazi para retirá-la; disse porém o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua
alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a
meu Senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos,
toma o meu bordão na tua mão, e vai; se encontrares alguém não o saúdes, e se alguém te saudar, não
lhe respondas; e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o
Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. E Geazi passou
adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino; porém não havia nele voz nem sentido; e
voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. E, chegando
Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta
sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca
sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu
sobre ele; e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para a
outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, então o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos.
Então chamou a Geazi, e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: Toma o
teu filho. E entrou ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra; e tomou o seu filho e saiu.
28 Observe que quando tudo parecia perdido, ela respondeu: “Está tudo bem”. Por quê? Porque ela
sabia como criar aquele clima de expectativa. Por quê? Porque ela sabia que a Palavra de Deus ensina:
“Aquele que recebe um profeta em nome de um profeta, recebe um galardão de profeta”. Ela sabia que
Aquele que deu a vida também pode restaurar a Vida e ela tinha vindo para o canal.
29

De A Porta do Coração ele disse:
É a sua aproximação a um dom. Quantos sabem disso? Se você se aproximar disso com
reverência, você recebe o que pede. Se você não fizer, você não recebe.

30

De A Ele Ouvi ele disse:
É a sua aproximação para qualquer coisa.

31

E de Provando a Sua Palavra ele disse:
É a sua aproximação, é a sua atitude que conta, e é assim que é esta noite queridos amigos, é
necessário atitude. Nós estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a sua
atitude que traz os resultados. A mecânica está aqui e assim é a dinâmica. Se você puder simplesmente
começar, Deus fará o resto.
E se isso é tão essencial com o nosso Companheiro celestial, quanto mais com o nosso
companheiro terreno.
32

O Sinal (1/09/1963) pg. 49, § 5.
Aplique-O, e crie aquela atmosfera ao seu redor que os lance dentro Dela. Vê? Oh, você é, se
você tem o Sinal, você cria uma atmosfera em torno de você, um poder que, quando você caminha, as
pessoas reconhecem que você é um cristão. Elas querem que você fale algo para elas. Elas creem em
sua palavra. O que você diz, elas se apegam a isso. Está vendo? É isso. Aplique o Sinal, então
caminhe com Ele. Requeira sua casa. Faça-o agora mesmo. Este é o tempo do entardecer.
É a atmosfera que eles tem em torno deles, a maneira como eles vivem; eles criam uma
atmosfera em que você gostaria de estar. É agradável estar com as pessoas.

33

Amor Divino (26/08/1956) Jeffersonville.
Agora, o que você quer fazer é ser elevado por Cristo para uma – uma atmosfera onde você
esteja feliz, calmo, e então lá dentro você cria uma situação... Na atmosfera em que você vive, você
projeta para os seus seus associados o que você é.

34

Hebreus 10: 22-25
Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados
da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa
esperança; (porque fiel é o que prometeu). E consideremo-nos uns aos outros, para estimularmos um
ao outro ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
Observe que ele disse: “Para estimularmos um ao outro ao amor”, para uma exibição externa de
sua revelação.
35

Amor (26/07/1956) § 23
E quando o amor Divino é projetado e chega ao seu fim, então a graça soberana assume o seu
lugar. Agora, esse é o meu texto. Quando o amor Divino tem sido projetado... O amor Divino projeta e
chega ao seu fim, até que ele não pode ir mais longe, então a graça soberana entrará e assumirá o seu
lugar. Agora, você percebe, sendo um filho ou filha de Deus, que você é um criador menor? Sabia que
você cria a atmosfera em que você vive? Será que você percebe que a atmosfera em que você vive
influencia alguém mais? O que faz as pessoas agirem da maneira como elas agem? É porque... é o
que faz os bêbados gostarem de estar com bêbados. Como o velho ditado que a minha mãe costumava
dizer, e eu acho que é do sul aqui também: “Pássaros de uma mesma plumagem voam juntos”, porque
eles possuem coisas em comum.
36

Amor Divino (5/03/1957) §§ 17-18
Eles criam essa atmosfera. E existe um tipo de pessoa que você simplesmente gosta de estar por
perto. Eles criam essa atmosfera em que eles vivem. Agora, isso é uma coisa sobrenatural. Agora,
quando a Presença do Senhor desce, Ela cria uma atmosfera de fé. E quando... eu pensei: “Agora,
Senhor Deus, ajude-me”. Agora, você tem que criar uma atmosfera, e sua fé fará isso. Todos eles
estavam no cenáculo em um acordo, quando de repente veio do céu um som como de um vento
impetuoso; a atmosfera estava certa. É preciso uma atmosfera para fazer qualquer coisa. Sabe, o
procedimento normal para as galinhas chocarem ovos é colocá-los debaixo da galinha. Mas se o ovo
ficar na atmosfera certa, ele irá chocar de qualquer maneira. Ouça, irmão, se um homem ama a Deus,
e consegue entrar no tipo certo de atmosfera, isso irá produzir um filho nascido de novo tão certo
quanto estou aqui. É a atmosfera que conta. Deixe que este pequeno grupo de pessoas aqui hoje à
noite, entre na atmosfera perfeita e observe o que acontece. Não haverá um fraco entre – nenhum no
meio de nós. Os aleijados andarão; o cego verá, os surdos ouvirão; o mudo vai falar sem oração nem

nada. É a atmosfera. Foi assim que 25 mil foram curados em uma oração na África. Quando eles
viram o Senhor fazer algo, isso criou uma atmosfera e eles entraram nela. Essa é a piscina quando as
águas correm certo.
37

Amor (13/03/1958) § 38; Harrisonburg.
Eles criam essa atmosfera pela maneira de viver e pela maneira como eles pensam. É uma
atmosfera em que você vive.
38

Amor (19/05/1957) § 16
E eu sei que é a verdade, que o homem cria em si mesmo a atmosfera em que ele vive. E em
torno dele ele é ungido com um espírito. Tenho visto pessoas que você simplesmente não conseguiria
ficar longe delas; você simplesmente as amava. Há algo atraindo em torno delas. É porque elas vivem
nessa atmosfera, elas vivem sob o – o poder do Espírito Santo.
39

A Ele Ouvi (28/03/1958) § 44
E isso é descer para casa para os pentecostais, agindo e vestindo, moldando, olhando, falando,
blasfemando, tirando sarro, indiferente. Isto é duro, mas é bom para você. É a verdade. Mas essa é a
razão do por que o mundo não pode ver nada genuíno. Quando o povo chega a um lugar onde eles
esquecerão todas as suas pequenas diferenças, e o amor de Deus se derrama em nosso coração pelo
Professor real, o Espírito Santo, você se tornará salgado, e o mundo vai querer ser como você. Você
cria uma criação em torno de você. Você já viu pessoas que você não conseguia ficar perto, mas elas
eram pessoas legais. Elas criam o que está dentro delas. Você já viu pessoas com quem você ama
estar, porque elas criam aquela atmosfera ao seu redor. Seu espírito é a sua alma. Você não pode
escondê-lo; você não pode fingir. Esse é o problema hoje. Há muito fingimento no cristianismo.
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No Princípio Não Foi Assim (27/11/1960) § 8
Eles criam essa atmosfera em sua – sua vida, da maneira em que eles vivem, e as coisas que
eles pensam, e o amor que eles tem por você... Você cria uma atmosfera, e é nessa atmosfera que você
tem que estar para orar pelos enfermos. Vê? É a mesma coisa. É o amor que expulsa os maus
espíritos.
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Identificação (23/01/1963) § 19
Agora, porém verificamos que à medida que avançamos ao longo da vida esse nosso caráter
molda a imagem que somos. Cada um sabe disso. Como você vive, seu caráter molda você para o que
você é... Porque cada pessoa é um pequeno dínamo de si próprio, e você põe para fora uma
atmosfera.
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É Sua Vida Digna? (30/06/1963) § 19
Eles criam essa atmosfera pela vida que eles vivem, da forma como eles falam, sua conversa... E
as coisas em que você pensa, as coisas que você faz, as ações, as coisas que você fala cria uma
atmosfera...
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O Sinal (1/09/1963)
Eles estavam aplicando o sinal. Amém. É isso. Prepare-se. Aplique-O. Creia Nele. Limpe-se.
Que seus filhos, sua família, seus entes queridos, vejam-No em você. Isso mesmo. Ele fará efeito. Sim,
senhor. Então apliquemos o Sinal em oração com consideração, crendo. Aplique-O com tanto amor, e
assim por diante, que você sabe que isso vai acontecer. Isso é tudo. Aplique-O com confiança, crendo
que irá ajudar. Quando você fala com aquele filho, quando você fala com seu esposo, fala com sua
esposa, fala a este ente querido, creia que irá ajudar e permaneça ali e diga: “Senhor, eu os requeri.
Eles são meus. Eu os entrego a Ti, Senhor.”
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O Sinal (1/09/1963) § 49-5
Aplique-O, e crie aquela atmosfera ao seu redor que os lance dentro Dela. Vê? Oh, você é, se
você tem o Sinal, você cria uma atmosfera em torno de você, um poder que, quando você caminha, as
pessoas reconhecem que você é um cristão. Elas querem que você fale algo para elas. Elas creem em
sua palavra. O que você diz, elas se apegam a isso. Está vendo? É isso. Aplique o Sinal, então
caminhe com Ele. Requeira sua casa. Faça-o agora mesmo. Este é o tempo do entardecer.
45

Malaquias 3:16-18

Então aqueles que temeram ao Senhor falaram um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um
memorial foi escrito em Sua presença, para os que temeram o Senhor e honraram o Seu nome. “Eles
serão Meus”, diz o Senhor Todo-Poderoso, “no dia quando Eu Me apossar do Meu tesouro. Poupálos-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. E vós novamente vereis a diferença entre o
justo e o ímpio; entre os que servem a Deus e os que não servem”.
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Despertando Jesus (17/01/1963) § 11
E nós criamos nossa atmosfera em volta de nós, cada um de nós... oh, você não teria amado ter
estado perto de Jesus só um pouco? Maravilhoso! Veja o que essa atmosfera que Ele criava teria sido.
Eu imagino que era simplesmente um monte enorme de Amor, e de Respeito, e temor de Deus.
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Identificação (23/01/1963)
Essa atmosfera em que eles estão. E o seu caráter cria o que eles são, faz deles o que eles são.
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Filipenses 4:4-9
Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória
a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas
petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz
de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em
Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há
algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso
fazei; e o Deus de paz será convosco.
Vamos orar enquanto nossos irmãos buscam os elementos para a comunhão.

Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto original em
inglês.
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