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1
Eu creio que sou um pregador muito enfadonho. E sem educação, eu - eu não pareço muito
com um pregador para algumas pessoas. E eu - eu nem se quer reclamo ser um pregador, sou tão
somente um pneu de estepe. Porém eu sinto que tenho uma Mensagem de Deus, que em minha
maneira (essa é a única maneira que eu tenho para apresenta-la), estou tratando de apresenta-la
ao mundo. E se eu não ficasse com essa Mensagem, eu seria um traidor para com Deus e um
hipócrita para com vocês. Uma pessoa que diz uma coisa e crê em outra, é hipocrisia. Devemos
sempre dizer a verdade de nosso coração. Para que quando as pessoas olharem para nós, ainda
que estejam em desacordo conosco, queremos ser homens e mulheres honráveis. Que falemos de
nosso coração, que seja verdade em nossos corações.
2
No ano passado, ou no ano antes do passado, eu tive o privilégio de falar a um - um cristão...
ou, perdoem-me, uma Mensagem de Natal, aqui no Ramada. E creio que falei acerca do tema, aqui
ou em Phoenix, sobre: “Por que a Pequena Belém?” E eu creio então que isto foi aqui, no ano
passado, eu falei acerca de: “Temos visto Sua Estrela no Oriente e temos vindo para Adora-Lo”.
3
E você sabe, quando você lê a Bíblia, e queremos saber aqueles “Por que?”. E hoje à noite eu
pensei, se vocês puderem agüentar comigo um momento, e orarem comigo, eu trataria de dar a
vocês minha mensagem de Natal. Só Deus sabe onde vamos estar no próximo Natal, se há um
próximo Natal depois deste. Então, pode que este seja o último Natal no qual estejamos juntos, até
que nos assentemos em outra mesa. E não será uma deste tipo, mas será quando comeremos e
beberemos a comunhão de novo com Ele no Reino do Pai no final do caminho. E então, vamos nos
aproximar a ela nesta noite como se fosse esta a última mensagem de Natal no qual estaríamos
assentados juntos, na profundidade da sinceridade.
4
Quero falar nesta noite de um tema fora do comum, porém algumas vezes você encontra a
Deus nas maneiras fora do comum. Ele faz as coisas de uma maneira estranha. Não da maneira
comum, é da maneira estranha, em tempos fora do comum, em cena fora do comum, Ele é fora do
comum. E eu quero esta... O Senhor permitindo, eu quero lhes falar acerca do tema: “Por que
tiveram que ser pastores?”
5
E agora, pouco antes de nos aproximar da Palavra, a Qual eu creio que é Deus, “No princípio
era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne e
habitou entre nós”.
6
Como eu disse, na semana passada, ou na semana antes da passada em Phoenix, “está
provado que há personagens desta terra, pessoas, passando através deste edifício agora”. A
televisão prova isso. É em outra dimensão, nossos olhos naturais e nossos cincos sentidos não
podem sintonizar isso. Não é que a televisão possa manufaturar algo, somente o canaliza. Você
não pode fazer um movimento com seu dedo, você não pode piscar seu olho, mas está provado
que isso está gravado para sempre. Talvez eu esteja de pé... ou um homem na Austrália, teria uma
- uma tela de televisão aqui, não somente isso mas o - o homem podia falar, mover seu dedo,
piscar seu olho, ou até a cor da roupa que está usando, seria projetada aqui sobre a parede; e ele
na África, Austrália, ao redor do mundo. Vê, existe um ciclo de ondas na atmosfera. Não posso
explica-lo, porém sei que está aí. Creio que ninguém poderia explica-lo. Assim, a televisão pode
puxar isto para dentro e fazer disso uma realidade por meio de alguns instrumentos, com os quais
eles podem projeta-lo sobre a parede.
7
Agora, essa mesma coisa estava aqui quando Adão esteve aqui. A televisão estava presente
quando - quando Elias estava no Monte Carmelo. Estava aqui quando Martinho Lutero, aquele
jovem sacerdote, jogou a comunhão sobre o piso e disse: “É kosher!” (alimento preparado de
acordo com os preceitos judaicos - nota do Editor) “e o justo viverá pela fé”. Estava aqui presente,
porém agora é que estamos descobrindo-a. E também é certo que em nossa presença nesta noite
está Deus, Anjos, seres sobrenaturais que são invisíveis a nosso sentido natural de visão. Porém
algum dia será uma realidade assim como o é a televisão agora, e tão comum. Agora, por isso é
que creio na Palavra.

8
Jesus disse: “Qualquer que acrescentar uma palavra a esta Bíblia, ou tirar uma palavra Dela,
sua parte será tirada do Livro da Vida”.
9
Assim, inclinemos então nossas cabeças, antes de lê-la. Tão solene! Qualquer homem que
tenha força física pode voltar a página, porém somente Deus a pode revelar.
10 E com nossas cabeças inclinadas para o pó de onde fomos recolhidos, e algum dia
retornaremos, eu penso... E neste momento solene, enquanto nos aproximamos do Natal, se
houver alguém aqui que não se sinta digno e que queira ser recordado nesta oração, levantaria
você (sem levantar sua cabeça) somente suas mãos a Deus e diga, “recorde-me, Senhor, neste
Natal”? Deus lhe abençoe.
11 Santíssimo e Bondoso Pai Celestial, Deus Todo Poderoso, Aquele que foi desde o princípio,
antes que houvesse uma estrela, ou um átomo, ou uma molécula. Tu fizeste todas as coisas por
Jesus Cristo, Teu Filho, e nos tens dado todas as coisas gratuitamente Nele. Te damos graças,
nesta noite, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos tens dado para nos reunir, pra sermos
prevenidos e ensinados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo toma Tuas Palavras e no-las revela,
porque Jesus disse: “Quando Ele, o Espírito de Verdade vier, Ele lhes fará lembrar destas coisas
que Eu lhes tenho dito e lhes mostrará as coisas que hão de vir”.
12 Deus, não há ninguém em nosso meio, nem tão pouco sobre a face da terra, que seja digno
de tratar de interpretar Tua Palavra, porque está escrito que “A Palavra de Deus não é de particular
interpretação”. Assim sendo, Senhor, oramos que o Espírito Santo nos dê nesta noite, a todos e a
cada um, a porção que necessitamos para satisfazer essa fome que está dentro de nossos
corações para uma caminhada mais perto de Ti. Somos inaptos, inmundos, indignos. Deixe que o
Menino que nasceu em Belém, que viveu a mais perfeita vida, e que foi o único homem perfeito
sobre a terra, e se deu a Si Mesmo em resgate para que Ele pudesse limpar-nos, pecadores
imundos e para nos trazer a uma relação com o Pai, permita nesta noite que Seu Santo Espírito
(por meio da pregação da Palavra) faça isso por nós.
13 E, Senhor Deus, há muitos enfermos na terra hoje, ante a face da melhor medicina com a qual
temos doutorado, e a melhor medicina e melhores hospitais. E no entanto com todas as grandes
descobertas cientificas, ainda há grandes enfermidades que o mundo jamais haja conhecido,
porque há mais pecado e incredulidade que o mundo jamais haja conhecido. Ajuda-nos nesta
noite, Grande Médico, e cure aos enfermos que estão em nosso meio.
14 E dá-nos o Espírito, o verdadeiro Espírito de Natal. Quando hoje... que quando cerimônias
pagãs, árvores de Natal adornadas, contos fictícios de um - um homem chamado Papai Noel, e de
nossos coelhinhos de Páscoa, e as diferentes modas com a qual o mundo comercial se tem
capitalizado, que seja isso lançado a um lado, Deus. Deixe que entremos dentro de Cristo, a
Palavra, porque temos pedido em Seu Nome e para Sua Glória. Amém.
15 Se desejam voltarem comigo para uma leitura na Sagrada Escritura, São Lucas, no segundo
capítulo. Podem me ouvir bem? Há alguma interferência nos microfones? Podem me ouvir bem lá
atrás? Se podem, levantem as suas mãos. Obrigado. No segundo capítulo do Evangelho segundo
São Lucas.

E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o
mundo se alistasse.
(Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio presidente da Síria).
E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada
Belém (porque era da casa e família de Davi),
Afim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida.
E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.
E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa mangedoura,
porque não havia lugar para eles na estalagem.
Ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as
vigílias da noite e seu rebanho.
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e
tiveram grande temor.
E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será
para todo o povo;
Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa mangedoura.

E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a
Deus, e dizendo:
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens.
E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos pra o céu, disseram os pastores uns aos
outros: Vamos pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber.
E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na mangedoura.
E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita;
E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam.
Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração.
E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes havia sido dito. S. Lucas 2: 1-20.

16 Que o Senhor acrescente Suas bênçãos à leitura de Sua Palavra.
17 Agora, é um... Por que foi revelado este grande evento a pastores? Isso seria uma coisa
assombrosa para nós. Tenho aqui escritas algumas Escritas e algumas notas que tratarei de
passar sobre elas, para explicar a vocês o “porque” através do melhor de meu conhecimento. E
talvez depois disto, que o Senhor com Sua Graça nesta noite, tire os “porquês” de nós. Porém fez...
quase todos nós, eu suponho, uma e outra vez temos pensado por que foi revelado a pastores este
grandioso evento de todos os tempos. Por que foi revelado a pastores e não a teólogos daquele dia
(eles eram os que haviam sido treinados para ouvi-los)? E por que foi que aconteceu e passou por
alto aos ricos e veio aos pobres? Também, por que passou por alto aos entendidos e sábios e veio
aos humildes e não - entendidos? Existem algumas perguntas de “por que isto?”
18 E outra razão eu poderia dizer, notem, o bebê nasceu em Belém. Que Belém na interpretação
hebréia, segundo tivemos uns poucos anos atrás aqui, Belém significa “casa do Pão de Deus”. E
provamos nas Escrituras, Ele não poderia vir a algum outro lugar. Belém foi fundada por Raabe e
seu - seu esposo. Raabe foi uma prostituta que um general (citado) do - do exército israelita, depois
de haver capturado a Jericó... E por fé ela creu na Mensagem de Deus, em sua condição, e ela foi
salva. E daí, quando Josué dividiu as terras de onde cada um estaria...
19 E há uma grande lição que em algum tempo eu desejo poder trazer a Tucson, daquelas mães
hebréias dando à luz àqueles bebêes. Quando ela gemia em dores de parto do bebê, ela chamava
o nome do bebê e aquilo posicionalmente o colocava na terra prometida, sua tribo. A grande coisa,
toda a Palavra de Deus concorda corretamente junta. Se não concorda junta então não é a Palavra
de Deus que está mal posta, são teus pensamentos que estão mal postos na Palavra. Tudo
concorda junto.
20 Assim, que, Ele era o pão de vida, tal como ensinamos na semana passada. E sendo o Pão
de Vida, Ele não podia vir a outro lugar senão à “Casa do Pão de Deus” e esse foi o porque. Agora,
aqui, Jesus é nascido em Belém, e em Belém havia sinagoga, grandes líderes religiosos viviam em
Belém. Davi o grande rei pastor nasceu em Belém, seu pai Jessé nasceu em Belém, seu avô
Obede nasceu em Belém. Também, até bem atrás, ele veio de Belém.
21 E aqui, Jesus o Filho de Davi é nascido em Belém, justamente debaixo da sombra das
grandes catedrais. Então se aquelas pessoas estão treinadas, e haviam estado buscando pelo
Messias por todos estes anos, quatro mil anos, o Messias havia sido profetizado que viria. E então
se o Messias nasceu à sombra da catedral, por que tiveram que ir lá atrás, lá em cima nas
montanhas a um grupo de não educados, pastores sem treinamentos para trazerem a grande
mensagem, a primeira mensagem? E pastores comissionados! Não os sábios e treinados, mas
pastores. É coisa estranha, não é? Porém tem que haver um “porque” em algum lugar... Há um
porque, agora tem que haver uma resposta porque! E nenhum homem conhece a resposta, só
Deus. Ele é o que sabe a resposta.
22 Agora, recorde, o Messias estava já na cidade, nascido na cidade, num estábulo; ao lado das
grandes catedrais onde o sumo sacerdote... e os grandes sacerdotes, e os teólogos, e os sábios, e
os treinados, todos estavam ali esperando pelo Messias. E ali estava Ele, no meio deles! Porém,
por que então tinham eles que ir lá... Ali nas colinas da Judéia aos não educados, não treinados,
aos incultos, aos mais pobres? Parecia ser a pessoa menos apta para tal trabalho, para revelar a
mensagem e envia-los para fora a trazer a mensagem.
23 Conhece você minha opinião? Talvez não valha muito, porém quero transmitir-lhes minha
opinião: Eu creio que é por causa da sabedoria de Deus, que ele sabia que eles não receberiam tal
mensagem da maneira que veio. Não estavam no gosto de seus ensinamentos. Era diferente. Não
era como haviam sido treinados a crer que Ele seria. Era contrário a seus treinamentos teológicos.

Todos seus treinamentos, todos seus ensinamentos foram passados por alto, se fizeram nada. Eu
creio que foi a sabedoria de Deus que soube que eles não receberiam tal mensagem.
24 Assim sendo o Messias estava aqui, e tinha que haver alguém que o reconhecesse, e Ele
conhecia aqueles que não se haviam misturado com tais coisas. Ele seria mais capaz de levar sua
mensagem a um grupo de não educados, do que leva-la a um grupo todo confuso que estava tão
moldado em suas maneiras que nada os podia fazer mudar, nem mesmo a Palavra de Deus.
25 E agora, amigos cristãos, deixem-me fazer esta pergunta, com toda sinceridade e amor. Eu
penso que se Ele fizesse esse mesmo ato nesta noite, e nos mandasse nesta geração, a Palavra
prometida para esta geração, eu penso, será que nossos teólogos e mestres e sábios, não
rejeitariam a Mensagem assim da mesma maneira que eles o fizeram ali atrás? O homem nunca
muda nem tão pouco muda a Palavra de Deus. Ele é o imutável Deus, Ele nunca muda!
26 Note, anjos vindo e... anjos vindo e dando sua Mensagem ao homem de tão baixa classe,
quando haviam ali homens muito mais qualificados (terrenamente pensando) que estes pobres
pastores analfabetos. O pastor era o mais analfabeto de todos, ele não necessitava conhecer nada
porém senão acerca de suas ovelhas. Ele não necessitava conhecer matemáticas. Ele não tinha
que saber como - como partir o átomo. Não necessitava de nenhuma escolaridade. Ele só tinha
que conhecer suas ovelhas, isso é tudo que ele necessitava saber. E Deus, a Grande Sabedoria, e
a fonte e o recurso de toda sabedoria, escolheria tal pessoa como aquela (ou melhor, como
aquelas) e passa sobre todos os estudantes bem treinados para conhecer aquilo. Isto diz uma
coisa, que eles foram treinados em campo errado. Passando sobre todo o importante da terra;
haviam pessoas importantes, grandes mestres, Caifás o sumo sacerdote, muitos outros homens
grandes, todos os poderosos educados de Israel, todos os denominacionais, e todos os
jactanciosos teólogos, Deus sobrepassou cada um deles! Agora, essa é a sabedoria de Deus.
27 Note, os mais altos céus se apressaram a dar honra a estes humildes e não educados da
terra. O mais Alto do Céu descendo para fazer-se conhecer a si mesmo aos mais baixos da terra,
passando por alto entre todos para dar-se a conhecer, Ele mesmo aos humildes a maior
Mensagem de todos os tempos. Haviam muitos grandes mensageiros. Pensaríamos no dia de Noé,
e os profetas, os grandes sacerdotes, e demais, que haviam sido nos dias passados. Os grandes
homens educados, reis, potentados, monarcas, porém aqui vem a maior de todas as mensagens.
Que foi a Mensagem? O Messias está aqui agora! Vê? E para dar isso a conhecer, Ele passou por
alto a todos os adestrados, para dá-lo a conhecer a pastores humildes.
28 Pense sobre isto: todos os clérigos, todos os homens de igrejas, todos os mestres, todos os
do - o treinamento teológico, todo o dinheiro que havia sido gasto, todas as igrejas e as doutrinas, e
as denominações, foi tudo passado por alto! Todos os ensinamentos que haviam eles gasto em
todos os missionários, e todos os prosélitos, e todos os membros, e toda coisa que eles haviam
pensado que havia dado honra a Deus, mas no entanto a Mensagem chave de tudo isso, foi
passada por cima deles. Estranho! Por que? Vê?
29 E note, não só isso, mas o lugar menos provável para tal evento. Os pastores, agora, foram os
que receberam a mensagem. E agora note onde estava a mensagem: no lugar menos educado que
qualquer um podia esperar que chegasse. E eu penso nesta noite, se estivéssemos buscando pela
verdadeira Mensagem do Senhor Jesus, penso num grupo inauspicioso, um lugar que fosse... que
o mundo de alta cultura e a igreja hoje pensaria que fosse um grupo de - de, oh, hereges? Eu
penso, se esse não seria o lugar onde o encontraríamos? No lugar menos provável e nos oradores
menos qualificados. Os pastores não sabiam nada acerca de pregar, somente chamar as ovelhas!
Bom, talvez foi por isso que veio.
30 Porém havia uma Palavra prometida. Note, pode ser que ocorra isso de novo.
31 Passou por alto a todos os nobres da terra. Passou por cima de todos os nobres, e foi
revelado aos “ninguém”. Todos os nobres que foram condecorados com - com grandes doutorados
em divindade e - e psicologia, e - e altas educações e grandes catedrais e coisas foi tudo passado
por alto e revelado aos ninguém. A sabedoria, a infinita sabedoria do Deus Todo Poderoso, foi a
que o fez, para dar a eles a conhecer a maior Mensagem que jamais haja havido, “O Messias está
agora sobre a terra”. Que sabedoria! Só poderia vir de Deus o qual conhece a sabedoria! Toda
sabedoria e todo ensinamento, e tudo, foi agora reprovado e passado por alto pela grande
Sabedoria de Deus. Eu sigo repetindo isso porque eu quero que isso penetre bem fundo. Tudo
posto em refugo, isto não era bom. Foi passado tudo por alto para deixar que a sabedoria de Deus
tivesse o direito de passagem, que Deus tomasse os ninguém para fazer os alguém.

32 Podemos parar aqui e falar acerca de João. Podemos para aqui e falar de Elias. Ninguém
sabe de onde veio Elias. Tudo que eles sabem é que ele apareceu em cena. Os profetas ali através
das Eras, eles eram ninguém. Porém Deus tomou isso para... e passou por alto os - as éticas da
igreja, e os ensinamentos, para fazer... mostrar que Ele é Deus. Ele toma algo que é nada, para
fazer algo com aquilo. Ele mostra Sua sabedoria e Sua Deidade ai fazer isso, tomar os ninguém.
Quando Ele primeiramente faz um homem, Ele simplesmente tomou um punhado de barro e
compôs ao homem disso. Onde não era nada mais que o barro, porém formou ao homem. E agora,
Deus toma os nada para fazer deles algo. E enquanto seguimos pensando que somos algo, então
não podemos ser usados na mão de Deus. Temos que esquecer-nos de tudo que temos conhecido
ou aprendido. Como o grande São Paulo, ele disse que teve que esquecer-se de tudo que havia
aprendido, para que assim pudesse conhecer a Cristo.
33 Todas as instruções, todos os ensinamentos e demais, operam para o pior deles. Finalmente
negaram a Ele! Toda instrução que eles haviam tido para Ele, para crer Nele, se tornou e O fez o
mais criticado inimigo, e O crucificaram!
34 Sabia você que a história se repete de vez em quando? É um fato notável. Pode acontecer de
novo a nosso lado. “Oh!” Você diz: “Se eu vivesse então...” Bom, agora, se você quer saber o que
você haveria feito ali olhe seu presente estado agora. E você pode ver que é o que você haveria
feito ali então, porque certamente é revelado.
35 Treinados para crerem em Sua Palavra, e então quando Sua Palavra foi vindicada ante seus
próprios olhos, eles negaram a Palavra que foi feita vindicação. Quando Deus provou o que Ele
faria, e disse o que Ele faria, e provou o que Ele faria, então se tornaram atrás e chamaram a este
homem um “espírito mal” (que os amaldiçoou). Pense no que havia acontecido! Pense no que
estimulou a eles; seus treinamentos fizeram com que eles não reconhecessem a Palavra feita
carne para seu dia; o mesmo treinamento que tinham em suas escolas, com os melhores dos
mestres.
36 E você diz, “Bom, nós não faríamos isso hoje”. Seus mestres foram mais supremos que os
nossos hoje (superiores a nossos mestres, melhor dizendo), e eles falharam. Eles não tinham
novecentas e noventa e seis diferentes organizações como as que temos hoje. Eles tinham por
volta de três, seguindo as três e nenhuma das três O reconheceu! Isso nos mostra que o que o
homem faz é tonteria para Deus. Vê?
37 Agora, eles falharam em reconhece-Lo. Agora...e eles fariam a mesma coisa de novo.
38 Homem... a intenção é boa, sempre é boa. E o homem nunca muda seu comportamento, ele
nunca muda muito suas maneiras, estou falando do homem do mundo. O homem sempre louva a
Deus, homem religioso, pelo que Ele fez e sempre aponta às pessoas o que Ele vai fazer, e no
entanto ignora o que Ele está fazendo. Vê? Isso é o homem, ele é feito dessa maneira, ele sempre
tem sido dessa maneira. E vocês leitores da Bíblia nesta noite sabem que isto é de acordo à
Palavra, “correto”. Eles sempre louvam a Deus pelo que Ele tem feito, dizendo o que Ele fará e
ignorando o que Ele está fazendo. Isso é um hábito do homem.
39 A razão pela qual eles fizeram isto, os mestres na minha opinião agora; eles havia
interpretado a Palavra, porque eles criam no Messias que viria. Todo o Israel cria nisso, e até hoje
em dia o crêem. Porém a razão pela qual eles não O reconheceram, a mensagem não estava de
acordo com suas crenças eclesiásticas. Eles... Suas interpretações que eles tinham da Palavra, o
Messias nunca se manifestou Ele mesmo da maneira que eles interpretaram que Ele o faria. Assim
sendo, então, eles não O reconheceram porque não se ajustou com suas interpretações. Como
tenho dito anteriormente, e digo de novo, “Deus não necessita de ninguém para que interprete Sua
Palavra. Ele é seu próprio intérprete”.
40 Agora, a Bíblia diz... Deixem-me provar a vocês agora que é verdade. Isaias o profeta,
setecentos e quinze anos antes que acontecesse isto, Isaias o profeta disse: “Uma virgem
conceberá e terá um menino”. Não há dúvida que todo o mundo nesse tempo pensava que suas
filhas haveriam de ser essa mulher, porque Isaias o disse. Porém, vê você, foi setecentos anos
depois. Porém quando... Deus não necessitava de ninguém que interpretasse Sua Palavra, quando
Ele o faria, ou como o faria. Ele disse que ia fazer e o fez.
41 Deus prometeu que o ...ali em Isaias, também creio, que no capítulo vinte e oito, por volta do
verso 18 e também Joel 2:28, que nos dias finais, nos últimos dois mil anos, Ele derramaria de Seu
Espírito sobre toda carne. Ele disse: “Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão
visões. Vossos velhos terão sonhos”. E as coisas que Ele faria, Isaias disse: “Com lábios
gaguejantes e em outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso”. Porém eles não criam.

Eles menearam a cabeça e se distanciaram dele. Ele disse: “todas as mesas de Deus se tornariam
cheias de vômito, e não haveria nada limpo”. E se não é esse o quadro Jerusalém, e a igreja
daquele dia na Vinda do Messias, é o mesmo quadro de hoje em dia. Está somente se repetindo.
42 Agora, quando Deus diz que Ele faria uma coisa, Ele a fazia. Não importa o que alguém
pensasse disso, o que alguém dissesse, quando Deus fala algo, Ele tem o dever de interpretar
essa Palavra. Ele mesmo. E sua vindicação da Palavra é sua própria interpretação. Note,
vindicando sua mensagem do Messias. Ele prometeu o que o Messias faria quando Ele viesse. E
quando Ele veio...
43 Exatamente quando os homens sábios no Oriente olharam para o ocidente-sul, de onde eles
estavam na Babilônia, viram a estrela majestosa. Sabe você que não há nenhum atraso na história,
em nenhum lugar, que algum observatório (quando eles até marcavam o - o - o tempo pelas
estrelas, grandes homens os quais estudaram esta estrela)... Não há nenhuma história que diga
que eles, não estavam buscando tal coisa. Porém estes homens sábios sabiam que se levantaria
uma estrela de Jacó, e a estavam buscando, e ela passou desde o tempo que Jesus foi nascido em
Belém...
44 Eu conheço nossas tradições cristãs, são iguais a nossas igrejas, as tradições cristãs tem as
coisas em uma situação confusa. Você sai aqui fora e pode ver homens sábios virem adorar a um
bebê; não há tal coisa como essa nas Escrituras. Dois anos depois chegaram ali vindo através das
planícies e atravessando através do rio Tigre. Eles não vieram adorar a um bebê, porém a um
garotinho como que de dois anos de idade. Por que foi que ao mesmo tempo Herodes matou a
todos os meninos de dois anos de idade para baixo? Para que pudesse apanhar ao Messias. Vê
você? Eles... Deus se havia vindicado por Sua Palavra.
45 E quando chegaram estes sábios a Jerusalém... A estrela os guiou à capital religiosa do
mundo, Jerusalém. E tão logo que entraram eles por aqueles portões, Aquela estrela (o
sobrenatural que os havia guiado) recusou mostrar-lhes algo mais. Acima e abaixo pelas ruas estes
finos homens ricos com camelos bem adornados, e tudo mais... Para cima e para baixo por essas
ruas dizendo, “Onde está Aquele que é nascido Rei dos Judeus... Temos visto sua estrela no
Oriente”. E aquela grande e religiosa capital, depois de dois anos da Mensagem aos pastores,
ainda não haviam conseguido resposta e nem sabiam nada disso. A cabeça de todas as
denominações não tinha a resposta.
46 Assim, isto perturbou ao Sinédrio, e chamaram aos escribas para que lessem a história de
Miquéias, o profeta que havia dito, “Tu ó Belém, não és a menor dentre as principais de Judá (a
menor), porém de ti sairá um governador que regerá Meu povo, Israel”. E depois que foram lidas as
Escrituras (e mesmo sendo vindicada ante seus olhos), eles todavia não aceitaram, apesar do que
as Escrituras havia dito. Eu duvido muito que o fariam hoje em dia, se as Escrituras que são
prometidas para este dia fossem declaradas. Talvez nunca jamais eu lhes pregarei de novo, porém
quero que recebam isto. Mesmo hoje eles não o creriam!
47 A Grande sabedoria do Pai faz com que a sabedoria do homem seja tão tonta que Ele diminui
ao homem. Ele chega ao lugar onde faz com que o homem se sinta tão envergonhado de si
mesmo, e que ele não seja suficientemente grande para admitir que ele está “errado”. Ele ainda
fica com sua estória, não importa quanto o Pai prove que Sua Palavra é verdade e que Ele está
fazendo o que prometeu fazer. O homem crê que sua sabedoria é tão superior a de Deus, que se
não vem de acordo com sua sabedoria, “Bom, isso não é assim”. Essa é a verdade em todas as
eras, e todavia se faz. Vê agora quão adequada era a questão completa?
48 Que inspiração para aqueles pastores! Os anjos descendo para falar a uns pastores, anjos de
Deus vindo para falar a um grupo de pastores.
49 Penso se você já tem tido o privilégio em algum tempo de - de falar a um pastor ou estar com
um deles um momento? Se o fizessem, eu - eu, não me agrada dize-lo por causa de minha
observação que estou pensando dizer depois de um momento, mas o pastor fica tanto com suas
ovelhas até que ri como as ovelhas (balindo) ele fala como as ovelhas e cheira como as ovelhas.
Isso é tudo que ele conhece, são suas ovelhas.
50 Agora, a vindicada Palavra de Verdade. Quando estes pastores, humildes, homens sem
educação... Que honra, quão adequado é para um pastor receber uma mensagem de uma ovelha
recém nascida! Tinha que vir isso, nada menos que a um pastor. Por isso é que Ele nasceu num
estábulo e não numa casa. As ovelhas não nascem numa casa, ou num quarto cor de rosa de um
hospital, vê? Elas nascem num estábulo e em campos.

51 Essa foi a razão pela qual Ele foi guiado ao calvário. Você não pode fazer com que uma
ovelha caminhe pelo corredor para a matança. Sabia você disso? Nos matadouros, eles tem um
bode que guia as ovelhas. E quando chega ao lugar aonde estão fazendo a matança, ele salta fora
e deixa que as ovelhas sigam adiante. A ovelha tem que ser guiada, ela não pode guiar-se a si
mesma. Assim sendo, então, tinham que ser pastores os que vinham para a ...suas ovelhas.
Quando encontraram ao bebê - Deus exatamente aonde o mensageiro havia dito que ele ia estar, e
quando encontraram a esta Mensagem - Mensagem do Mensageiro no presépio, exatamente
aonde os Anjos disseram que haveria de estar.
52 Agora, eu tenho ouvido a pessoas dizerem: Um anjo me falou, me disse “assim e assim”. quão
ridículo algumas vezes; e eu tenho ouvido a tantas pessoas dizerem que um Anjo lhe tem falado, e
lhe tem dito, “assim e assim”, que tem sido absolutamente contrário à Palavra. Agora, como é que
um Anjo pode fazer isso? De maneira nenhuma e se Deus diz a você que determinada coisa vai
acontecer (Você diz que Ele lhe disse isso), e se não chega a suceder, então não foi Deus quem
estava falando, simplesmente recorde, isso é correto. Deus não mente. Ele não se encontra numa
mentira.
53 Quando encontraram ao bebê, que gozo deve haver sido para eles! Porque o Anjo, o qual lhes
deu a mensagem, eles o encontraram exatamente da maneira que o Anjo disse que ia ser, e no
lugar onde o Anjo lhes disse que ia estar. Que coisa deve haver sido para eles!
54 Nem presépio, por que? Vê quão tranqüilos estavam os pastores no estábulo? Como crê você
que haveria estado um teólogo ali dentro? Haveria posto um prendedor em seu nariz, e haveria
dito, “Tirem-me desse lugar”. Vê? Ele haveria estado tão fora de lugar, que haveria estado em
miséria.
55 Porém, vê você, era “como se estivessem em casa”, para os pastores. Deus sabe aonde
mandar Sua Mensagem. Vê? Exatamente correto. Neste estado no qual estavam os pastores, em
seu estábulo com seu Cordeiro, uma Mensagem vindicada que eles haviam ouvido. Quão precioso!
Na presença do Messias, Palavra vindicada de sua Mensagem. Quando os pastores ouviram que o
Messias estava na terra; e vieram a sua presença justamente em seu próprio ambiente, (e
encontraram que a Mensagem era verdadeira, foi vindicada ali) como se sentiram aqueles homens
ao saber que Deus havia feito tão grande coisa para eles.
56 Porque os eruditos haveriam estado tão fora de lugar ali, sob tais circunstâncias, eles
haveriam se ido em seguida. Por que? O mensageiro vindo a pastores comuns. Talvez eles nem se
quer podiam... estes... alguns destes pastores nem se quer eram capazes de assinar seu nome,
muito duvidoso. Você conhece aos pastores que Jesus escolheu quando Ele estava aqui sobre a
terra, para pastorear Suas ovelhas, “Tu me amas Pedro, mais que a estes?”
57 “Sim, Senhor, tu sabes que te amo”.
58 “Apascenta minhas ovelhas”. E a Bíblia diz que Pedro foi um homem ignorante e sem
educação. Permanece escolhendo pastores.
59 Os membros da igreja naqueles dias e sacerdotes, e a boa e treinada sociedade daquele
então, haveria estado fora de lugar num estábulo. Agora, não estou tão seguro que muitos de
vocês entendem, (talvez vocês pessoas da cidade) como cheirava um estábulo da Judéia, que
aparência tinha, como os animais naquele estábulo, e que coisa deveria haver sido. Talvez, alguns
destes clássicos de hoje em dia estariam fora de lugar ali, eles - eles talvez nem haveriam entrado
pela porta. Porém aprouve a Deus, por Sua infinita sabedoria, revela-lo àqueles que o recebessem.
Os eruditos, e os homens sábios daqueles dias, certamente não o haveriam recebido. Eles
estariam humilhados ao serem encontrados num lugar como aquele.
60 Bom, em primeiro lugar, eles haveriam regressado às suas igrejas, e houvessem dado
testemunho de que eles atenderam tal reunião e que creram num grupo de pastores incultos
trazendo tal fenômeno, eles haveriam sido excomungados de suas igrejas. Eles haveriam sido
lançados fora da sociedade de Belém, se eles os houvessem apanhado escutando a esse grupo de
pessoas incultas como eram estes pastores. Certamente, haveriam sido humilhados. Haveriam
estado associados com pessoas comuns como estas, e sendo... aceitando tais heresias, como o
crer que Deus traria sua mensagem a um grupo de pastores incultos, quando eles já tinham tudo
preparado para isso. Haveria perdido sua filiação, talvez haveriam tido que entregar seus papéis e
não haveriam sido capazes de serem reconhecidos entre a sociedade de seus grupos naqueles
dias; porque haviam se associado com tal coisa, e não com uma mente melhor.

61 “Como se atreve você?” O sacerdote haveria dito: “Você vir para dentro de meu santuário com
tal heresia, com tal tonteria, de que alguns incultos tolos ali que não... que não tem ido a... pelo
primário. E crer em tal mensagem de que “Um Anjo desceu e falou a eles”.
62 Porém, e se o homem houvesse dito, “eu vi sua mensagem vindicada”?
63 Talvez haveria dito, “Deixe-me que lhe dê seus papéis. E saia desta sociedade”. Os tempos
mudam, porém as pessoas não. Talvez haveria sucedido de novo neste dia, eles haveriam sido
expulsos de suas igrejas.
64 Porém os pastores se sentiam completamente à vontade naquele lugar com o cordeiro de
Deus, e qualquer bom pastor faz o mesmo. Quando um bom pastor sobre as ovelhas pode ver a
Palavra de Deus vindicada e clara, do que Ele prometeu fazer, então esse pastor está como que
em sua casa. A mim não me importa o que alguém mais diga, aí está, “Deus o prometeu, e Deus o
fez”.
65 Eles dizem, “Os dias dos milagres são passados. Não há tal coisa como o Batismo do Espírito.
Não há tal coisa como o Batismo do Espírito Santo, isso foi para os apóstolos”.
66 Porém deixe que um verdadeiro pastor da Palavra o pregue no poder da ressurreição, de que
Jesus Cristo é o Mesmo Ontem, Hoje e Para Sempre! Pedro disse no dia de Pentecostes, “A
promessa é para vocês, e para seus filhos e para aqueles que estão longes, tantos quantos Deus
nosso Senhor chamar”. Onde quer que Ele chame, a promessa e a mesma bênção são verdade. E
deixe que um genuíno pastor alimentando com a Palavra veja isso vindicado, todos os teólogos no
mundo não poderiam tirar dele isto; porque ele sabe que Deus o disse, e isto acontece. Isso é tudo.
É sempre a Palavra de Deus. Sua Palavra foi feita carne e estava morando entre eles e não Lhe
conheceram.
67 Ele prometeu a mesma coisa neste dia. Eu penso se nós poderíamos reconhecer. Os
orgulhosos e sábios nunca receberam tal coisa como essa. E eles creram que se havia tal coisa
como o Messias sobre a terra, certamente teria que vir a suas denominações. Tinha que ser seu
grupo que o receberia, ou, não estava correto. Agora, simplesmente pense bastante forte. Se não é
seu grupo, então... Note, se deram conta, então? Deus nunca escolheu a nenhum dentre seu
grupo, porém Ele escolheu aquele que não estava ligado com nenhuma dessas coisas. Porque um
grupo dizia: “Vê o que fizemos nós?” E hoje em dia, eles fariam o mesmo. Mas Deus escolhe os
nada, e por isso é que Ele escolheu os pastores. Os pastores estavam completamente em casa
com o Cordeiro - Deus no meio deles, Sua Palavra feita carne entre eles. Os orgulhosos e sábios
não o receberam, lhes passou por alto.
68 E poderíamos dizer o mesmo neste dia, ou em qualquer era. Foi o mesmo nos dias de
Martinho Lutero. A Mesma coisa nos dias de João Wesley. Foi a mesma coisa nos dias dos
pentecostais. Mas Deus não para por causa da organização do homem! Ele moveu o Espírito
correto a Sua Palavra Vindicada. Teria que ser e vir na classe de seus próprios concílios ou eles
não o haveriam recebido. E são ainda tão duros de cabeça hoje em dia, todas as igrejas, que eles
“vão fazer tal e qual coisa e unir todas as igrejas”. Eles estão buscando um mensageiro agora, que
possa unir todos os protestantes, católicos e ortodoxos, todos juntos e fazer uma grande igreja.
69 Agora, irmãos, eu tenho tido o privilégio de pregar a centenas de diferentes religiões e há
homens bons em todas elas. Porém agora, você recorda, eu estou profetizando, “Todas as
organizações terão que aceitar isto ou deixar de ser uma organização. Estão pressionando-os”.
Tem lido hoje o jornal de Tucson onde sacerdotes católicos estão ajudando a ordenar no jornal...
Tem ajudado em Missouri, a ordenar um clérigo protestante? E quem era os que os estavam
reconhecendo? Presbiterianos, Batistas, Luteranos, Assembléias de Deus. Está no jornal de hoje
em Tucson.
70 Oh, é horrível! Não é o homem aí dentro, são essas cabeças eclesiásticas, governamentais
que torcem a coisa aí dentro, o sistema é o que lança a você dentro disso, queira você ou não.
Você não mais pode ser uma organização e escapar desta ira que vem sobre a terra, e você vê que
aquilo não é certo. Talvez não esteja aqui quando ocorra isso, regresse atrás a uma destas fitas. E
então se não tem sido certo, sou um falso profeta. E se tem sido assim, então eu lhes tenho dito a
verdade.
71 Eles lhe haveriam chamado, “algum tipo de trabalho de um espírito mal” contra seus
pensamentos positivos. Você ouve tanto hoje em dia do pensamento positivo: Você só põe sua
mente em qualquer coisa e pensa positivamente acerca disso.
72 “Messias”, pensavam eles, “não se encontraria em um lugar em tanto enredo como isso”.

73 Pode você imaginar que um grande e fino sumo pontífice, o clérigo, todo polido em teologia,
viria a um estábulo cheio de escremento? E aceitar a mensagem de um pobre, humilde pastor que
não tinha educação e viria dizer, “Venham, eu posso provar a vocês que este é o Bebê, é o
Mensageiro”?
74 E sabe você que haveria dito aquela gente? “O homem é honesto, muito sincero no que diz,
mas ele está absolutamente errado!”
75 Eu tenho visto a pessoas viverem tão boas vidas até que as pessoas não poderiam crer, não
se podia dizer nada mal delas. Mas eles dizem, “Ele está sinceramente errado. Pois não sabe de
que está falando. Deus, Ele não faria tal coisa como essa”.
76 Porém aqui, eles tem a evidência! E depois da evidência, “Vão lá ao estábulo e vejam se o
bebê não está deitado ali”.
77 Eles dirão, “Vocês tem sido embrulhados por algum espírito mal, que tem causado que vocês
digam tal coisa como essa”. Porém de todos os modos era de acordo à Palavra de Deus! E
estavam muito cegos para vê-lo, porque suas teologias os havia cegado. Que tragédia!
78 Encontrados em tal lugar? Em um enredo como era isto? Em um estábulo? “Quando eles lhe
tinham um lugar precioso para quando Ele viesse, seria tudo acertado para quando Ele viesse, e
então para pensar que Ele viria (e iria) e não lhe daria a seus mestres a Mensagem. E daria isto a
um grupo de incultos pastores? E então trazer-lhes a seu próprio filho e fazer que Ele nascesse
num - num estábulo? Num comum estábulo? Bom, num - um presépio de feno! Bom, isso não
podia ser assim!” Eles não o creriam, porque era muito humilde.
79 E é tão simples, assim é a maneira que os sábios sempre passam isto por alto. É tão simples,
que se confundem. Buscam a um Deus, ali fora, quando Ele está aqui. Vê? Eles buscam por algo
bem lá distante, quando está agora aqui com eles: Cristo, levantado dos mortos, o mesmo ontem,
hoje e para sempre.
80 Todas suas grandes coisas foram passadas por alto. Porém sim, era a Verdade, “que havia
um Messias”. O conhecemos hoje. O cremos hoje. O aceitamos hoje.
81 Porém se Deus tem prometido algo para este Natal, tem prometido algo para este dia, e o
prova que assim é, e ainda assim lhe damos às costas, é porque estamos na mesma classe na
qual eles estavam (ali atrás naquele dia; que o passaram por alto) porque não - porque não vem
em nosso gosto denominacional. Por isso é que estamos tão, tão enredados neste Natal.
82 Jesus Cristo não está morto, Ele está vivo. Ele está aqui hoje! A Bíblia disse: “Ele é o mesmo
ontem, hoje e para sempre”. Ele disse, em S. João 14:12, “Aquele que crer em mim... (não o que
manufatura crer, mas o que diz que crê) “Aquele que crer em mim, as obras que eu faço ele
também as fará. E mais que estas fará, porque eu vou ao Pai”. E eu o tenho visto em minha própria
vida, fazer mais das mesmas obras (que Ele fez então) que tem sido escritas nas páginas desta
Bíblia. E lhes passa por cima das cabeças, aos sábios de hoje, e são revelados a tais bebês como
aprenderiam; como Jesus orou. É verdade, Ele tem feito mais do que quando Ele... Eu tenho visto
em meu dia, de meus trinta e três anos de ministério, eu tenho visto a Ele fazer mais do que eu
tenho lido que Ele fez na Bíblia; mais das mesmas coisas.
83 Porém não importa o que Ele fez então, pensa você que o Sinédrio o haveria crido? “Bom”,
disseram eles, “Vocês estão embrulhados”. Porém, busquem vocês onde foi que eles se
confundiram ao encontrar... em encontrar, não o que seus credos diziam, mas o que a Palavra dizia
que o Messias faria em seu dia. E aí é onde cometemos o erro hoje em dia, não esquadrinhando as
Escrituras. Jesus disse: “Esquadrinhai as Escrituras, nelas vocês pensam que tem Vida Eterna, e
elas são as que testificam de Mim. Elas dizem a vocês Quem Eu Sou”.
84 Note, Deus sabia de antemão que eles fariam isso, isso é o porque Ele teve que levar isto aos
pastores. Ele sabia que eles não o fariam, eles não o receberiam. Agora vê você por que tiveram
que ser pastores? Por que pastores? Os teólogos não o haveriam recebido. Por que pastores de
novo? Viria isso contrário a Sua Palavra? Não! Eles eram pastores, eles conheciam ovelha; e era
isso o que havia nascido, uma ovelha, um cordeiro. Note, Ele era O Cordeiro. Eles eram - eles
eram os únicos que haveriam aceitado. Um pastor era a única coisa que aceitaria um cordeiro. Eles
conhecem como ter cuidado disto, e assim é hoje em dia quando recebemos a Mensagem do
Cordeiro.
85 Agora, quão notável! Os mais humildes, homens incultos adorando a Emanuel num estábulo.
O mais... E haviam ali fora pessoas naqueles dias, as quais estavam ensinando sua teologia.
Grande multidão, atraindo por onde quer que seja, por todas as partes da terra, eles vinham para
fazer sacrifício a Jeová, os quais disse que eram “um mal cheiro em suas narinas”. E aqui estavam

os humildes pastores, num estábulo, adorando a Emanuel; Deus mesmo feito carne e deitado num
estábulo. Veja, como nós com nossos grandes ensinamentos e nossas cabeças levantadas para
trás como se soubéssemos alguma coisa e Deus passando por alto a coisa inteira. Vê? Ele faz o
que Ele prometeu fazer, e Ele sempre o faz. Porém pense acerca destes pastores tão baixos, ali
fora, adorando a Emanuel num estábulo. É tão surpreendente! Verdadeiramente o é.
86 Então fora... Depois que o haviam adorado, e fizeram com que a Mensagem que eles haviam
estado pregando fosse vindicada, ali estavam eles... estavam ali louvando a Deus com a mais
incrível Mensagem de um Anjo. Agora, compare isso com hoje. Simplesmente pare por um minuto
e pense. Homens ali fora adorando a Deus e louvando a Ele pelo que eles haviam visto, o que
haviam ouvido, o que eles conheciam que era a Verdade, com a Mensagem que foi incrível à
mente intelectual. Era contrária a todo pensamento eclesiástico, e no entanto era a Verdade! É a
Verdade! Eles creram nela. E agora, quão tonta pode ser a sabedoria do homem! Então dizer que
um coro de Anjos cantaram para eles o primeiro cântico. Pode você imaginar isto? De que um
pastor que nem se quer podia assinar seu nome, fedendo como um curral de ovelhas, andando
pela rua, gritando, “Glória a Deus nas alturas! Sabemos que Ele está aqui sobre a terra!”
87 O sacerdote disse: “Esse homem está fora de seu juízo. Procurem nos livros e vejam se é um
membro de nossa congregação. Ele certamente nos envergonha com seus ensinamentos sem
moral. Faça com que se distanciem de nós. Não seremos envergonhados entre as pessoas”.
88 Bom, você pode estar envergonhado entre as pessoas e estar glorificando à vista de Deus; ou
escolha você, porque, recorde, o gosto eclesiástico do dia não se adapta à Palavra de Deus. Não
há novecentos e sessenta e nove gostos disto. É um gosto. Uma Palavra, um Deus. Isso é tudo.
89 Dizendo que Anjos lhe haviam cantado o primeiro cântico a eles e também dizendo que eles
“receberam uma Mensagem de um Anjo”. Um Anjo lhes apareceu, lhes deu uma Mensagem, e
foram e encontraram que a Mensagem era verdadeira. E dizendo, “e além disso, o Anjo nos cantou
o primeiro cântico”.
90 “Pode você imaginar?” Eles dizem, “Essa pobre pessoa”. A eles nunca lhes havia passado
algo como isso entre eles, você sabe, assim era uma doutrina um pouco estranha para eles. E essa
era a razão pela qual eles não puderam encontra-la nas Escrituras, não era para que eles a
encontrassem. Incrível para os sábios, nunca haviam tido uma experiência assim como essa.
Incrível, porém era a Verdade! Pense! Os primeiros convertidos e a primeira congregação de Cristo
eram pastores, não clérigos; homens de ovelhas, pastores. Por que pastores?
91 Note, ali fora louvando e glorificando a Deus pelo que eles haviam visto e ouvido, haviam
ouvido a Anjos cantando pela primeira vez a um ser humano. Os Anjos nunca haviam cantado
antes a um ser humano. E olhe os coros, como eles pararam e treinaram, e treinaram aquelas
vozes, “eles hão de cantar no nascimento do Messias”, e tudo aquilo foi passado por alto! E Anjos
desceram e cantaram a pastores comuns, não com as vestimentas de clérigos, porém com as
vestiduras de pastores. E olhe quem foi o que recebeu a primeira mensagem, é incrível!
92 E onde foi dada, não nas catedrais, mas no deserto, ali fora no deserto onde o Anjo do Senhor
veio. Não na igreja, no deserto. Ele nem se quer era bem-vindo na igreja. Eles pensaram que Ele
era, e pensaram que tinham isto, porém Deus provou que estavam errados. “Ele é capaz de destas
pedras levantar filhos a Abraão”. Isso é correto.
93 A primeira vez que Anjos cantaram numa celebração, foi no céu. Se você buscar Jó 38:7
(assim como vejo que alguns de vocês estão anotando) quando Deus pela primeira vez planejou
fazer sua primeira criação, a terra. Jó era um grande e sábio homem e ele tinha toda classe de
sabedoria. Ele disse: “Quando vou aos mercados, e os príncipes jovens, eles todos se inclinam
ante mim, e desejam um momento de minha sabedoria”. E ele não podia entender porque ele tinha
que ser tratado dessa maneira.
94 E então Deus lhe perguntou, disse: “Cinge-te como homem, porque Eu vou descer para falar
contigo”. E quando Deus desceu num torvelinho, Ele disse:”Jó, onde estavas tu quando eu pus os
fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e os filhos de Deus se
rejubilavam? Onde estavas tu então Jó? E ele murchou naquele tempo. “Aonde estavas tu?”
95 Veja, a primeira vez que anjos cataram numa celebração, foi no céu. Porém a primeira vez
que eles cantaram na terra, foi a pastores no nascimento de Deus, Emanuel na terra; os primeiros
seres humanos que jamais hajam ouvido a Anjos cantar, foram pastores humildes.
96 Quando nós tomamos nossas mulheres com faces pintadas e cabelos cortados, usando
shorts e vestidas com algum tipo de vestimenta na igreja e fazemos com que se ponham ali e
cantem como algo, e então pensamos que Deus tem que ouvir isso? Ele tem anjos no além os

quais podem entretê-Lo desde o ...antes que Ele fizesse a algum ser humano (uh-huh) ...Vai ali fora
e vive... e usa roupas que são abomináveis ante Deus, e como pensa você que seja isso de Deus?
Você diz: “Bom, eu pertenço a ...”
97 “Onde estavas tu quando eu pus os fundamentos da terra? Diga-me onde os firmei eu? Onde
está o eixo no qual eles giram? Aonde estavas tu então?” Você crê que Deus nos tem que
perguntar por algo de nossa sabedoria. Nossa sabedoria é tonteria para Ele. Ele faz o que Ele diz
que fará.
98 Agora note, Deus está preparando-se para fazer outra criação. Ele está criando terra mortal,
vida mortal. Anjos cantavam no céu. Porém aqui Ele está criando uma vida nova, Vida Eterna para
o homem, e Ele está cantando a seus súditos através de Anjos; sobre a terra, não no céu.o céu
tinha Vida Eterna. Vê? E o canto... eles cantaram aos céus, quando a criação mortal veio; e aqui a
criação imortal está vindo e agora eles cantam a pessoas terrenas. A primeira vez a pastores.
Surpreendente, não é assim?
99 Ele tem começado uma nova criação. Que era? Uma criação de Si mesmo. Deus foi feito
carne, e habitou entre nós. Isso é... A Bíblia disse: “No princípio da criação de Deus”. Deus foi
criado na forma humana; em Jesus Cristo, Seu Filho, Deus morou. Ele construiu Seu tabernáculo
de carne e osso, e viveu neste tabernáculo; Deus, Emanuel, “Deus conosco”. Ele construiu Sua
casa, para viver nela, para que Ele pudesse refletir Sua Palavra a seus súditos através disso. Você
sabe o que é Deus, ao ver a Cristo.
100 Recorde, sempre há cânticos ao nascer um rei. Quantos sabiam disso? Seguro que o sabiam.
Agora, pois, não crê você que se este Rei houvesse nascido ali, uma mulher haveria vindo
correndo a uma catedral em algum lugar e dito: “Preparem-me uma cama rápido e consigam-me os
doutores, porque eu vou trazer a Emanuel à terra”? Uma mulher pobre saída de Nazaré, a mais
baixa cidade a ...mais baixa que Tucson ou que as demais delas, e no entanto esta pequena
mulher vem correndo ali, ao grande sumo pontífice e diz “Eu - eu vou dar à luz a Emanuel”. Talvez
a haveriam lançado no cárcere. Certamente que o haveria feito. De tal heresia como essa, sendo
trazida entre sua gente, ele não haveria aceitado tal coisa. Nem tão pouco o haveria aceitado hoje.
Porém de todas os modos está acontecendo, exatamente o mesmo.
101 Note, tem que haver cânticos. Reis foram... Não haveriam cantado a Ele. As pessoas não
haveriam cantado a Ele, porque não creram Nele. E essa é a razão... Aqui vem isto, você bem
pode certificar-se disto. Essa é a razão pela qual as pessoas se envergonham de louvar a Deus
hoje, estão envergonhadas de Cristo! As grandes catedrais não receberiam o batismo do Espírito
Santo, pois estão tão firmados em suas maneiras eclesiásticas que eles não o recebem. Deus vai
encontrar a alguém pelo qual Ele possa receber louvores. “Ele é capaz de levantar filhos a Abraão
destas pedras”, como cito a João de novo.
102 Note, Seus súditos devem cantar a Ele, e Seus súditos então eram Seus Anjos, e eles eram
Seus Anjos e eles cantaram a Seus pastores os quais iam tomar Sua Mensagem.
103 Quem deve ouvir Isto primeiro? Certamente Seus súditos. Esses são os que ouviram o cântico
do Rei primeiro e seriam Seus súditos. E que eram Seus súditos? Um pouco surpreendente, não é
assim, irmãos? Não foram seus clérigos. Não foram os teólogos. Isso é correto. Não foram as
pessoas denominacionais. Não, foi a pastores. Por que? Porque havia nascido uma ovelha, essa
era a razão. Vê? Seus súditos o ouviram, os quais Deus sabia que haviam de crer. Deus mandou
Sua Mensagem àqueles que haveriam de crer. Ele é toda sabedoria; Ele sabe onde mandar Sua
Mensagem, quem crerá nela. O mais alto do Céu envia aos homens mais baixos da terra.
104 Jesus disse, em Mateus 5, “Bem-aventurados são os pobres de Espírito, porque deles é o
Reino dos Céus”. Maria, em... Se você está anotando essas Escrituras, essa é Mateus 5. E se você
está anotando Escrituras... Isso é o que tenho escrito aqui, são Escrituras.
105 Maria disse, em Lucas 1:52, quando ela foi ungida com o Espírito, o Espírito Santo sobre ela,
ela disse: “Ele tem exaltado aos humildes”.
106 Lucas também disse: “As pessoas comuns lhe ouviram de bom grado”. Não os - os eruditos,
os - os teólogos, os doutores da lei e da divindade; porém as pessoas comuns o ouviram de bom
grado, gente humilde.
107 Através das Sagradas Escrituras, a Mensagem de Redenção tem sido dada por pastores e
através de ovelhas.
108 Agora estou chegando ao final, porque está se aproximando o tempo de encerrar. Estou
passando por muitas Escrituras para poder leva-los a este pensamento.

109 Através de todas as Escrituras, a redenção tem sido representada através de pastores e
ovelhas. Isso é correto. Estamos todos de acordo com isso. Por que? Porque isso é sombra e tipo.
E qualquer... Se eu nunca houvesse visto a minha mão, e eu olhasse aqui embaixo à sombra de
minha mão, e eu visse que tenho cinco dedos, eu saberia que estava refletindo; o negativo estava
refletindo ao positivo. E por isso é que a Mensagem sempre vem a ...redenção por ovelhas, porque
desde o próprio princípio... E era através de ovelhas, e por pastores, pelo qual Ele se revelava a Si
mesmo. Todas eram sombras e tipos.
110 Agora vejamos o princípio, Adão e Eva, de pé ali na presença de Deus para ouvir Sua
Mensagem para eles, eles haviam coberto seus lombos com pele de ovelhas. A primeira
Mensagem que jamais se haja ouvido, foi dada sobre uma pele de ovelha morta, que Deus havia
ferido e havia envolvido a Adão e A Eva nela. Depois que trataram de fazer eles mesmos sua
própria religião de folhas de figueira, não funcionava. O sacrifício de ovelhas havia sido instituído
desde o princípio para expiação, sacrifício de ovelhas.
111 Agora, já vamos encerrar isto, e mostrar a vocês porque tiveram que ser pastores; e porque
teve que ser, Ele teve que ser uma ovelha.
112 Agora, os profetas do Velho Testamento se vestiam com peles de ovelhas (sabemos disso,
uh-huh), significando sua fé em Sua Palavra da vinda do Cordeiro perfeito. Por isso era que os
profetas...
113 Agora, a Palavra de Deus não vem a um teólogo, não há nenhuma... ele - ele é o que
confunde tudo. Isso é correto. Não há tal coisa que ele tenha que dizer... Que você diga, “Bom, este
é um chefe teólogo”. Isso simplesmente o distancia mais da Palavra que qualquer coisa que eu
saiba. Vê? A Palavra do Senhor Deus, o imutável Deus, nunca muda. Em qualquer lugar da Bíblia,
a Palavra de Deus sempre tem vindo aos profetas. Não a teólogos ou doutores, mas a profetas! E
eles sempre, todo o tempo foram rejeitados e recusados.
114 Os profetas geralmente eram pastores também. Os profetas se vestiam com peles de ovelhas,
porque usavam a pele das ovelhas da qual pastoreavam. E a primeira Mensagem, a uma - uma
geração condenada, foi por cima das peles de ovelhas. Profetas, digo de novo, usavam peles de
ovelhas para cobrirem a si mesmos, porque estavam testificando por isso, que eles criam que viria
um Cordeiro perfeito para aquele sacrifício. E a Palavra de Deus vinha a eles por cima das peles de
ovelhas. Estes pastores... ou estes profetas geralmente eram pastores. Abraão era um pastor.
Isaque era um pastor. Davi era um pastor. Jacó era um pastor. Moisés era um pastor. Todos os
representantes de Deus eram pastores.
115 Agora vamos encontrar porque teve que ser pastores. Eles sabiam que as ovelhas eram
indefesas sem o pastor para guia-las. Eles... Uma ovelha é completamente indefesa, ela não pode
vir só. Essa foi a razão pela qual Deus assemelhou Seus filhos crentes com ovelhas. Eles tem que
ser guiados. Porém note que é o que está te guiando! Não tome a um cabrito, pois ele levará até à
matança. Deus nunca nos deu um bode, Ele nos deu Seu Filho (o Espírito Santo) para nos guiar.
Não algum homem - feito pastor, porém um pastor mandado por Deus o qual alimenta as ovelhas
com comida de ovelhas.
116 Agora, tome você a um porco, e diga você a esse porco, “Eu vou fazer de ti um cordeiro”. E
você o lava e pinta suas unhas e - e tudo o mais. E lhe dá comida assim como a uma ovelha, e lhe
dá uma classe de - de dieta. E o coloca lá sobre o piso ou lá fora... onde as - as ovelhas pastam, no
campo de alfafa ou algo assim. e se há um charco de lama em algum lado, esse porco seguirá
direitinho o mais rápido possível para aquele poço de lama. Vê? Por que? É porque sua natureza é
a de um porco.
117 E essa é a razão pela qual os membros das igrejas hoje, participam das coisas do mundo, vê,
é porque sua natureza não tem sido mudada. Eles comerão qualquer classe de porcaria teológica,
eclesiástica, porém não podem ficar com a Palavra de Deus. Eles irão e escutarão à Palavra...
118 Sabe você, o maior hipócrita do mundo é um velho corvo - Na Bíblia, foram soltos dois fora da
arca. O velho corvo saiu e nunca mais retornou porque ele é um abutre (que come alimento podre).
Ele se põe sobre os corpos mortos de cadáveres e enche seu estômago com cadáveres. Mas
quando ele deixou ir a pomba, a pomba não podia suportar essa podridão, assim sendo, retornou
para a casa do Pai e Noé, e bateu na porta até que Noé a deixou entrar.
119 Agora, um corvo pode se assentar aqui fora e comer de um cavalo morto, todo o dia, e
levantar vôo ali ao campo e comer grão com a pomba. Porém uma pomba não pode voar para lá e
comer de um cavalo morto, e depois comer grãos, isso a mataria. Vê, a pomba não tem nenhum fel
e ela não o pode digerir.

120 E quando alguma pomba de Deus, alguma pomba que come a Palavra ou ovelha, um animal
limpo, quando você vai dar-lhes as coisas do mundo, elas sabem que seu Mestre disse, “Aquele
que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele”. Você lhe dá uma coisa
contrária a essa Palavra de Deus, ela não a suportará. Mas o diabo pode tomar isso e o mundo
também, e chamar tudo de coisa de Deus. Você não pode misturar azeite e água, simplesmente
não se misturam.
121 Eles, todos estes pastores, eles sabiam que as ovelhas eram indefesas sem o pastor e eles
eram pastores e sabiam que ele tinha que ser guiado.
122 Que pena é ver hoje que eles tratam de alimentar às ovelhas com lixo. Mas uma ovelha não o
comerá. Não, Senhor! Vê, eles estavam tratando de alimentar às ovelhas com lixo, lá atrás. E
quando a Palavra veio, eles já estavam tão acostumados ao lixo, eles não conheciam à Palavra. E
assim é hoje; quando a mesma coisa vindicada e provada de que Deus faria certa coisa e então
eles, tão acostumados a lixo e alimentados de lixo, até que você... bom não vale a pena falar com
eles. Eles não farão caso, isso é tudo. O cão... A Bíblia diz: “Como um cão volta a seu vômito e um
porco ao seu lamaçal, assim farão eles”.
123 Ouvem a Palavra e voltam ao mesmo lamaçal! E dizem: “Ah, é fanático. Não creiam em tal
coisa como essa”.
124 Deus, as ovelhas fazem o mesmo hoje, eles devem confiar na dieta da Palavra. Eles não
aceitarão alguma outra dieta. Você não pode dar alguma dieta eclesiástica a uma verdadeira
ovelha. Não! Não! Você vai e lhe diz, “Agora olha, estaremos todas juntas. Agora, Jesus orou para
que possamos ser todos um”. Você também ouviu a mesma coisa em Tucson, não faz muito, uns
dias atrás. Porém é uma mentira! Jesus nunca orou... Como foi que Ele... Como pode você fazer
que a Palavra se condene a Si mesma? Atacar a si mesma, então Deus não é mais que qualquer
outro homem.
125 Jesus disse: “Como podem andar dois juntos a menos que estejam de acordo?” Como pode
você tomar aos metodistas, batistas, Presbiterianos e católicos e juntá-los todos dessa maneira e
ser um? Vocês talvez sejam um sob a ordem de um homem, porém Jesus disse: “Para que eles
sejam um, assim como - como Tu e Eu somos um”. Agora, Ele quer que todos nós sejamos um
Nele, que é a Palavra! Amém! Aí está, “Um com o Pai”. E o Pai é o Filho, é o mesmo. É a mesma
Palavra, a Palavra manifestada, exposta ela mesma neste dia, assim como o fez em qualquer outro
dia, para que possa você ser um.
126 Note, Ele disse: “Assim como O Pai me tem enviado, assim também os envio eu a vocês”. O
Pai que lhe enviou, entrou Nele para confirmar a Palavra. E Ele mesmo Jesus, que envia a seu
povo, vai no povo que Ele envia; e dizendo: “As obras que eu faço as fareis também”. Certo, Ele
orou para que pudéssemos ser um; um com Ele, não um com uma organização. Não um com um
sistema, mas um com Deus. Porque Deus e Sua Palavra são um, e Jesus e Deus foram um, e você
e eu e a Palavra temos que ser um. Isso é correto, temos que ser um de acordo com a Palavra.
Não o que alguém mais diga, pois isto não é de interpretação privada. Tome isto, o que isto diz, e
creia; e Deus o vindicará, e provará que é correto. Você crê que é só para discípulos, tome Sua
Palavra para eles, vá e trate uma vez e veja. Você encontrará que funcionará para você também tal
como Ele o prometeu. Sim, senhor!
127 Elas não comerão de lixo, elas tem que ter uma dieta de ovelhas. São João 10, declara que
“Minhas ovelhas conhecem minha voz”. E se Ele é a Palavra, então, que classe de voz tem Ele?
“Minhas ovelhas conhecem minha voz, ao estranho não seguirão”. Assim, Suas ovelhas não
seguem à voz de um estranho. Elas não lhes seguirão.
128 Profetas, Pastores e ovelhas, tudo testifica da Vinda.
129 Agora, veja ao imutável Deus em seus planos imutáveis de Sua Palavra neste dia. Agora,
simplesmente pense alguns minutos; a Palavra imutável.
130 Agora observe! Se - se Moisés houvesse vindo com a Mensagem de Noé, não haveria
funcionado. Se João Batista houvesse vindo com a Mensagem de Moisés, não haveria funcionado.
Se Jesus houvesse vindo com a Mensagem de Moisés ou de Noé, não haveria funcionado. E
Wesley vir com a Mensagem de Lutero, não haveria funcionado. Se o Pentecostes houvesse vindo
com a Mensagem Wesleyana, não haveria funcionado. Acabamos de ouvir isso sendo testificado.
Agora, Deus simplesmente segue se movendo. Simplesmente observe a Palavra, veja você aonde
estamos.
131 Por que então é que o primeiro anúncio de Pastores... Se todos estes profetas, todos estes
grandes homens eram pastores, então por que é que Deus (O imutável ser) muda seu metido, aqui

mesmo e traz isto para teólogos? Foram pastores. A vinda do Cordeiro perfeito, a oferta de pecado,
deveria vir ao pastor.
132 O pastor conhece a suas ovelhas melhor que qualquer outro. Não há ninguém que conheça a
uma ovelha como um pastor, ele tem sido treinado para isso. E também sabia que tipo de comida
eles comeriam. Eles... Ele sabia o que as ovelhas comeriam, e ele conhece a suas ovelhas pelo
que comem. Ele... você visse a uma ovelha ir ali a um curral de sujeira e começar a comer sujeira
você diria, “tirem esse monturo daí”. Vê? Assim sendo Deus soube aonde manda-los.
133 Agora, vamos chamar a um dos grandes pastores - profetas de Jeová para confirmar que
Deus estava nestes profetas, sob as peles de ovelhas. Observe agora. Chamaremos, primeiro a
Moisés. Vamos olha-lo. Seu ministério nos mostrou a Jeová em seu pastor-profeta. Agora,
tomaremos talvez só um, se nos resta tempo, pelos próximos dez minutos. Tomaremos dois deles,
talvez somente um bastará.
134 Moisés; Jeová expõe a Si mesmo, aqui, neste pastor-profeta. Lhe foram dados três dons para
vindicar seu ministério e chamamento aos anciãos de Israel, e a Faraó. Note a este pastor-profeta,
agora. Ele dá sempre a seus profetas o Sinal sobrenatural, para vindicar que era Deus neles;
porque não pode estar presente a presença de Deus sem acontecer coisas sobrenaturais. Nunca
apareceu Jeová sem que o Sobrenatural o seguisse. Tem que ser. Assim sendo Ele sempre tem
vindicado a si mesmo, de que Ele estava nestes profetas, confirmando o que eles profetizavam, se
estava de acordo com Sua Palavra.
135 Agora, o primeiro - o primeiro sinal que deu a ...este profeta-pastor (veja) mudou sua vara em
uma serpente.
136 Segundo, Sua mão se tornou leprosa.
137 Terceiro, de tomar água do rio Nilo no Egito e muda-la em sangue.
138 Agora, Ele lhe deu três sinais para vindicar ao Egito e também a Israel, que Ele era A Palavra
Falada de Deus.
139 Agora, recorde, Moisés chamou a criação! Isso é correto. Levantou alguma areia e a jogou no
ar, e disse: “Deixai que venham piolhos”, e piolhos vieram. Disse: “Deixai que moscas venham”, e
vieram moscas. “Deixai que venham rãs”, e rãs vieram. Ele trouxe a criação! Agora, um homem
não pode criar, porém não era um homem para começar. Era Jeová em Seu profeta-pastor. Amém.
140 Observe! O terceiro sinal que deu a ele não foi relacionado com sua ocupação, nem tão pouco
relacionado com sua pessoa; seu terceiro sinal. Note, os primeiros dois sinais estavam
relacionados com ele e sua ocupação. E eles eram os únicos dois sinais que a Bíblia disse que
“tinham uma voz”. Seu outro sinal não tinha uma voz. Porém os dois sinais que foram dados de sua
própria pessoa, e para seu povo, tinham vozes. Porém o terceiro sinal, observe agora, foi dado... o
sinal, o terceiro sinal, foi o sinal de morte: água mudando-se em sangue. Se seu - se seu - se seu
sangue se mudasse em água, então você morreria. E aonde há sangue - sangue derramado, é um
sinal de morte; assim era isto para Faraó. O terceiro era para mudar as águas do Nilo em sangue,
era para mostrar-lhe sua mensagem a Faraó de que nosso Deus é Deus sobre o Nilo, sobre o deus
do Nilo. Ele é Deus sobre tudo, e Ele ia trazer morte àquela nação. E esse era o sinal de sangue.
Oh, Sinal direto de morte: Sangue!
141 Porém os outros dois tinham vozes de profecia. (Eu - eu - eu espero que estejam lendo, agora
entre linhas o que estou lhes dizendo). Porém os outros sinais tinham vozes de profecia para Israel
concernentes a seu futuro. Agora, para vocês que estavam ali em cima, sobre a montanha não há
muito, quando a pedra foi lançada para cima, vê? Vê?
142 Agora ele estava indo... ele estava indo para mudar a natureza, para fazer com que
funcionasse para eles. Observe a vara, observe a serpente, observe o Mar Vermelho, e o mais que
fez, agora. Olhe o aguilhão daquele pastor preparando o caminho para eles irem. Aquele pau que
estava nas mãos do pastor, sobrepujou a todo pedaço de teologia e todas as coisas que os
sacerdotes haviam dito, e aquela vara de pastor lhes guiou através de quantas coisas impossíveis
(ao homem). Quando Faraó tratou de pensar que, “as cataratas haviam explodido nas montanhas e
atirado água, então fez isto se tornar em sangue”. Então Deus fez chover fogo do céu. E Ele fez
chover saraiva do céu - e Ele - e Ele fez chover piolhos sobre a terra, e tudo mais.
143 Que foi que Ele fez? Por meio daquela vara do pastor não um - um livro de texto. Não uma
idéia de um teólogo, mas a vara de um Pastor! Vamos entrar nisso num minuto; a vara de um
pastor, Ele o fez. Não um - um livro de orações denominacionais, mas a vara de um pastor. A vara
de um pastor guiando suas ovelhas, fazendo o caminho limpo, enquanto iam para a Palavra
prometida na terra. Que coisa tão preciosa é essa hoje em dia da vara do pastor, hoje, guiando

suas ovelhas À terra prometida; passando por alto toda teologia e todas as demais coisas deste
mundo e as coisas do mundo e as denominações, tudo; abrindo o caminho e provando Sua Palavra
ser a verdade; a vara do pastor indo adiante.
144 E note, essa mesma vara do pastor que estava guiando às ovelhas... Crê você nisso? Ele
certamente guiou as ovelhas, Ele as tirou fora do Egito com aquela vara em sua mão. Podemos
dizer muito mais acerca disso, porém para enfatizar, Ele guiou às ovelhas e enviou juízo sobre o
rejeitador disto! A mesma vara que foi bênção para um, se fez uma maldição para os outros. As
mesmas águas (da pregação de Noé) que os salvou, condenaram ao mundo. A mesma vara que
guiou a Israel à terra prometida, condenou àqueles que rejeitaram seguir ao profeta-pastor. Isso é
correto, se tornou numa vara de juízo.
145 A natureza; observe como Deus fala em Sua natureza. Se tão somente tivéssemos tempo, eu
escrevi uma nota aqui: Deus falando em Sua natureza. Não temos tempo para prova-lo.
146 Mas provando depois, pela serpente de bronze sobre a vara do pastor (sobre o qual ele
envolveu a esta serpente no deserto), isto fala acerca da expiação verdadeira que vinha para a
enfermidade e o pecado.
147 Aquela mesma vara havia se convertido numa serpente ante Faraó, e o mesmo Faraó tratou
de imitar isso com seus magos. E assim fazem os modernos Faraós de hoje e crentes
manufaturados, imitadores carnais da mensagem, tratam de imitar a mesma coisa sem saber de
onde é que vem; e lançam isto para dentro de alguma coisa denominacional, quando é tão livre
dela como o ar é de ser enjaulado. É verdade! Porém tratam de imitar, fazer uma imitação.
148 Porém note, esta mesma vara de pastor comeu as outras cobras. Aonde estavam aquelas
cobras? Eram varas sobre o chão e uma só vara foi levantada. “Os céus e a terra passarão”, disse
Jesus, “Porém minhas palavras não passarão”. Falava acerca da expiação verdadeira que haveria
de vir para o pecado.
149 Também, o futuro de Israel ofereceu... e ali aonde eu falei de Israel, agora no futuro... Ali foi
oferecida libertação da servidão da morte por um profeta-pastor. Eles foram tirados da servidão por
um profeta-pastor com uma vara. Vê? Falava acerca do futuro Libertador de Israel, da morte e
inferno, por um pastor profeta do qual falaremos.
150 Agora, para todos o que... todos, como assim conhecemos a Israel, não receberam a Palavra
do Profeta-Pastor, nem todo Israel o recebeu. Agora, note, eles se queixavam. “Oh”, quando
estavam executando os milagres, “Ele era uma grande pessoa”. Porém quando veio sua
mensagem, “Isso era diferente”. Todos os grandes sinais seguem a uma nova Mensagem.
Sabemos disso. Se queixavam no deserto, no deserto e morreram aos milhares. Francamente, não
haviam nem dois deles que jamais haja atravessado que foram salvos de dois milhões e meio, dois
de dois milhões e meio.
151 Você diz, “Isso... Que aconteceu a eles?” Estão eternamente perdidos.
152 “Todos eles, irmão Branham?” Jesus disse isso.
153 Eles disseram, “Nossos pais comeram maná no deserto, e beberam da Rocha”.
154 E Ele... Jesus disse: “E eles estão todos mortos”, Eternamente separados, vê, todos eles.
155 Note eles se queixaram acerca da maneira provida por Deus, essa foi a razão pela qual
morreram eles. (Agora, atentamente, que não escapem estas últimas observações). Eles se
queixaram! O que os fez morrer no deserto, foi que eles se queixaram acerca da maneira provida
por Deus: um profeta, a liderança de um homem. Diga-me quando Deus tem usado antes, um
grupo para liderar. Você não o encontrará na Bíblia. Um homem, eles... A Palavra veio a Moisés!
156 Core; todos conhecemos que ele - ele se juntou e se queixou de que Deus não era justo, em
fazer uma coisa como essa, de fazer um homem com a mensagem. Ele disse: Somos todos santos.
Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos ter... acertar isto, e fazer
aquilo?
157 Deus disse a Moisés, “Separa-te tu dele, tenho tido suficiente disto”. E recorde, Judas fala
acerca da mesma coisa, nos dias finais. Isso é correto. “Eles pereceram na contradição de Coré”.
Também sabemos o que sucedeu a Coré e o - e o resto daqueles que questionaram à Palavra de
Deus e a Sabedoria de Deus daquela liderança de um homem: Cada um deles pereceu.
158 Agora vamos notar a Deus no pastor-profeta, mostrando-nos Seus futuros planos na próxima
voz de Seu sinal. Agora, observe. O vemos aí, agora vamos observa-lo no próximo sinal.
159 Agora, observe, ele foi enviado a Seus irmãos em escravidão, sob servidão, com uma
mensagem de libertação, com um sinal dado de Deus para provar Suas reclamações. Israel foi por
sua mensagem. Eles creram nela, cada um deles, mas no tempo do entardecer... Eles foram por

seus milagres, mas no tempo do entardecer quando eles... ele deu sua mensagem, “Era diferente”.
Todos que não creram naquela mensagem, morreram. Isso é correto. Qual foi a mensagem? A
mensagem foi do juízo que viria. Ao entardecer Deus saiu, através do campo de Israel para
investigar se o povo havia crido na mensagem de Seu pastor-profeta; e todos os que não haviam
crido nela, pereceram.
160 Agora, observe, vamos trazer isto aqui ao Grande Pastor em uns momentos. Vê? Observe o
Ministério do Grande Pastor-Profeta. Se Seus milagres, toda a igreja lhe abriu passagem e lhe
recebeu. Queriam que seus enfermos fossem curados. Queriam fazer grandes obras. Sua
popularidade era grande. Porém quando veio o tempo do entardecer, um dia depois que Ele havia
mudado a água em vinho, e havia alimentado a milhares, com pão, e havia executado milagres, Ele
começou a assentar-se e a falar com eles. E Ele lhes disse: “Eu e Meu Pai, somos um. Por que me
dizes, mostrar-nos o Pai?”
161 Oh, irmão! Este homem está se fazendo igual a Deus?” Isso era muito para seus
pensamentos eclesiásticos. Mas essa era a verdade. Ele era! Vê? Mas quando fizeram isso, muitos
não o seguiram.
162 Então Ele se voltou e disse: “A menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam Seu
sangue, não tem Vida Eterna”. Vida dentro de si.
163 Agora, que pensa você que haveria pensado uma pessoa destra ou intelectual? Imagino que
os sacerdotes que haviam tido a Ele no templo, estavam muito envergonhados de - de tê-Lo ali.
Pensar que um homem se levantasse ali e dissesse uma coisa como essa, “A menos que vocês
comam minha carne e bebam meu sangue”. Disse? “Este é um vampiro humano, vê? “Comer
minha carne e beber...”, bom, ele é um canibal. Vocês pessoas de bom senso se... vocês se
distanciarão de tal lunático como esse”.
164 Ele nunca o explicou. Ele só disse isto! Ele fez isso para faze-los tropeçar, para separar suas
ovelhas dos cabritos. Ele fez isso para faze-los tropeçar. E então ninguém quis cooperar com ele.
Eles não tiveram cooperação desde então. Vê?
165 Notem, no tempo do entardecer, Deus saiu foram pelos campos e viu quem havia crido. E Ele
fez o mesmo nos dias do Grande Pastor-Profeta, mas note isto, aos crentes de sua mensagem,
mas não... Esta Mensagem do Entardecer, eles não creram nela. Eles não creram que era Deus.
Quiseram faze-lo um homem bom. Quiseram faze-lo um profeta. Ele era um homem bom, e Ele era
um Profeta, mas Ele era mais que isso. Esse é o ensinamento comum de hoje, que só é um bom
homem, Ele era um Profeta. Ele não era nada menos que Emanuel! Ele era Deus manifestado em
Jesus Cristo seu Filho, fazendo a Ele e ao Pai um. Isso é tudo o que Ele podia ser.
166 Zacarias 14:7, poderia eu dizer isto, falar acerca das Luzes do entardecer e da Mensagem de
novo ao tempo do fim. Tem notado você isso? Todos os que seguiram a Moisés, viram o Pilar de
Fogo que identificou a ele no Monte Sinai. Ele havia testificado disto, falou deste Pilar de Fogo que
havia estado na sarça que havia dito esta Mensagem, muitos deles não creram nisto. Porém os
que o seguiram para fora do Egito (saíram fora do mundo e atravessaram ao mar de separação, e
entraram no deserto), viram o mesmo Pilar de Fogo (do qual ele havia falado) vindicando aquele
Pastor-Profeta a ser o pastor das ovelhas. Eles o viram e mesmo assim muitos deles não creram
nele depois de o haverem visto.
167 Note como, de novo, nunca muda, o grande Pastor-Profeta, levou aqueles que haviam ficado
com Ele e com Seu Ministério ao Monte das Oliveiras; o Grande Pastor-Profeta, do qual estamos
falando, Jesus. Viu e ouviu ao Pai (O próprio Pilar de Fogo) vindicado a Ele, que havia vindicado a
Moisés.
168 O mesmo Deus do qual falou Moisés, veio sobre Moisés e provou pelo Pilar de Fogo que Ele
era Jeová o qual estava guiando a Moisés. Deus estava em Seu Pastor-Profeta.
169 Aqui Ele toma ao outro pastor-profeta, o Grande Profeta, a Verdadeira Ovelha, Jesus, e faz a
eleição de três homens e os leva ali em cima do Monte das Oliveiras, e ali vindicou a Jesus. E até
excomungou a Si Mesmo de todas as demais pessoas, disse, “Este é meu Filho amado, a Ele
ouvi!” E quando olharam para cima, eles não viram a nenhum homem senão apenas a Jesus. Isso
é correto. Ele era o que era. Agora, isso resolve, até onde me diz respeito.
170 (Parte em branco na fita - ed.)...A Shekinah (Parte em branco na fita - Ed.) face. Moisés
estava na presença da Shekinah no Monte Sinai. Isso mudou seu semblante. Quando ele
regressou, ele teve que pôr um véu sobre seu rosto, o Pastor-Profeta Moisés; no qual Jeová estava
dentro numa porção, sua face. Ele tinha a Palavra em sua boca.

171 Porém note quando o Grande Pastor estava na presença da Shekinah. Que foi que fez?
Mudou seu rosto. Ele não era somente uma parte de Deus, Ele era todo de Deus! Ele era Emanuel.
Por que tiveram que ser pastores?
172 Olhe! Veja agora, ao Deus Todo Poderoso patrulhar... retratando-se a Si mesmo, ou seja, em
Moisés o pastor-profeta. Observe como Deus se deu a conhecer a Si Mesmo. (Este é meu último
comentário). Veja a Ele de pé ungido na presença do Pilar de Fogo! Ninguém mais sobre a
montanha senão Moisés e Jeová. Amém! Amém quer dizer “assim seja”.
173 Observe! “Ponha tua mão em teu seio! Porém, note agora este segundo sinal com voz.
“Ponha tua mão em teu seio”. Não temos razão para crer que Moisés fosse canhoto, assim sendo
deve ter posto sua mão direita em seu seio, porque a maioria dos homens usam a mão direita. Ele
pôs sua mão direita... Agora, observe! Que quadro vemos aqui, de Jeová em Moisés o pastorprofeta! Moisés representando a Deus porque Deus estava em Moisés. Olhe como ele põe sua...
“Mão em seu seio”. Que sinal!
174 Agora, ali está ele de pé, pondo sua mão direita sobre seu coração (de pé desta maneira)
onde os segredos escondidos de redenção haviam estado escondidos desde a fundação do
mundo. Aqui está porque a pastores. Jesus é a mão direita de Deus, como todos nós sabemos. Aí
está Moisés retratando-O exatamente. Ele manteve os segredos do Pai, e os tem mostrado a nós.
Note, veja-o como tirou sua mão direita de seu seio cheia de lepra mortal. Mostrou o que Deus faria
com Sua mão direita. Note, a lepra não tem cura. Observe, de novo, não era simplesmente lepra
comum, estava em sua última etapa, branca como a neve; sua mão estava ferida com uma coisa
horrível. Como deve ter se sentido Moisés quando ele tirou sua mão direita de sobre seu coração,
fora de seu seio, e sua mão estava ferida com lepra! A lepra simboliza pecado, incurável, e
especialmente em sua ultima etapa.
175 E, irmãos, aí é onde estava o mundo quando Deus tirou Sua mão direita de Seu seio! O
mundo estava ferido com lepra mortal, e nenhuma cura para ela. E assim é nesta noite, porque não
querem receber o remédio. O remédio foi feito no Calvário, mas o povo quer tomar alguma receita
feita por homem em vez da receita prescrita por Deus para o pecado.
176 Observe como isto não chegou gradualmente, como é o curso da lepra, mas de uma vez!
Quando ele tirou sua mão, estava ferida, estava cheia de lepra. Note o que Deus disse: “Agora, tu
não cairás no pecado gradualmente; mas no dia em que comerdes disso, nesse dia morrereis”. E
isso é correto, “No dia em que dele comerdes”.
177 Observe, foi o profeta-pastor quem feriu a si mesmo. Ele tomou, pelo mandamento de Deus, e
pôs a sua própria mão dentro de seu seio, e a tirou ferida com lepra. O profeta-pastor fez isto ele
mesmo. E o Grande Profeta-Pastor, Jesus, o fez de Si mesmo, “Eu dou Minha Vida, nenhum
homem a pode tirar de Mim”. Ele era o grande Pastor, o Grande Profeta-Pastor, “Nenhum homem a
tira de Mim, Eu o faço de Mim Mesmo”. Note que não veio aos poucos, veio num minuto. O Grande
Pastor, Ele Mesmo, tomou nossas culpas e se feriu a Si Mesmo, tomou nossos pecados e os
colocou sobre Si mesmo - mesmo. Não é de se admirar que o profeta escrevesse:
Entre rochas fendidas e céus escuros,
Meu Salvador inclinou Sua cabeça e morreu;
O véu abrindo revelou o caminho
Ao gozo do céu e dias sem fim.
178 Esse segredo havia estado no seio de Deus estes anos, cobertos por Sua mão direita, Jesus.
O Grande Pastor tomou sobre Si Mesmo as nossas culpas. Isaias 53: 6, disse, “Ele foi ferido por
nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniqüidade. O castigo que nos traz a paz estava
sobre Ele. E pelas Suas pisaduras fomos curados”. O segredo da cura de Deus estava no seio de
Jesus Cristo, ou Deus, ele estava na mão direita de Deus, essa era a única ovelha que guardava
em Seu seio o segredo. Por isso é que o símbolo disso tinha sempre que ser uma ovelha! O
primeiro foi uma ovelha, o último foi uma Ovelha. Essa é a razão pela qual tinha que vir a um
pastor, para saber como tinha que cuidar de suas ovelhas. O entenderam? Note, “Ele foi ferido por
nossas transgressões, moído por nossa iniqüidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele”.
179 Observe, veio rápido; e se foi rápido, no momento que a mão direita foi tirada do seio a
segunda vez. E quando o Grande Pastor, a Ovelha-Profeta, quando Ele disse... Na cruz do
Calvário, quando Ele pagou a pena do pecado por todos nós, Ele disse. “Está consumado”. O
pecado terminou; as dívidas foram saldadas! Não demorou um ano, ou finalmente veio nos dias de
algum outro reformador ou algo, foi terminado ali então!

180 O pecado entrou num momento, por transgressão à Lei de Deus, por quebrar uma Palavra.
Nesta noite, meus irmãos, suas almas estão sobre o inferno por uma corrente. E essa corrente não
é o ensinamento de um seminário teológico, essa corrente não é alguma denominação ou algum
credo pelo qual você vive, essa corrente é a Palavra de Deus! Jesus deu à raça humana Sua
Palavra para que vivessem por Ela, e Eva somente quebrou um pequeno elo Dela, e o ...Qualquer
corrente não é mais forte que seu elo mais fraco. Quando você tira fora uma Palavra... Isso foi o
início do Livro.
181 Jesus veio no meio do Livro, Ele disse: “O homem não viverá somente de pão, mas de toda
palavra que procede da boca de Deus”. Isso foi o meio do Livro.
182 No final do Livro, Ele disse: “Qualquer que tirar uma Palavra (traduzir mal uma Palavra), tirar
fora uma Palavra daqui, Eu tirarei fora sua parte do Livro da Vida”. Você está passando sobre o
inferno agarrado na Palavra de Deus. Não deixe você que alguém venha e ponha dentro de você
algo que não seja “Assim Diz o Senhor”!
183 Oh, eu vejo... Bom, eles dizem, “Certamente, temos feito tudo. Temos feito tudo!” Isso é o que
talvez os sumos sacerdotes e eles pensaram nos dias do Grande Pastor. Isso foi o que Eva
pensou. Isso foi o que Satanás disse a ela, “Certamente Deus não o fará”. Mas Ele o fez, porque
Ele disse que Ele o faria. E essa é a razão pela qual Ele o faria de novo hoje.
184 Não é de se admirar que Ele dissesse: “Assim como foi nos dias de Noé, quando oito pessoas
foram salvas por água, assim será na vinda do Filho do homem”. Veja, muitos poucos, “Porque
estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos serão os que o encontrarão”.
Isso é correto. “Porque largo é o caminho que conduz à destruição, muitos entrarão por ele”.
185 Quando o Grande Pastor foi ferido, a Grande Ovelha-Profeta, quando Ele foi ferido ali atrás,
Ele disse: “Está consumado!” Naquele minuto, tão logo que este pastor foi ferido, tudo terminou. O
pecado foi liquidado, já não havia mais pecado. Eles estavam limpos, a pena foi paga. Os crentes
cujos nomes foram escritos no Livro da Vida, predestinados desde a fundação do mundo, foi
concluído naquele mesmo minuto no qual Jesus disse que estava consumado. Ele, Aquele Grande
Pastor, havia vindo por Suas ovelhas. Foi consumado, a mão direita de Deus foi tirada de Seu seio,
ferida. Então na Páscoa Ele a devolveu (amém), a levantou a Seu seio de novo, e a estendeu para
baixo a você e a mim, na forma de Sua Palavra, para redimir-nos novamente ao jardim original do
qual o pecado nos havia distanciado. O segredo escondido de Seu grande coração foi revelado por
um profeta-pastor. Foi revelado por um Pastor, Profeta-Pastor.
186 Não é de admirar o fato de terem as montanhas saltado e gritado naquele dia. Não é de se
admirar ter o sol escondido sua face e gritado de alegria. Não é de se admirar que a natureza haja
saltado; o vento sacudiu as árvores até que se sacudiram e se alegraram e saltaram. Eles viram o
Profeta-Pastor sobre a montanha, redimir a todos os nomes no Livro da Vida. E eles viram que sua
própria natureza foi redimida! Eles gritaram e saltaram. E o mundo entrou num terremoto. E as
montanhas se fenderam e as pedras saltaram. E o sol se pôs. E - e tudo chegou a acontecer.
Como em qualquer reunião, quando o pastor revela a ti que “Tudo está consumado!”
187 Eu tenho visto momentos de saltos e momentos de gozo, porém ninguém foi ferido. As
montanhas soaram, e elas... O sol baixou, e tudo mais aconteceu, porém não houve ninguém
ferido. E eu tenho visto reuniões onde o poder de Deus foi revelado ao povo de que eles “estavam
libertos do mundo e das coisas do mundo”, e o gozo do Senhor enchia a congregação. Eles se
puseram de pé e gritaram e choraram, e aclamavam ao máximo de sua voz, para a glória de Deus.
Eu nunca vi nada desordenado, eles sempre estiveram em ordem; porque eles haviam reconhecido
que seus nomes haviam sido escritos no Livro da Vida do Cordeiro desde antes da fundação do
mundo. O Grande Profeta-Pastor havia lhes trazido a Mensagem, e foram eles libertos, o ProfetaPastor. Não importa o que o reino eclesiástico dissesse acerca disso, eles sabiam o que havia
acontecido. Pela mesma forma os pastores fizeram lá atrás, eles sabiam o que havia acontecido.
188 Nenhum homem tem direito de entrar ao sagrado púlpito a pregar a Palavra até que haja feito
assim como Moisés fez, encontrar-se com Deus, ele mesmo, sobre os terrenos aonde não haja
explicação feita por algum teólogo que possa explicar isso fora. Moisés esteve ali! Não importa o
que os mensageiros de Israel hajam dito, “oh, isso é tonteria, tu somente imaginaste que viste isto;
é tonteria”, você não podia tirar isso dele, ele sabia! Ele esteve ali! Foi a ele que aquilo aconteceu!
E nenhum homem por meio de um - um grau teológico ou algum grau de doutor tem o direito de
entrar ao púlpito, para reclamar a Mensagem de Jesus Cristo, até que ele haja primeiro se
encontrado com Deus cara a cara no Pilar de Fogo. Ele não tem direito de chamar-se a si mesmo
um mensageiro, porque todos os teólogos no mundo não poderiam explicar isso a você. Você

esteve ali, você sabe disso. Não importa o que alguém mais te diga, ou quanto mais poderiam dizer
de que “os dias se tem ido, não é assim dessa maneira”, você... aconteceu a você e é de acordo à
Palavra.
189 Sim, essa foi a razão pela qual Moisés soube que esta voz havia falado a ele, essa era a voz
da Palavra. Ele soube que Deus havia dito a Abraão, “Tua semente residirá por quatrocentos anos,
porém eu os livrarei”. E ele sabia que os quatrocentos anos estavam já passados e ele foi chamado
a faze-lo.
190 Homens e mulheres, Deus prometeu nestes últimos dias que Ele derramaria Seu Espírito
sobre toda carne. Ele prometeu que Ele mandaria o Batismo do Espírito Santo, e que Ele chamaria
a uma Noiva sem mancha nem ruga. Ele prometeu fazer isso, Ele o fará. Não escute a estes
pastores assalariados, eles lhes guiarão fora do caminho. O Espírito Santo é o Pastor para
alimentar a vocês. Comida de ovelha de Sua Palavra. Sempre vem através do pastor. Ele é nosso
Pastor. Escute você a Ele, vocês são ovelhas de Seu rebanho; se você o é, você ouve Sua voz.
Não o que alguém mais diga, você ouve o que Ele diz. Uma voz estranha você nada sabe dela.
191 Oh! Escute ao Poderoso Pastor-profeta de novo interpretando e introduzindo a eles. João,
quando ele se pôs de pé no rio Jordão, olhe o que ele disse. Estava de pé ali pregando, ele disse,
“A hora é vinda...”
192 Note, João era o filho de um sacerdote. Eles sempre seguiram a - a linha de seu pai, e foi
assim dessa maneira que nós conseguimos nossos nomes. Pelo que eles haviam feito, lhe
chamavam por isso. E João estava suposto a ser um sacerdote assim como seu pai.
193 E, sabe você, esta mãe, quando ela havia concebido, depois que o Anjo do Senhor encontrou
seu pai Zacarias, e foi à casa de Isabel, e ela já tinha seis meses em... para ser mãe. Porém ela
não havia ainda tido nenhuma vida, ela estava assustada porque o bebê não havia se movido. Isso
é anormal.
194 E o Espírito Santo, o Anjo do Senhor apareceu a Maria, e lhe disse que ia “ter um bebê, sem
conhecer a nenhum homem”, e lhe disse da condição de Isabel.
195 Ela subiu as colinas da Judéia, a contar a Isabel. E quando ela se encontrou com Isabel, ela
lhe disse que “ia ser uma mãe”. E ela não podia entender isso, “sem conhecer varão”. Porém ela
disse: “O Espírito Santo me fez sombra, e me disse que esta coisa Santa que seria nascida de mim
seria chamado o “Filho de Deus, e eu chamarei Seu nome “Jesus”. E a primeira vez que o nome
Jesus foi falado em lábios humanos, um pequeno bebê morto, no ventre de sua mãe, deu um salto
de gozo e gritou; e saltou no ventre da mãe, e ainda não havia recebido a vida.
196 O Nome de Jesus Cristo falou vida dentro de um bebê morto. Que deveria isto fazer então a
uma igreja que reclama ser nascida de novo?
197 E nos assentamos aborrecidos como se tivéssemos colocado salmoura sobre um galo
(machucado - Ed.) e deixamos que coisas como estas sigam. E tem medo de se levantarem e
testificarem de sua convicção, e condenarem todas estas futilidades, fazerem com que Jesus Cristo
seja o mesmo ontem, hoje e para sempre. É tempo de Natal, tirem fora a este Papai Noel e coisas
como essa tonteria de comercialização. Aonde tem ouvido você de Papai Noel na Bíblia? É uma
mitologia Romana, não há tal coisa como isso. Não ensine a seus filhos uma tonteria assim como
essa. Algum dia você terá que dizer a ele que era tudo um conto cego, então você mentiu a seu
filho. E isto ferirá seu testemunho de Jesus Cristo, Ele te dirá, “Talvez seja a mesma coisa”. Ponha
a Jesus Cristo o Grande Pastor-Profeta novamente no Natal a que Isto pertence.
198 Observe, escutamos a este profeta, João, enquanto está de pé ali. Sabemos todos que ele era
um grande pastor-profeta. Agora ele tinha uma mensagem, o Anjo soube que ele ia introduzir a
Jesus.
199 Agora, ele não podia ir a algum seminário. Eles haveria dito: “Agora, tu sabes que Doutor
Fulano de tal, é o homem para tomar o lugar agora. Que o introduzirás a ele. E tu sabes que só...”
Veja, ele não podia misturar-se com o homem.
200 À idade de nove anos, nos é dito que ele se foi ao deserto para preparar-se diante de Deus.
Daí é de onde vem os pastores. Observe que sua mensagem não era como de um teólogo, com
algumas palavras polidas de algum grau. Ele disse: “Oh, vocês, raça de víboras”. Dizendo a
homens religiosos, “Vocês, um grupo de serpentes”. Isso era o que havia visto no deserto, ele viu a
serpente. A coisa mais baixa que ele havia encontrado era uma serpente, e chamou aqueles
sacerdotes e clérigos teólogos daquele dia, “Um grupo de víboras”. Disse, “Quem tem prevenido a
vocês da ira que há de vir? Não comece a dizer, pertencemos a isto e pertencemos àquilo, porque
eu vos digo que Deus é capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras”. Pedras, o que ele havia

visto no deserto. Também, “o machado está posto À raiz da árvore”. Isso era o que ele estava
vendo; serpentes, árvores, pedras, deserto. E veja, essa foi sua mensagem. Ele não conheceu as
grandes e polidas palavras de algum grande doutor de divindade, (que podia explicar tudo isso
fora), ele só pregou exatamente a linha da natureza.
201 Isso é o que estamos mostrando aqui; o cajado do pastor, o pastor, as ovelhas, a linha da
natureza.
202 Que foi o que ele fez? Ele teria uma coisa grande que fazer, ele era o que conheceria ao
Messias. Ele disse, “Eu digo, Ele está de pé aqui entre vocês agora. E vocês não conhecem a Ele,
porque sua teologia lhes tem amarrado tanto que vocês não sabem aonde está”.
203 Um dia Jesus veio caminhando fora, Ele disse, “Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo”. O Cordeiro. Aleluia! O verdadeiro pacto. Aí vem o que todas as ovelhas desde
o jardim do Éden havia feito sombra, um homem comum andando para o rio.
204 Eles disseram, “João, como é que tu o soubeste? Eu não vi uma coisa diferente”.
205 Porém eu dou testemunho, eu vi ao Espírito de Deus descendo como uma pomba, e uma voz
dizendo: “Este é meu Filho amado no qual me compraz habitar”.
206 Observe à pomba e o cordeiro. Vê? Sim. Que tal se houvesse sido um... se houvesse algo...
Que seria se houvesse um lobo de pé ali? Bom, aquele cordeirinho não haveria vindo sobre... ou,
aquela pomba... Deus simbolizou a Si mesmo com a pomba, a mais mansa de todas as aves do
céu; Seu Filho por uma ovelha, o mais manso de todos os animais sobre a terra. Veja, a ave mais
limpa do céu, não um corvo, não um abutre, mas a pomba. Não um porco, mas uma ovelha.
Qualquer outra natureza não haveria ajuntado.
207 E note, quando a pomba veio sobre o cordeiro, guiou a Ele. Não da maneira que ele quis, mas
da maneira que o Pai o guiaria. Essa é a maneira de uma verdadeira ovelha. Oh, Natal - tempo de
ovelhas. Não sabem vocês que Deus só guia por Sua Palavra? Esse é Seu cajado!
208 Note que nada haveria passado, porém João disse, “O resto deles não o viram, porém dou
testemunho, eu o vi”. Introduzindo: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.
209 Agora poderei introduzir minha Mensagem de Natal, e enquanto estou encerrando agora:
“Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre”. É o mesmo cordeiro. Ele é tão cordeiro hoje quanto
Ele o era ali então, porque Sua Palavra é a mesma. “Onde quer que dois ou três estiverem
congregados em meu Nome, ali estarei eu no meio deles. Isso é exatamente o que Ele disse, Ele
nunca muda, Ele é Deus a Palavra. Ele nunca muda, Ele é Deus a Palavra. Ele nunca muda; ainda
dá às suas ovelhas, e as alimenta por seu Pastor-profeta, seu alimento de ovelha primeiro. Não à
teologia, à suas ovelhas.
210 Eles não... Como é que outros o podem comer. Porém os sábios... Note isto! Porém os sábios
e intelectuais, bem treinados do mundo, ainda desejam dizer que há um Papai Noel. E há toda
classe de ficção e coisas que eles adoram, porque não aceitaram a Ele, a Palavra; porque em suas
denominações, não está de acordo ao gosto deles, os pastores assalariados do dia. Os
assalariados de credos, eles querem unir a ti sob um cabrito, não creia você nisso! Eles guiarão a
você aos matadouros. Ouça ao Grande Pastor que foi nascido mil e novecentos anos atrás neste
mês, algumas vezes ali fora em sua Mensagem vem os verdadeiros pastores que sabem como
cuidar das ovelhas.
211 Vemos, eles todavia desejam disso, eles não aceitam isto hoje, da mesma maneira que não o
aceitaram ali, porque não está de acordo a seu gosto eclesiástico. Eles mudaram a Palavra para
faze-la agradar a sua organização, e eles não pregaram a Palavra. Eles não o farão! Eles dizem,
“Bom, isso era para aqueles dias dos apóstolos. Isso não quer dizer isto”. Isso quer dizer
exatamente o que diz isso, isto não necessita de que ninguém...? interprete para eles.
212 Agora vamos nesta hora inclinar nossas cabeças e corações para o pó da terra, e regressar
rapidamente para um presépio; para ver e receber a Luz que esta Palavra nos traz pelo pastor: O
Grande Pastor-Profeta, Jesus Cristo o Filho de Deus. Tenho falado a vocês por um bom momento.
Talvez eu não tenha fixado minhas palavras como um clérigo faria, eu não trato de fazer isto. Eu
trato de falar simplesmente da maneira que Ele a dá a mim.
213 Porém, vê você por que tiveram que ser pastores? Os outros haviam sido treinados em outros
pensamentos até que não o receberam. E hoje temos toda classe de superintendentes, homens de
distritos, bispos, sacerdotes, cardais, papas, tudo o demais no mundo, para tratar de guiar-nos.
Porém Deus nos deu um pastor, e esse Pastor é o Espírito Santo.
214 Ouçam-me agora. “Quando Ele...” (não um pensamento, Ele, é um pronome pessoal) Quando
Ele, o Espírito Santo vier (o Espírito de Verdade), Ele lhes revelará estas coisas que eu lhes tenho

dito, e lhes mostrará as coisas que hão de vir”. Esse é o Grande Pastor, esse é o Pastor que Jesus
deixou. E o Espírito Santo escreveu a Bíblia, a Bíblia disse isso, “Homens de outrora, movidos pelo
Espírito Santo, escreveram a Palavra”. Agora, poderia O Espírito Santo puxar para um credo?
Poderia puxar a você para algo que esta Palavra não diz? Bom, isso seria totalmente impossível. O
Espírito Santo seria um mentiroso se dissesse isso. “Isto é o que você deve fazer”. E então tornarse para trás e dizer, “Não, era um erro, e você faça o que a igreja diz que faça”.
215 Agora, se você tem estado escutando a algo, outro tem puxado a você do real, verdadeiro
pastor que lhe guiará à Palavra, o Espírito Santo, e você não tem a experiência, e não tem o
testemunho do Espírito Santo em sua vida, que sem...
216 Deus é Um. Deus é o Único que tem Vida Eterna, e Ele é Vida Eterna. E toda coisa que teve
princípio tem fim, e se você não é tão somente um membro da igreja, teve princípio. Porém a
Palavra de Deus não tem nenhum princípio. Porém a Palavra de Deus não tem nenhum princípio,
Deus não tem... E quando você é nascido de Deus, você é nascido da Palavra, então você vem
fazer um filho de Deus, e seu nome foi posto no Livro da Vida do Cordeiro desde antes da fundação
do mundo. E você, a cor do cabelo que você tem, a cor dos olhos que você tem, a estatura na qual
você está, Deus viu a você desde antes da fundação do mundo. E Ele viu a você, um ser humano,
assim como é você. E ainda que faltasse um milhão de anos para vir, não há nada que possa reter
a você de volta a essa imagem perfeita que Deus ordenou para você no princípio, “Minhas ovelhas
ouvem Minha voz, a um estranho não seguirão”.
217 E se você não tem aceitado aquela Vida Eterna, esta noite, e você está olhando a um - uma
história de ficção de um pequeno bebê deitado ali num - um - um presépio, e um grupo de homens
sábios ao redor, não creia você em tais coisas como essas. E tratando de pensar, “Bom, eu serei
bom. E eu farei isto. E eu me unirei à igreja. E isso é tudo o que eu necessito fazer”. Você está
perdido. Se você não tem Vida Eterna, como pode viver para sempre?
218 Você pode tomar um grão de milho, não me importa quão perfeito se veja, você pode... A
ciência tem fabricado um, que você pode abri-lo: tem a mesma classe de umidade, a mesma classe
de coração, os mesmos materiais que tem o grão que cresce ali no campo, a mesma coisa. Você
pode coloca-los num laboratório, e você não pode distinguir um do outro: Um fará a mesma boa
classe de pão de milho que o outro, um fará a mesma classe de flocos de milho. Porém a única
maneira pela qual você os pode distinguir, é enterra-los. O que o homem tem feito, fica ali, se
apodrece e nunca se levanta. Porém, o que Deus fez, tem um germe de vida, vive de novo.
219 Você poderá imitar a um cristão, você poderá ir à igreja como um cristão, você poderá unir-se
a uma denominação como cristão; isso estaria muito bem, porém a menos que essa Vida Eterna
esteja em você que Esse Bom Pastor deu Sua Vida, para separar... Quando Deus desceu em
Pentecostes, Ele desceu numa bola de fogo como fez sobre o Monte Sinai, assim como Ele fez ao
primeiro pastor, Moisés. E quando Ele desceu, Ele se separou a Si mesmo em línguas de fogo que
pousaram sobre cada um deles, Deus separando-se a Si Mesmo entre Seu povo. E a menos que
você haja recebido aquele que... Pedro disse, “É para vós e para vossos filhos e para aqueles que
estão longe”.
220 Amigos, não ouça você a algum mito teológico, seja você nascido de novo. E quando você o
for, o Espírito que está em você é parte de Deus e testifica a toda Palavra de Deus ser a Verdade.
Se você não tem tido essa experiência, vamos agora apressar-nos ao presépio, a Palavra. Vamos
apressar-nos à Bíblia, distanciados destas igrejas decoradas de termos teológicos, a um verdadeiro
presépio, à Palavra de Deus onde o Messias é dado a conhecer. Com nossas cabeças inclinadas,
vamos orar.
221 Querido Deus, isso é tudo o que eu sei dizer-lhes agora. Estamos nos aproximando do Natal,
as ruas estão cheias de homens e mulheres, meninos e meninas, apressando, empurrando,
tratando de comprar um presente para devolver a alguém que da mesma maneira lhe daria. Muita
gente que se chama cristã está ali nas ruas comprando cigarros, licores, para presentes de Natal.
Deus, parece que de novo estão atirando em Tua face, ensinando a seus filhos de alguma ficção
romana, teológica pagã, de um Papai Noel, algum mito que é aceito facilmente pelo mundo, e eles
tem rejeitado ao verdadeiro Cristo do Natal, ao verdadeiro Cordeiro.
222 Deus, eu oro, esta noite, que assim como temos nossas cabeças inclinadas para o pó do qual
Tu nos tens trazido... Tu disseste a Abraão uma vez, o grande Profeta-Pastor, “Vá lá fora, Abraão,
e conte a areia que está à margem do mar”.
223 E ele retornou a palavra, “São incontáveis, eu não posso contá-las”.

224 Então Tu disseste: “Olha para os Céus e enumere as estrelas”. E ele soube que isso era
impossível. E Tu disseste a ele, “Assim será tua semente”. Vemos a essa mensagem àquela
pastor-profeta, “do pó da terra, às estrelas do céu”, que ainda que haja morte em nossos corpos
mortais para levar-nos para o pó, há uma Vida que nos pode levantar às estrelas.
225 Assim como Tu disseste a Teu grande profeta Daniel, “E aqueles que conhecem a seu Deus,
nos dias finais, farão proesas. E aqueles que a muitos tornam à justiça brilharão como estrelas
pelos séculos dos séculos”.
226 Senhor Deus, Grande Criador, Quem esteve tão disposto a vir à terra na forma de Jesus, para
deixar ao homem saber o que Deus era. E tu foste o Único que podia tomar a pena de morte,
nenhum Anjo, nenhum substituto o podia fazer. Tu foste o Único que pôs a pena, e só Tu podias
tira-la justamente. E sendo Espírito, Tu não podias morrer. Porém Tu foste feito carne para que
assim pudesses morrer; e fazer-te um Cordeiro para tirar o pecado de Teus redimidos, que Tu
tiveste que redimi-los com Teu próprio sangue.
227 Oh! A história é tão grande, Senhor, que se vai por cima da cabeça de muitos. Ao pensar:
“Pequeno Jeová, deitado num presépio, Ele teve que viver como um bebê. Pequeno Jeová,
nascido num estábulo. Pequeno Jeová, brincando com os meninos na rua. Pequeno Jeová, o
adolescente. Pequeno Jeová, o menino de escola. E Jeová o Forte”. Tu tomaste todos estes
lugares. “E então, Jeová, o Cordeiro. Jeová o Profeta”. E tu fizeste tudo isto para que pudesses
sofrer a pena do pecado, e dar-nos Vida Eterna.
228 Perdoa-nos ó Deus, nós, pobres e indignas criaturas deste mundo. Estamos humilhados nesta
noite Senhor, quando lemos o que Tu tens feito por nós, e tão pouco temos feito em troca. Como
Tu vieste nos dias dos grandes líderes religiosos! Como Tu estiveste disposto a se por de pé e
refletir a Palavra do Pai! Como Tu nunca Te comprometeste com suas teorias! E hoje em dia
parece como que se não houvesse ninguém que quisesse se por de pé e chamar a Palavra ainda
“A Palavra”, e não comprometer. Nós oramos, Deus Tu perdoa-nos por estas coisas que tanto
tempos descuidado. E dá-nos nesta noite, em nossos corações, como o damos a Ti como um
presépio. E sabemos que cada vez que o Cristo Crucificado é aceito, há um novo nascimento, há
uma ovelha recém-nascida, há cânticos no Céu por Anjos. Sobre um pecador que se tem
arrependido, os Anjos cantam de novo.
229 Nós oramos, Deus, que se há alguém aqui nesta noite que não Te conhece como o
Verdadeiro Presente de Deus, como um Salvador pessoal, não só por uma concepção mental, mas
por um novo nascimento (de ser nascido de Teu Espírito), que possam eles recebe-lo agora
mesmo, Senhor, com nossas cabeças inclinadas. E se houver um, Senhor, que não haja feito isto,
que seus corações recebam gozo agora, e encontrem assim como os pastores de tempos antigos,
no presépio de seu coração, a Palavra, o Messias; o Qual será vindicado a eles como o Espírito
Santo, o Grande Pastor do dia. Pedimos isto no Nome de Jesus.
230 E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, e confio que nossos corações estejam
inclinados, faria você - faria você meu querido irmão, ainda que você seja um membro de igreja... E
espero que não lhe haja ferido ao dizer o que tenho dito. Eu... Isso está bem, o fato de pertencer à
igreja, devemos fazer isso, porém, ó irmão, não só aceite isso, você tem que ser nascido de novo.
Isso foi o que o Grande Profeta-Pastor disse, “Você tem que nascer de novo”. Ele disse isso a um
teólogo, “Tu tens que nascer de novo”.
231 E quando você é nascido de novo, não é porque você simplesmente haja crido. Eles dizem,
“Tu és nascido quando crês”.
232 Porém a Bíblia diz, “O diabo também crê”. Agora, note, não é isso, é uma experiência.
233 Você diz, “Bom, tenho vivido uma boa vida”.
234 Também a tiveram os apóstolos, mas eles não foram nascidos de novo enquanto não
receberam o Espírito Santo. Eles nem mesmo estavam convertidos até que receberam o Espírito
Santo. Recorde você a noite antes da traição... ou na traição, justamente antes que acontecesse a
traição? Jesus disse a Simão Pedro, “Quando tu te converteres, então confirma a teus irmãos”. E
Pedro o havia seguido por três anos e meio, e havia expulsado demônios, e curado aos enfermos,
havia pregado o Evangelho e ainda (de acordo com a Palavra) ainda não estava convertido.
235 Agora, quererá você essa classe de Mensagem em seu coração nesta noite? Se - se
verdadeiramente você quer isso... Não importa o que alguém mais diga, é Verdade, irmão, irmã. Eu
sei que isso é verdade. Poderia você, enquanto toda cabeça está inclinada, e todo olho está
fechado, não a mim, sou tão somente um homem, teu irmão, mas a Cristo você levante sua mão,
diga, “Eu creio nisso. E eu verdadeiramente quero a esse Cristo dentro de meu coração, o

verdadeiro Cristo do Natal”? Levantaria você sua mão, agora? Deus lhe abençoe. Isso é bom. Deus
abençoe a você também. Deus lhe abençoe. Oh, irmãos, onde quer que seja.
236 Isto pode acontecer, irmão; isso pode acontecer, irmã; isto pode acontecer, meu amigo; sede
cheios do Espírito de Deus. Que importa o que alguém mais diga? Recorde, é sua vida. Talvez nem
estejamos na terra, pela manhã, não temos nenhum - nenhuma segurança de mais nenhuma vida
da qual tenhamos respiração em nossos narizes agora. Talvez nunca possamos respirar mais, só a
graça de Deus. E que bem nos faz isso, não importa quão bom você viva...? Jesus disse, “A menos
que um homem seja nascido de novo, ele de maneira alguma entrará”.
237 Agora, eu conheço terminologias de que é nascido de novo, porém vamos ver o que foi o que
ocorreu na Bíblia quando eles foram nascidos de novo. Pedro era um crente, os apóstolos eram
crentes, mas não estavam nascidos de novo até que caiu o Espírito Santo sobre eles me
Pentecostes. Agora, eles estavam pensando sobre o que lhes havia acontecido, e Pedro disse,
com o resto deles, “Vocês homens de Israel, seja isto dado a conhecer a vocês; Jesus de Nazaré,
varão aprovado de Deus entre vós por sinais e milagres e maravilhas, que Deus tem feito por Ele; a
este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o
crucificaste, o Qual Deus havia levantado e somos Suas testemunhas. Ele derramou isto que vêem
e agora ouvem, e é de acordo com as Escrituras”.
238 E então quando eles ouviram isto, foram compungidos em seus corações e disseram, “Varões
irmãos, que faremos para sermos salvos?”
239 Pedro lhes disse, “Arrependei-vos!”
240 Agora, meu amigo católico que está assentado aqui, dos quais conheço quatro ou cinco de
vocês que estão assentados aqui. Estava eu discutindo isto com um sacerdote, talvez não seu
sacerdote, mas um dos sacerdotes católicos, ele disse, “Jesus deu à igreja poder para perdoar
pecados, “A quem quer que seja que vocês perdoarem os pecados, serão perdoados; e a quem os
retiverdes, serão retidos, a eles serão retidos”. Isso é correto. Mas vamos ver como Ele o fez, como
foi que os apóstolos cumpriram sua ordem, não de acordo à maneira que - que os sacerdotes
fazem hoje.
241 Mas, que foi que o primeiro sacerdote, se o querem chamar assim, Pedro, aquele que tinha as
chaves do Reino, como foi que ele disse que se fizesse? Ele disse, “Arrependei-vos, e cada um de
vós seja batizado no Nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do
Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe,
para quantos o Senhor nosso Deus chamar”. E se Deus ainda está chamando, a mesma
experiência é para vocês, se você segue a mesma receita. Se esta congregação crê Nisso, com
suas cabeças inclinadas, diga, “Amém”. (A congregação diz “Amém” - Ed.) Então, qualquer coisa
contra Isso é contrária à Palavra, e não de acordo ao Pastor.
242 Senhor Jesus, estão em Tuas mãos agora. Eu oro que cada coração aberto nesta noite, que
não tem o Cristo, Messias... E Cristo é a Palavra, a Palavra Ungida manifesta. E se há alguns
corações abertos aqui nesta noite que não tem Aquele Messias, o Verdadeiro presente de Natal, o
Único Verdadeiro Presente de Natal que há que Deus deu ao mundo, e o declarou ao mundo por
pastores, de Seu Cordeiro, a expiação para o pecado. E se esse coração está aberto nesta noite,
ponha nele Senhor, a Palavra Messias de hoje. Entregamos a Ti no Nome de Jesus Cristo, Teu
Filho, amém.
243 O ama você? Crê você Nele? “Busque primeiro o Reino de Deus, e Sua justiça e tudo mais lhe
será acrescentado”.
244 Amigos, antes que sejamos despedidos, eu quero dizer isto. Muitas vezes, eu sou malentendido. Eu tenho uma Mensagem de Deus, e eu devo declarar essa Mensagem, seja como for.
Eu sei que está mal entendida. Se não fosse assim, então não seria a Mensagem de Deus; não
poderia ser. Há muitos escrúpulos hoje em dia para que não seja mal entendido. Eu creio que Deus
tem homens em toda denominação e organização do mundo, e não é que eu esteja contra meus
irmãos. Eu vim aqui a Tucson, há três anos atrás e tive uma reunião com vocês ministros lá em
cima com o irmão Gilmores, e isto foi perguntado, se eu “Havia vindo para começar uma igreja”.
245 E eu disse, “Não, senhor. Eu tenho vindo aqui para ajudar a vocês”. Porém a mim não me tem
perguntado ainda, em três anos. Porém de todos os modos, eu estou aqui para unir as mãos com
vocês sobre a Palavra de Deus, para tratar de pregar o Evangelho a toda pessoa necessitada que
está sob o sonido de nossas vozes.
246 Eu me ofereço a Deus, nesta noite, com todo meu coração, com tudo o que está em mim. Eu
não tenho muito que dar; não posso trazer incenso, mirra e ouro, porque não tenho nenhum. Porém

tudo o que tenho dentro de mim que Deus me deu, esta vida, a dedico a Ele de novo nesta noite,
sobre o presépio de Sua Palavra em meu coração; e prometo a ele, pôr-me de pé com Essa
Palavra, se Ele me deixar viver por outro ano, tão fiel como possa eu ser, pregar cada pedaço Dela,
e crer em todo pedaço Dela, ajuda-me que assim seja, Deus. Farás Tu o mesmo comigo?
247 Receba-nos, Senhor. Recebemos Teu Presente de Natal, o Messias, a Palavra Ungida que
vindica Tua presença conosco, Senhor, sem importar credo, ou denominação. Nos encontramos
hoje, o mundo caindo em pedaços, e aqui o Grande Messias para com Suas mãos estendidas:
Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre, o Qual fez as promessas, que estes últimos dias
da igreja estaria tão organizada até que se iria a Laodicéia. E o vemos hoje, Senhor.
248 Que podemos fazer, querido Deus? Que poderei fazer eu? Ajuda-me e a estes outros
pastores, Senhor, ao redor do mundo, pastores da Palavra, a proclamá-la, Senhor, neste próximo
ano. Ajuda-nos Senhor, oramos. Dá-nos de Teu amor e Teu Espírito e Tua Luz. Nos dedicamos
nesta noite a Tua Palavra, e a Teu chamado. No Nome de Jesus Cristo, recebemos Teu Presente
de Natal: a Palavra de Deus feita carne em nós. Amém.
249 Eu amo os hinos da igreja. Paulo disse, na Bíblia: “Quando eu cantei, eu cantei no Espírito. Eu
prego no Espírito. Quando eu... Qualquer coisa que faço, eu faço tudo no Nome de Jesus Cristo”.
Agora sendo que isto tem sido árduo para vocês... E eu - eu aprecio. Eu venho com esta
Mensagem. Algumas vezes parece como se eu odiasse falar isto, mas de todos os modos eu estou
- eu estou no dever, irmão. Se eu não o faço, eu sou um hipócrita. Se não o faço, eu sou então um
traidor de minha própria - própria fé na Palavra de Deus. Eu tenho que faze-lo não para ser
diferente, mas para ser fiel a meu chamado. E quero ajudar a todos vocês, eu quero fazer tudo que
eu possa.
250 Agora vamos cantar um dos hinos maiores de todos os tempos. Eu o amo tanto, eu O amo.
Você sabe, eu creio que todos nós se tão somente O amássemos, faríamos o que Ele nos dissesse
para fazer. “Como pois me chamas tu a mim, Senhor, e não sabes as coisas que eu te tenho
pedido que faças? Como pois me chamas, Senhor, e depois não fazes as coisas que eu tenho dito
que faças?”
251 Escutaria você a um pastor assalariado que diria “ponha seu nome no livro e ingresse; tome
esta comunhão, diga isto, e tudo está bem”, quando o próprio Grande Pastor disse, “a menos que
um homem seja nascido de novo, não pode ver o Reino do Céu”?
252 E olhe você àqueles teólogos treinados daquele dia, treinados! Santos? Vivendo limpamente?
Não temos maneira de compara-lo hoje. Como eles viviam. E de que foi que o Grande Pastor os
chamou? Disse, “Vocês são de seu pai, o diabo”, porque eles não... Eles reconheceram A Palavra,
porém a Palavra de outro dia, não a Palavra daquele dia.
253 Se eles reconheceram o tempo de Noé, isso está bem, esse foi o tempo de Noé; porém isso
não funcionaria no tempo de Moisés. E o tempo de Moisés não funcionaria no tempo de Cristo. Vê?
O tempo de Lutero não funcionaria no tempo de Wesley. O tempo de Wesley não funcionaria no
tempo de Pentecostes. E Pentecostes tem feito a mesma coisa que o resto deles tem feito. Agora,
quem me tem dado ajuda nos dias passados? Pergunto a você.
254 Quando uma folha de capim se levanta, que é isso? Que... Quando uma folha de trigo se
levanta. Jesus disse, “A menos que um grão de trigo caia dentro da terra”. Que acontece quando
um grão de trigo... ou o trigo cai dentro da terra? A primeira coisa é que sai uma pequena folha.
Não é - não é como o grão que caiu. Observe a natureza. Não é como o grão que entrou, porém é
um portador da Vida do grão. O que veio...
255 Esse infiel que acaba de escrever esse famoso livro, “O Deus Silencioso”, ele disse, “Como é
possível que houvesse um Deus que pudesse abrir o Mar Vermelho e suportar mil anos de eras de
trevas e ver pequenos meninos serem comidos pelos leões e pessoas penduradas nas cruzes, e
assassinadas nas arenas e demais, e que nunca nem se quer abriu Sua boca?” Vê, A Palavra é
uma revelação.
256 Aquele trigo, quando aquele verdadeiro trigo começou no princípio, falhou para com Deus.
Finalmente veio um Trigo, um verdadeiro refletor de Deus, que refletiu Sua inteira Palavra até que
Ele foi a Palavra. Então Deus deu a Ele uma Noiva em Pentecostes; porém aquela Noiva caiu
dentro da terra nas eras das trevas, assim como o verdadeiro trigo fez, que caiu dentro. E por que
não pôde atuar? Porque estava escondido debaixo da terra, tinha que apodrecer-se antes que
pudesse trazer vida.

257 Mas veio então um pequeno sacerdote uma vez, com o nome de Martinho Lutero e ele trouxe
consigo uma Palavra de Verdade: “o justo viverá pela fé”, ali veio a folha; então outra folha lhe
seguiu, Zwigli, e então veio Calvino e Knox, e assim até embaixo.
258 A primeira coisa que você sabe, esta mudou sua folha, e se foi em talo. Agora isso parecia um
pouquinho mais a isso, porém ainda não era a verdadeira coisa que havia entrado na terra; aí veio
Wesley só. De Wesley saiu a igreja Metodista, da igreja Metodista vieram os Nazarenos, Irmão e
demais. Que foi o que fez? Caiu de novo a trouxe consigo, parecia ser um verdadeiro grão de trigo
agora, Pentecostes.
259 Agora, observe a Jesus, em Mateus 24: 24, “No dia final os dois espíritos estarão tão próximos
um do outro, que enganarão aos próprios eleitos se for possível”. Agora, quando esse grão de trigo
brotar para fora, qualquer cultivador de trigo sabe que isso se parece ao grão de trigo perfeito.
Porém se você se assenta e logo toma em sua mão e o abre, não há nenhum trigo nele, é uma
palha. Mas atrás na parte trazeira, debaixo do microscópio você pode ver um pequeno invólucro,
daí vem o grão. E então, que é o que faz essa palha? É para proteger o grão, o sol quente o
mataria, protege o grão até quando o grão se amadurece, a palha se distancia para fora dele.
Porém, tem notado você que aquele grão que então sai para fora, tem que ser o mesmo tipo de
grão que caiu na terra.
260 Depois do avivamento de Lutero, veio uma organização. Depois do avivamento de Wesley,
veio uma organização. Depois de Alexander Smith, João... Alexandre Campbell, João Smith, o
resto deles, veio uma organização. Depois de Pentecostes, assim para baixo como a verdadeira
coisa, porém veio uma organização. Que foi que fez? Se separou.
261 Temos tido quinze anos de avivamento, nunca se tem visto em toda a história. E observe,
nestes quinze anos de avivamento. Isso tem corrido ao redor do mundo, e nenhuma organização
se tem levantado Dela. Aonde estava? (começou a chuva tardia, morreu em seus... no instante,
morreu). Não tem havido nenhuma organização seguido a Isto. Por que? É o grão mesmo, não
pode haver mais. E a palha agora está se separando, nenhuma cooperação, ninguém quer a você.
Por que é assim? tem que ser Isso.
262 Por que foi essa igreja posta ali? Para suporta-la. Aonde... Quem haveria cooperado? Batista
ou Presbiteriano, ou Luterano, poderiam apoiar uma Campanha de Cura Divina? Agora, quando a
Verdade tem brotado para fora; que tem acontecido? Não a palha; porém a Vida segue para
adiante, fora da palha, diretamente ao grão, a verdadeira Vida Real. A organização para ali, morre,
você saiu disso, cinqüenta anos atrás, e tem entrado de novo nisso! Porém a verdadeira Vida
segue ao grão, estamos no tempo do fim, irmão.
263 Por que se separou? Para que trouxesse o grão à presença do Filho, para madurar o grão a
um amadurecimento de ouro para o Mestre. Por que se tem separado? Assim, que causa dores de
coração, lágrimas, que eles não se põem ante o sol - S-u-n, mas o Filho, S-o-n, para ser
amadurecido ao verdadeiro Evangelho completo, para manifestar tudo o que Jesus Cristo
prometeu na Bíblia. Está se levantando hoje um corpo entre o povo. E não haverá mais
organizações, se vai para uma rica Laodicéia. Por que tem prosperado as organizações? Milhões
de dólares e milhões de almas.
264 E por que foi que veio ao pastor? Para liberar seus irmão se servidão. Eu - eu não sei; Deus,
seja conosco, ajuda-nos. Estudem a Palavra! Esquadrinhem as Escrituras! Nelas pensamos que
temos Vida Eterna, e Elas são as que testificam ser verdade. Vê, Deus distribuiu Sua Palavra para
cada era. Esta era sempre...
265 Que foi o que Jesus disse quando Ele veio? Ele disse àquelas pessoas, “Vocês hipócritas!
Vocês branqueiam as paredes, e constroem as tumbas para os profetas, e seus pais os puseram
ali. E vocês são os filhos de seus pais. As obras que eles fizeram, vocês também as farão”. Sempre
se mantém dessa maneira, meu irmão.
266 Porém quando Jesus vier algum dia, o Grande Pastor das ovelhas de Pentecostes através de
Lutero, através de todas as eras, tem aceitado a luz enquanto vinha através dos portadores (não
aceitar ao portador, aceitar a luz; vê, saiu fora), Ele virá a redimir. Eu estou tão contente em saber
que eu sei que Ele virá de novo. Oh, seria você contado com Seu grupo? Seria você contado? Há
somente uma maneira de faze-lo, não por ingressar a uma igreja, mas por ser nascido Dele”. E
todo que o Pai me tem dado, virá a Mim, e nenhum homem pode vir a mim a menos que meu Pai o
chame”. Vê, isso é tudo que há nisso, aceite-o. Ele... Esse é o Único Presente de Natal que eu
conheço, é o Presente de Deus que Ele deu ao mundo, Seu Unigênito Filho. E Ele é o mesmo
ontem, hoje e para sempre, a Palavra. Vê? Creia Nele neste dia, a plenitude da Palavra.

267 Quando aqueles sete mistérios... Ali através daquelas Sete Eras da Igreja, haviam sete
mistérios escondidos. Estou escrevendo um livro Disto. E um grande teólogo me disse não há
muito, disse, “Irmão Branham...”veja como satanás tratará de tirar-te fora do caminho. Ele disse,
“Irmão Branham, sabe você? Eu creio que o Senhor lhe revelará o que teremos de fazer
brevemente. É para... Será algum grande segredo que está escondido debaixo destes Sete Selos”.
268 Eu lhe disse, “Não, não é isso, irmão”.
269 Ele disse, “Terá que ser algo que nem se quer está escrito na Palavra”.
270 Eu disse, “Não! Não! Você se esquece, “Qualquer que acrescentar uma Palavra, ou tirar uma
Palavra fora”. Vê, já está aí dentro, porém os reformadores haviam falhado em vê-lo, não viveram
suficiente para verem.
271 E as Eras são já passadas, estamos aqui em Laodicéia. E recorde, a Era de Laodicéia, Ele
estava fora da igreja, batendo, tratando de entrar para dentro: Eva havia tirado fora a seu Adão.
Deus nos ajude. Vamos além do campo para encontrar a Ele. Vamos sofrer fora dos portões com
Ele. Vamos a Ele em Sua Morte, em Seu Enterro, e em Sua Ressurreição; porque Ele é o mesmo
ontem, hoje e para sempre.
272 Vamos cantar um hino antes de sair. O fará você? Eu O amo. Nos dará você o tom, irmão?
Quantos de vocês sabem o velho hino? Eu... Se você tem estado alguma vez nas reuniões, Eu O
amo.
273 Agora vamos somente fechar nossos olhos, pense em Jeová. Ninguém era digno, ninguém
podia faze-lo senão Ele. E Ele desceu, e SE fez um pequeno bebê. Ele veio um adolescente. Ele se
fez um carpinteiro, um homem trabalhador. Ele se fez um Cordeiro, Ele se fez um sacrifício. Ele se
levantou triunfante, Jeová. E assim como Moisés tirou sua mão de seu seio de sobre seu coração,
Deus tirou Sua Mão de Seu Seio (Seu segredo) Seu Filho que foi ferido com enfermidade de
pecado, incurável; e O pôs de novo ao seio, E O tirou e O estendeu a você e a Mim: “Jesus o
mesmo ontem, hoje e para sempre”.
274 Olhe para Ele agora:
Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação,
No Madeiro, no Calvário.
275 Quantos sabem que teve que ser um pastor? Digam, “Amém” (a congregação diz, “Amém” Ed.) Teve! Por que um pastor? Teve que ser. Agora enquanto cantamos este mesmo verso de
novo, alcance sobre a mesa. Aí Metodistas, Batistas, Luteranos, Presbiterianos, Católicos, e
demais, assentados aqui nesta noite. Estreitem as mãos, diga, “Companheiro peregrino, estou tão
contente de estar aqui com você nesta noite”. Diga algo a eles. Diga, “Deus lhe abençoe”, enquanto
nos damos as mãos uns aos outros. Enquanto o cantamos de novo agora.
Eu... (espaço em branco na fita - Ed.)
...minha salvação,
No Madeiro, no Calvário.
276 Agora vamos cerrar nossos olhos e levantar nossas mãos, e cantar a Ele:
Eu O amo, eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou
E comprou-me a salvação
No madeiro, no Calvário.
277 E agora, Deus é sem formalismo. Assim sendo, vamos inclinar nossas cabeças e entoa-lo
agora, assim como meninos pequenos, vocês são meninos de Deus. Não olhem o que o mundo
possa pensar, estão adorando agora, adorando a Cristo. Simplesmente incline sua cabeça e entoe.
(O irmão Branham dirige a congregação cantando - Ed.).
278 Não se sente você todo esfregado assim? Assim de... Algo lhe tem limpado toda a dúvida e o
mundo de você? Se sente você assim? levante suas mãos, “Eu me sinto todo esfregado... Me sinto
todo diferente. Sinto como se eu houvesse estado comendo de Suas Mãos. Eu tenho... Como o
irmão testificou aqui. “Alimento, comida de Pastor, comida de ovelha”. Essa é a Palavra.
279 As ovelhas de Deus se alimentam de Sua comida, “O homem não somente viverá de pão,
mas de toda Palavra que procede da Boca de Deus”. E isto é o que é, a Bíblia. Nos alimentamos de
toda Palavra, não só de algumas das Palavras, mas de toda Palavra que procede. Oh, isso não faz
com que você O ame? Ao pensar que agora temos Vida Eterna! Não que nós seremos, agora
somos os Filhos de Deus. Não que nós seremos, agora! E estamos assentados juntos em lugares

celestiais em Cristo Jesus. E a Grande televisão, que declara que há ondas que fazem com que as
pessoas (a pessoa que viaja ao redor da terra) conhecidos pela - pela tela da televisão. A Grande
Palavra de Deus, reflete a Jesus Cristo em lugares celestiais a Suas ovelhas, de que Ele é o
mesmo ontem, hoje e para sempre. Não é Ele admirável? Admirável! Deus lhe abençoe.
280 Agora vamos nos pôr de pé por um momento. Tem a alguém para a bênção? Agora, recorde,
durante o Natal, adorem ao Senhor Jesus. Adorem a Ele no Poder de Sua Ressurreição. E se
alguma vez for de ajuda para você (você, seu pastor, sua igreja, ou qualquer coisa), a noite nunca
se põe muito escura, a chuva nunca cai tão dura.
281 Outra noite (há uma senhora de pé aqui presente) Eu estava tão ocupado, tomei aos enfermos
e demais até... Havia uma senhora de oitenta e poucos anos que havia perdido sua mente, e ela
tinha... ela pensou em ter um bebe ou algo, ela estava fora de sua mente. E Billy, do escritório, me
telefonou, disse, “Papai, podes tu?”
282 Eu disse, “Agora mesmo eu não posso. Há pessoas... Eu não posso faze-lo”.
283 Ele disse, “Papai, tu podes orar? Direi a eles que tu estás orando”.
284 Eu disse, “Sim”. E naquele mesmo momento ela voltou a si. Ela dormiu, se levantou em sua
condição normal; comeu um jantar completo de frango, no sentido normal. A pessoa estava aqui
assentada testificando disso a uns poucos momentos atrás.
285 Irmão Mack, eu o vi há um momento atrás, em algum lugar na igreja. Ele está aqui, um dos
pastores, pastor local. Um irmão muito querido, e eu sempre tenho amado ao irmão Mack desde
que eu primeiramente estava começando no ministério. E então eu o conheci.
286 E eu estava bem em cima na Colônia Britânica; e só para mostrar a vocês que Deus fará com
que tudo opere para o bem. Eu já estava montado sobre o cavalo, e estava voltando ao deserto
aonde havia guiado a um grupo de Índios a Deus; e todos eles foram convertidos, haviam recebido
a Jesus.
287 E pela profecia que disse ao jovem índio que havia perdido um potrinho, dois anos atrás, lhe
foi dito aonde o podia encontrar, quão retirado ia estar e aonde ia estar parado o potrinho. Sua mãe
estava morrendo com um ataque de coração. Ela foi curada e salva. E este moço, só passando e
vendo-o, e sabendo que ele... seu cavalo foi encontrado exatamente da maneira que foi dito a ele,
e tudo.
288 Nunca tem falado o Senhor uma Palavra... Perguntarei a qualquer um de vocês, “O tem
ouvido dizer alguma vez qualquer coisa, que Ele haja dito a mim que lhe disse, senão o que viria
acontecer exatamente?” Se isso é correto, diga, “Amém”. (A congregação diz, “Amém” - Ed.) Vê?
Vê? Exatamente, nunca tem falhado nem uma só vez.
289 E o irmão Mack estava deitado ao ponto de morte, e aconteceu que sua esposa chamou a
Billy... a esposa de meu filho, e disse... perguntou aonde eu estava; aquela amada - pequena
senhora e... sua esposa. E ela, a minha nora disse, “Ele está bem dentro no Norte da Colônia
Britânica numa viagem de caça”.
290 E naquela manhã, de algum modo, eu - eu - eu não podia cavalgar a esse cavalo fora. E então
Billy disse, “Eu creio que telefonarei para casa mais uma vez”. E ele se foi à estação para telefonar.
E eis que vem eles correndo outra vez, quando o pequeno índio estava de pé ali, o pequeno, quem
tinham o potrinho, e disse, “Irmão Mack está deitado a ponto de morte, e está te chamando”.
291 E apeei e fui ao bosque e me ajoelhei. Eu disse, “Querido Deus, bem ali, três mil milhas
atravessando o país, no estado ensolarado de Arizona, em Tucson, está meu irmão, e ele está
deitado ao ponto de morte. O ajudarás Tu?”
292 Então algo me falou, “Tudo está bem”.
293 E quando vim ao irmão Mack outro dia para falar com ele, lhe perguntei, “A que hora
aconteceu?” Foi exatamente na mesma hora que fomos em oração.
294 Oh, Ele...! Não é Ele admirável? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Estou tão
contente em saber que eu vivo na presença do Rei.
295 Vamos inclinar nossas cabeças agora, e um pequeno precioso irmão está aqui, um irmão
missionário, amigo meu, um membro das Assembléias de Deus, um precioso irmãozinho, aqui Eu
lhe amo, Creech. Ele falou tantas coisas boas. Irmão Creech. Ele falou tantas coisas boas. Irmão
Creech, eu te chamo aquilo. Eu não sei o que dizer, tu és meu irmão e conservo nas tribulações de
Jesus Cristo neste dia final. Que Deus te abençoe. E eu creio que o irmão Tony disse que tu ias
despedir a audiência neste momento, enquanto inclinamos nossas cabeças. Muito bem, venha.

