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Provérbios 26:6 Os pés corta, e o dano sorve, aquele que manda mensagem pela mão dum tolo.
01 - Oremos: Gracioso Pai, nós temos lido da Tua Palavra esta manha que Tu não nos enviaria um
Mensageiro portando Tua Mensagem que não fosse totalmente apto para isso, e que não fosse merecedor de
confiança nem comprometido à Mensagem. Obrigado Pai por ter-nos enviado neste dia um homem que era
digna do Teu Evangelho, e nos ajuda também como ministros fielmente ensinados a andar na luz como
aquele homem de Deus andou, e assim andou em Tua presença. Pois Tu disseste para Abraão, nosso pai
na fé, “Andai na Minha presença e sejais perfeitos”. Então Ajuda-nos a andar na luz sabendo que o sangue
do seu Filho Jesus nos aperfeiçoa aos Teus olhos, e ajuda-nos a abrir nossos entendimentos continuamente
para aquilo que Tu tens para ouvirmos, pois pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu filho obediente, Amém!
Vocês podem assentar-se.
02 - Agora, esta manha vamos olhar para as comparações do Alfa e Omega e esta vai ser a numero 6.
Semana passada nós vimos como Deus envia um mensageiro com uma Mensagem, e nós sabemos que Deus
equipa completamente o homem para a Mensagem que ele trás.
03 - Esta manha eu vou procurar na Mensagem por todas as vezes que Deus desceu em cada um dos Três
Êxodos para trazer uma Mensagem de libertação para o Povo. Portanto, esta manhã nós vamos olhar para a
nossa característica numero 6, a Mensagem que Deus trás em cada Êxodo.
VI) Deus dá ao Profeta uma Mensagem
1° Êxodo: Deus dá ao profeta uma Mensagem que vai libertar o povo da escravidão.
04 - Nós vemos primeiro na Escritura de ÊXODO 9:1 DEPOIS o SENHOR disse a Moisés: Vai a Faraó, e dizelhe: Assim diz o SENHOR Deus dos hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva.
E então nós vemos como Deus prometeu ser com a boca de Seu servo.
Êxodo 4:15 E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca; e eu serei com a tua boca, e com a dele,
ensinando-vos o que haveis de fazer.
05 - Você vê, Moisés não achou que ele era qualificado para ser um bom orador, mas Deus o fez saber quem
fez sua boca. Você vê, Se Deus te chama, você não deve se preocupar com assuntos insignificantes,
como se você pode falar ou não. Deus usará aqueles a quem Ele escolhe e os equipará para o ministério.
ÊXODO 4:11 E disse-lhe o SENHOR: Quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o
que vê, ou o cego? Não sou eu, o SENHOR?
06 - Porque o que Deus realmente quer não é a habilidade de falar, mas a habilidade de render-se a si
mesmo a Ele em tudo o que você faz ou diz. DEUTERONÔMIO 18:18 Eis lhes suscitarei um profeta do
meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe
ordenar.
ÊXODO 4:12 12 Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.
Fuja Para cá, Venha Rápido 58-0202 P29 A mensagem de Deus sempre tem sido uma mensagem de
libertação antes do julgamento. Noé teve libertação. Muitos tiveram. E ainda que sendo uma mensagem de
libertação, as pessoas desacreditam.
07 - Rainha de Sabá 61-0119E P:37 Olhe o que aconteceu quando Jesus levou a Mensagem de Deus para as
pessoas, e elas a rejeitaram. Olhe o que aconteceu aos que a rejeitaram.
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Deus, aquele que é rico em Misericórdia 65-0119 P30 Agora, Deus sempre assemelha Seus profetas a
águias. E o que é isso? Moisés era Seu mensageiro. E as pessoas seguiram Moisés, e estavam sendo
carregadas nas asas de uma águia, porque ele estava portando a mensagem de Deus. E o povo seguiu. Eles
estavam seguindo a Deus enquanto seguiam a Moisés com Sua mensagem de libertação. E a Bíblia diz que
“Eles não pereceram com aqueles que não creram”. Pois Deus era rico em misericórdia com eles, porque
estavam seguindo Seus mandamentos. Deus quer que sigamos Seus mandamentos.
08 - Por que tiveram de ser pastores 64-1221 P:79 Agora, observe, ele foi enviado aos seus irmãos em
escravidão, sob cativeiro, com uma mensagem de libertação, com um Dom dado por Deus para provar Sua
reivindicação. Israel saiu pela Sua mensagem; eles creram nela, todos eles, mas no tempo do anoitecer...
(Observe aqui que o irmão Branham se corrigiu, nos permitindo saber que não foi na mensagem que eles
creram, mas nos milagres) Eles saíram pelos seus milagres, mas no tempo do entardecer, quando ele
entregou sua mensagem, foi diferente. Todos os que não acreditaram na mensagem, morreram. Correto. O
que era a mensagem? A mensagem era do julgamento vindouro. Ao anoitecer Deus saiu pelo acampamento
de Israel para ver se o povo havia acreditado da mensagem do Seu profeta-pastor; e todos os que não creram,
pereceram.
Fuja para cá, venha rápido 58-0202 P:29 E todas as vezes que os mensageiros vieram, trouxeram uma
mensagem de amor, graça e libertação. A mensagem de Deus sempre foi uma mensagem de libertação antes
do julgamento. Noé teve libertação. Muitos tiveram. E ainda que fosse uma mensagem de libertação, as
pessoas não se importaram. Misericórdia e libertação, e s pessoas não se preocupam.
O Chamado para fora 58-0109 P:11 Vejamos o que tomou lugar nos dias da vinda da destruição e julgamento
nos dias de Noé e Ló. Ambos estavam aflitos com a terceira destruição. Jesus disse, “assim como foi naqueles
dias, então será quando o Filho do Homem vier pela segunda vez”. Será assim como era lá. E nós somos
ensinados que nos dias de Noé, e não apenas naquele tempo, mas nos dias de Ló, como tempos ligados... E
todas as vezes antes de o julgamento vir à terra, Deus envia um chamado de misericórdia. Bem antes dos dias
da destruição diluviana, Deus enviou um profeta à terra, Enoque. E Ele enviou um Anjo, e Ele enviou uma
mensagem, e Ele fez o sobrenatural. Mas o que o homem fez? Eles comeram, beberam e plantaram,
construíram; rejeitaram o chamado da mensagem. Mesmo a mensagem que cada um daqueles homens... Ló
e Noé, sua mensagem consistia nisto: graça, misericórdia, e libertação. Graça, piedade de Deus para
com o povo, foi presenteada pela graça, e libertação foi presenteada ao povo, mas eles rejeitaram.
09 - 2° Êxodo: Deus dá ao profeta uma Mensagem, que não é sua própria mensagem, mas a de Deus para
ser entregue ao povo.
A Semente da Palavra Falada Original 62-0318E P:158 Os mensageiros de Deus sempre foram rejeitados. E
Lucas disse em 10:16 (tudo bem se vocês quiserem anotar)—rejeitado; I Samuel 7:7, O mensageiro de Deus
foi rejeitado. Deus tinha um mensageiro, um profeta chamado Samuel. Você acredita nisso? Rejeitados ele e
sua mensagem, eles tomaram a palavra. Esta é a lei de—de Deus. Isso vai... Eu não sei se digo isso ou não.
Esta é uma lei de Deus. A lei de Deus para receber um servo vindicado. Vamos provar isso um minuto. Eu
quero pegar uma Escritura aqui: JOÃO 13:20. Vamos ver. Eu tenho algo escrito aqui, Eu apenas como que
peguei em minha mente. Oh, sim, aqui está você. Em verdade, em verdade, eu voz digo, aquele que receber a
quem eu enviar, me recebe; e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Um servo vindicado...
Oh, irmão, há milhares de sermões postos aqui. Vê? Correto. Oh, é uma lei de Deus. Receba-a.
10 - Observe, mesmo o Filho de Deus era de tal natureza que Ele sabia quando falar e quando não, e Ele
apenas falou o que Deus o disse para fazer. MATEUS 17:5 E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem
luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo;
escutai-o.
ATOS 7:37 Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre
vossos irmãos um profeta como eu; a ele ouvireis.
ATOS 3:22 Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta
semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
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JOÃO 12:49 Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que me enviou, ele me deu
mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. 50 E sei que o seu mandamento é a vida
eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai mo tem dito.
JOÃO 8:28 Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis quem eu sou, e
que nada faço por mim mesmo; mas falo como meu Pai me ensinou.
JOÃO 7:16 Jesus lhes respondeu, e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. 17
Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de
mim mesmo.
11 - JOÃO 10:31 Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. 32 Respondeu-lhes Jesus:
Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai; por qual destas obras me apedrejais? 33 Os
judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia; porque,
sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 34 Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu
disse: Sois deuses? 35 Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida ( e a
Escritura não pode ser anulada ), 36 Àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis:
Blasfemas, porque disse: Sou Filho de Deus? 37 Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. 38
Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que conheçais e acrediteis que o Pai está em
mim e eu nele. 39 Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos,
3° Êxodo: Deus dá ao profeta uma mensagem que vai libertar o poço da escravidão.
Israel do Mar Vermelho 1 53-0326 P:101 Deus, Tu falaste naquele dia que Tu terias uma pequena igreja,
disseste “Não temas, pequeno rebanho, é desejo do teu Pai lhe dar o Reino”. Obrigado, Senhor, por sempre
ter aberto meus pobres olhos, eu, um pobre infeliz em pecado, nascido em uma família pecaminosa, criado em
um barril de whisky. Oh, mas, Deus, como Tu protegeste e ajudaste, e abençoaste, e saciaste. Como posso eu
expressar meus sentimentos a Ti, Senhor? Oh, Deus, Permita que esse seja apenas o começo, Senhor, para
que então eu possa ir novamente aos cantos de todo o mundo, proclamando a Mensagem de libertação
de Salvação.
12 - Irá a igreja antes da Tribulação? 58-0309E P: 14 “Embora que em cada tempo anjos apareceram,
profetas se levantaram, e suas mensagens tem sempre sido graça, piedade, e libertação. A mensagem
de Deus sempre tem sido libertação, bem antes do fim do tempo. Confirme nas Escrituras, Como Noé
pregou libertação, e riram dele, e se divertiram à sua custa, e zombaram também. E como foi naqueles dias,
assim é hoje. E quando você vai com uma mensagem que Cristo se levantou dos mortos, como Ele prometeu
que iria mostrar a Si mesmo, e eles fazem hoje com essa mensagem da mesma forma que fizeram no outro
dia... Ló saiu por Sodoma e tentou de todas as formas fazer com que sua família escutasse à mensagem do
Anjo, mas ela zombaram dele, e disseram que ele estava brincando. Oh, que quadro de hoje. Quando você
lhes leva a mensagem da libertação de Deus, eles dizem, “Você está brincando de religião. Você está
tentando personificar algo”. Mesmo tipo de Grupo. Em que hora estamos vivendo! Por que? Eles pensam que
ser os únicos a serem salvos. Pensam ser os únicos que estão pregando o Evangelho. Jesus disse, “Os sinais
seguirão aqueles que crerem”. Não é a minha palavra, mas Dele.
Os Ungidos dos Últimos Dias 65-0725M P:193 Agora, eu quero que vocês saibam que isso é certo. E você
que ouve a esta fita, você deve ter pensado hoje que eu estava tentando dizer isso sobre mim mesmo, sendo
que eu estava portando a Mensagem. Eu não tenho nada a ver com isso, nada mais além da voz. E minha
voz , mesmo contra meu melhor julgamento... Eu queria pegar animais com armadilhas. Mas é a vontade
do meu Pai que eu declaro fazer, e fui determinado para. Não fui eu Aquele que apareceu no rio. Eu apenas
estava lá quando Ele apareceu. Não sou eu quem opera essas coisas e prediz as coisas que acontecem tão
perfeitas como são; Eu apenas estou perto quando Ele as faz. Eu fui apenas uma voz que Ele usou para
dizer isso. Eu não sabia disso; Eu apenas me rendi, então Ele falou através de mim. Não sou eu. Não foi
o sétimo mensageiro, oh, não; Foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua Mensagem; Foi
o mistério de Deus revelado. Não é um homem. É Deus. O anjo não era o Filho do Homem; ele era um
mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. É Dele que você está se alimentando. Você
não está se alimentando de um homem. A palavra de um homem falhará, mas você está se alimentando do
Corpo-Palavra infalível do Filho do Homem. Se você não tem se alimentado inteiramente em cada Palavra
para te dar força para voar acima de todas essas denominações e coisas do mundo, vai voe agora fazer isso,
enquanto oramos?
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13 - O Sinal 63-0901M P:107 Se eu não lhe estiver dizendo a verdade, eles nunca corrigirão. Deus nunca
falará uma mentira. Deus fala a verdade. E estas palavras estão testificando que eu estou lhes dizendo a
verdade. São elas que testificam da Mensagem que estou pregando. Não apenas o Anjo lá no rio aquele dia
que disse, “Tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo”. A própria obra... Se você não pode
acreditar que aquele anjo disse a verdade, acredite nas obras, pois a Bíblia disse que estas coisas
aconteceriam nos últimos dias. Elas são o que testificam. São elas que falam mais alto que minhas palavras,
ou qualquer um outro. É a Sua Palavra. Elas testificam do tempo.
A Semente não herda com a Palha 65-0218 P:10 Apenas cerca de seis meses depois de eu ter meu primeiro
batismo no rio quando a Luz desceu aqui na Rua Spring. Muitos de vocês podem querer ir lá dar uma olhada,
na Rua Spring e Water, bem na fonte do rio. E foi lá que o Anjo do Senhor apareceu em publico primeiro, e—
às duas horas da tarde. E uma voz saiu dele e disse, “Assim como João, o Batista, foi enviado para
precursará a primeira vinda de Cristo, tua Mensagem precursará a segunda vida”. Isso foi a três anos
atrás, e eu ainda estou aqui proclamando aquela Mensagem. E ela foi ao redor do mundo, e estou agradecido
por estar de volta à minha cidade esta noite para representar este Senhor Jesus Cristo a quem ainda Amo de
todo meu coração. A cada dia Ele cresce mais doce do que era no dia anterior. Nunca mudei nenhuma letra
em minha doutrina. A primeira coisa com que comecei, eu continuo acreditando na mesma coisa hoje. Ele é o
mesmo ontem, hoje e para sempre.
14 - Dores de Parto 65-0124 P:60 Oh, Crentes da Palavra, venham para a minha Mensagem. Ouçam-me.
Não minha Mensagem mas Mensagem Dele a que Ele firmemente declara ser a Verdade... Você tem de
escolher de algum lugar. Você não pode ficar quieto depois disso. Você tem de fazer sua escolha.
VI) Deus vindica que a Mensagem do profeta é Dele com sinais e maravilhas.
1° Êxodo: Deus apóia Mensagem do profeta com os sinais sobrenaturais seguintes.
Mensageiro do Entardecer 63-0116 P:52 E as pessoas que riram, e se divertiram, e não aceitariam sua
mensagem, pereceram com o resto dos descrentes. Mas os crentes saíram e entraram na terra prometida;
Eles saíram sob a mensagem ungida do mensageiro. Foi uma mensagem de libertação, que Deus prometeu
trazer Seu povo para a terra que emana leite e mel. E isso aconteceu porque Deus já havia dito assim, e
Moisés veio, e foi vindicado como o mensageiro daquele dia. Agora, isso nos esclarece bastante.
ÊXODO 3:12 E disse: Certamente eu serei contigo; e isto te será por sinal de que eu te enviei: Quando
houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Êxodo 4:12 Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.
15 - Identificação 63-0123 P:69 E qualquer homem com a mensagem de Deus sabe onde está pisando. Ele
não se importa com ninguém, com o que eles têm a dizer. Não há bispos nem nada mais para amolá-lo. Ele
sabe exatamente onde está, e estabelece. Deus vindica Sua mensagem e prova que ela está correta,
então ele permanece com ela sem temor. Isso é a imagem expressada de Deus. É o que Jesus disse. Ele
não teve medo para dizer, “Oh, seus fariseus cegos, vocês são—vocês constroem as tumbas dos profetas, e
os colocam lá. Vocês têm como pai o diabo”. E arcebispos e tudo mais... Ele não tina medo porque sabia onde
Ele estava. Sim.
2° Êxodo: Deus apóia a Mensagem do profeta com sinais sobrenaturais.
ATOS 2:22 Homens israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre
vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis;
JOÃO 8:45 Mas, porque vos digo a verdade, não me credes.
46 Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes?
JOÃO 10:37 Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. 38 Mas, se as faço, e não credes em mim,
crede nas obras; para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. 39 Procuravam, pois,
prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos,
JOÃO 14:11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
3° ÊXODO: Deus apóia a Mensagem do profeta com sinais sobrenaturais.
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16 - E-71 NÃO TEMAS 60-0609 Você crê no Senhor Jesus? Tenha fé em Deus. É só isso, irmão. Creia agora.
Nós somos estranhos uns para os outros. Agora, isso não é nada para vocês. Isso confirma que eu estou
pregando a verdade? Como poderia Deus me permitir dizer algo errado, e continuar com a minha mesma
mensagem? Estas coisas são apenas para indicar uma vindicação Divina de que minha teologia está certa.
Perfeitamente correta. A Palavra de Deus veio aos profetas. Você crê nisso de todo seu coração? Eu não te
conheço. Jesus te conhece. Você é uma pessoa muito boa, e não está aqui por si só. Você está aqui por
alguém mais. É a sua filha. Você crê que Deus pode me dizer qual é o problema dela? É em sua espinha. É
verdade. Se isso está certo, levante sua mão. Agora, você crê de todo o coração?
E-24 O Cego Bartimeu 60-0713 E em oração pelo enfermo esta noite, enquanto oramos por ele, que o
Senhor venha nós e dê as visões. E se Ele o fizer, lembre-se, a visão não cura as pessoas. A visão é
apenas uma vindicação de que a Palavra está correta. Quantos sabem o que a palavra “profeta” significa?
Com certeza vocês sabem. Um “profeta” significa “aquele que prediz”. E isso é um sinal Divino de Deus de
que esta pessoa que está falando tem a interpretação correta da Divina Palavra, porque a Palavra de
Deus vem aos profetas. E o profeta predisse e fez aqueles sinais, que são uma indicação de que ele tinha a
interpretação da divina Palavra.
JOÃO 5:30 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo,
porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 31 Se eu testifico de mim mesmo, o
meu testemunho não é verdadeiro. 32 Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de
mim é verdadeiro.
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