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Esta noite eu gostaria de voltar ao parágrafo 173 do sermão do irmão Branham, o Desvelar 
de Deus, e lê-lo como nosso texto.  
  
Nele ele disse:   
Veja, cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia é manifestado bem aqui diante de 
nós. O mesmo Deus na Coluna de Fogo que escreveu a Bíblia, tanto no Antigo quanto 
no Novo Testamento, está bem aqui e manifestando Isto, mostrando exatamente o que 
era, interpretando Isto de volta. E para ter certeza de que é a interpretação... “Nós temos 
a interpretação”. Então vamos ver isso acontecer. Veja, é isso, vamos ver isso se 
manifestar. Manifestar... Jesus disse: “Se não faço as obras de Meu Pai, não creia em 
Mim”. Veja, isso tem que ser provado. Mas agora, não provado como Jesus, eles colocaram 
um trapo ao redor de Sua cabeça e O bateram na cabeça, e disseram: “Se Tu és um profeta, 
diga-nos quem Te bateu”. “E se Tu és o Filho de Deus, transforme este pão...” Veja, esse é o 
Diabo. “Se Tu és o Filho de Deus, saia disso...” Eu quero dizer a revelação que Ele deve 
fazer; é isso que é. 
  
Agora, esta noite continuaremos em nosso estudo de O Desvelar de Deus e daremos uma 
olhada nas parábolas de Cristo, e estudaremos a parábola encontrada em  Mateus 21:33-
46 que trata do Herdeiro Imortal. Esta parábola particular que Jesus conta trata do papel da 
Filiação e de fazer a vontade do Pai até a morte. 
  
Vamos começar nosso estudo esta noite abrindo no livro de  Mateus 21:33  
Ouvi, ainda, outra parábola: Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e 
circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a 
uns lavradores, e ausentou-se para longe. 
  
Em outras palavras, ele colocou a vinha nas mãos de outros e depois saiu de cena.  
  
E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os 
seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e 
apedrejaram outro.  
  
Agora, Jesus está falando dos profetas aqui como Estevão deu testemunho no Livro de Atos. 
  
Atos 7:52-57 
A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente 
anunciaram a vinda do Justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas; vós, que 
recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. E, ouvindo eles isto, 
enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio 
do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita 
de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram 
unânimes contra ele.  
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Eles soam como os democratas quando ouvem que Trump ganhou a eleição, ou quando a 
juíza Ginsburg morreu recentemente. E isso é um sinal de insanidade, chorando alto, tapando 
os ouvidos e enlouquecendo. 
 
Agora, observe que eles bateram em um, mataram em outro e apedrejaram outro. Estes são 
os profetas de Deus, Seus anjos soletrados com um “a” minúsculo que significa 
“mensageiros”, e esses foram os profetas judeus, porque Deus nunca chama Sua noiva 
gentia de “servos”, mas os judeus Ele chama de servos.  
  
34-35E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber 
os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e 
apedrejaram outro. 
  
De  Perguntas e Respostas (03/01/1954) § 205  o irmão Branham disse:   “Os servos são os 
judeus”...  
  
E de outro de seu sermão intitulado  O Selo de Deus (14/05/1954) § 261 O  irmão Branham 
disse: O Anjo disse: “Espere, até que selemos os servos”, não a Noiva. Os gentios nunca 
foram um servo; somos filhos e filhas. Esses são os servos, os judeus, Abraão era o 
servo de Deus. Aleluia! 
  
Agora, o irmão Branham nos ensinou que a Primeira Guerra Mundial teria trazido o grande 
Armagedom, mas os judeus ainda não estavam em posição. Eles não estavam 
posicionados de volta à terra natal ainda, então o Anjo impediu que os 4 ventos 
soprassem, cujos ventos representam guerra e conflito. 
  
Agora, voltando à nossa parábola, vamos continuar no versículo 36: Novamente, ele enviou 
outros servos mais do que a primeira vez: e eles fizeram-lhes o mesmo. 
  
Novamente vemos mais rejeição e mais morte e ações prejudiciais por parte desses 
lavradores para com os servos de Deus. E agora, conforme Jesus nos conta essa parábola, 
Ele a traz ao dia em que estava vivendo.  
  
37-38E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os 
lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro; vinde, matemo-lo, e 
apoderemo-nos da sua herança.  
  
Agora, a palavra apoderar foi traduzida da palavra grega katecho, que   significa restringir 
ou impedir.   
  
Observe que esses homens pensaram que  tirando o herdeiro do caminho, o pai 
eventualmente morreria sem deixar herdeiro e, assim, restringindo o processo do herdeiro, 
eles próprios manteriam a posse das vinhas para seu pequeno reino. 
  
Agora, este pensamento é muito importante para entender como esta parábola se relaciona 
com a hora em que vivemos, então mantenha isso em mente enquanto continuamos 
esmiuçando esta parábola. 
  
E temo que muitos mercenários tenham feito a mesma coisa com o Reino de Deus 
hoje. Sabe, o ministério deve apresentar o reino de Deus ao povo, mas temo que ainda haja 
uma sobra do catolicismo entre nós. Eles tentaram acabar com o Reino de Deus e 
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promoveram o seu próprio reino aqui nesta terra. E mesmo entre nós nesta Mensagem, 
encontramos a mesma cena se desdobrando continuamente. Homens negando o reino de 
Deus, Sua Presença entre nós, a favor da edificação de seus próprios pequenos reinos. 
  
Agora, esta palavra “apoderar” que foi usada para esses mercenários, também foi usada pelo 
apóstolo Paulo ao falar daqueles que escondem a verdade daqueles que querem ouvi-la. 
  
Romanos 1:18  
Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, 
que detêm a verdade em injustiça. (essa palavra detém é kateko) 
  
E uma leitura mais precisa dessa escritura seria “Porque a ira de Deus se revela do céu 
contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que  retêm  ou  detêm  a verdade pela 
injustiça. Porque esta palavra grega kateko significa suprimir ou restringir, ou conter. 
  
E ouvimos Jesus falar exatamente sobre isso em  Mateus 23:13 
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos 
céus; e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando.  
  
Portanto, vemos que há homens que por algum motivo sentiram que se pudessem acabar 
com o filho primogênito, então o reino seria deles para a divisão. 
  
Agora, eu entendo que Jesus está contando essa história aos homens de Sua era para que 
eles possam entender o que está reservado para o Filho de Deus quando Ele vier. Mas nunca 
devemos esquecer que o Alfa se tornou Ômega e vemos esse mesmo cenário se repetir 
novamente nesta hora, e eles tentaram acabar com o Filho de Deus por completo, e muitos 
afirmam ser a encarnação de Deus na terra hoje. Eles pregam que Deus está em Sua 
igreja quando Deus não está em Sua igreja, mas Deus está em Sua palavra, e se a 
Palavra de Deus está na igreja, só então você pode dizer que Deus está em Sua igreja. 
  
Observe no livro de Hebreus 6:4   
Pois é impossível para os que uma vez foram iluminados... 
  
Agora, a palavra grega para uma vez é “hápax” pronunciada { hap'-ax } e significa - uma vez, 
ou mais especificamente “uma vez por todas”. 
  
Então, isso está falando do tempo em que a iluminação vem com uma iluminação definitiva. 
  
Em outros palavras, quando o próprio Deus desce com um Alarido, que é uma 
Mensagem, Ele veio declarando Sua Presença e Sua Divindade. 
  
E observe que aqueles que receberam “a iluminação definitiva”, também “provaram do dom 
celestial”.  
  
Agora, há apenas um Dom celestial e esse é o próprio Espírito Santo, que não é apenas o 
Dom, mas também o Doador do dom. Estes são aqueles que literalmente provaram ou 
experimentaram o dom celestial que Deus trouxe com Ele nesta hora, e observe que também 
diz que esses  “foram feitos participantes do Espírito Santo”.  E observe que neste momento é 
o povo que se torna participante ou companheiro deste Espírito Santo. 
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Agora, a palavra participantes aqui é usada em referência ao fato de que essas pessoas 
estarão entre aqueles que realmente participarão ou andarão em comunhão com ou serão 
companheiros do Espírito Santo que é o próprio Deus. 
  
E observe ainda que essas pessoas “provaram a boa Palavra de Deus”. 
  
Observe que estes são os que experimentaram a Boa Palavra, a Mensagem, que é o 
Alarido. Bem, a Boa Palavra não é um ponto de vista denominacional, mas essas pessoas 
realmente se sentaram nas reuniões e ouviram a declaração, a Boa Palavra, a Palavra 
Falada, e experimentaram  “os poderes do mundo vindouro”... 
  
Agora, o que seria o mundo que viria se não for falar do Milênio? E quando vimos o poder 
milenar de Deus em um homem como vimos nesta hora, quando a Palavra falada criou 
esquilos do nada. E quando nenhuma doença foi capaz de resistir a isto, e quando aquela 
Palavra falada mudou o tempo, e calou as tempestades. Quando animais selvagens vinham 
para receber oração e vespas selvagens eram expulsas apenas pela Palavra falada, e 
quando um touro selvagem que matou um homem se deitou em paz como um cordeiro, 
abandonando sua raiva e foi ia se sentar. E esta geração viu tudo isso e ainda assim eles não 
acreditam na doutrina que o homem de Deus nos chamou a atenção. 
  
E assim o apóstolo Paulo continua dizendo,  “Se eles caírem”, 
  
E o mesmo que está alertando das pessoas caindo também disse à igreja 
de Tessalônica que há de vir uma apostasia da  Fé antes do Dia em que o nosso Senhor 
possa vir. 
  
2 Tessalonicenses 2:1-3 
Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com 
ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por 
espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse 
já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes 
venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,  
  
E em  1 Timóteo 4:1, este mesmo apóstolo nos avisa que muitos se afastarão da fé. Não 
apenas fé, mas A Fé.  
  
E sabemos que a fé é uma revelação, e há apenas uma fé ou uma revelação e esta é a 
doutrina de Cristo. 
  
Observe  1 Timóteo 4:1 
Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando 
ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 
  
Observe que eles darão ouvidos às doutrinas de demônios, enquanto negam a Única e 
Verdadeira doutrina, a Doutrina de Cristo. 
  
Hebreus 6:1 
Deixando, pois, os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. 
  
Agora, deixe-me parar aqui por um momento e explicar isso porque o apóstolo Paulo não está 
nos dizendo que devemos deixar de lado a doutrina de Cristo. 
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De forma alguma ele está dizendo ao povo para deixar de lado a doutrina de Cristo. Porque 
o apóstolo João nos diz que se não temos a Doutrina de Cristo, nem mesmo temos Deus. 
  
Mas observe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Ele diz: “Portanto, 
deixando os  princípios  da doutrina de Cristo”,  e a coisa principal é a primeira coisa ou as 
coisas elementares. E Paulo lista essas coisas elementares da seguinte forma: “não lançando 
novamente o fundamento de arrependimento das obras mortas e da fé para com Deus”, da 
doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos, e do julgamento 
eterno.” 
  
Observe, Paulo está dizendo: “Olha, é hora de nos graduarmos além do batismo nas águas 
no Nome de Jesus Cristo, e é hora de passarmos da imposição de mãos, e é hora de 
seguirmos em frente de ter fé em Deus e do arrependimento em Deus”. Ele nos diz que todas 
essas coisas são boas, mas devemos prosseguir para a perfeição, que é a maturidade 
plena... 
  
“Deixando, pois, os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição”… 
  
E depois ele disse:  “E isso faremos, se Deus o permitir.”  
  
Mas Deus não permitiu. Não, não naquela época, porque não era a época para isso 
acontecer. E então tivemos que esperar até o tempo do fim do ministério de Elias onde o 
próprio Deus desceu com uma Mensagem, onde é Deus quem desce para restaurar todas as 
coisas. 
  
Mateus 17:10-11 
E os Seus discípulos Lhe perguntaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é 
necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias 
virá primeiro e  restaurará todas as coisas.  
  
Observe em  Atos 3:19-23 
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e 
venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, 
que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da 
restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, 
desde o princípio. 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. E 
acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo.  
  
Portanto, vemos que chegará um tempo em que Deus restaurará todas as coisas e, para 
fazer isso, deve haver uma iluminação definitiva. 
  
E assim lemos em  Hebreus 6:4-8   
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e 
se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes 
do século futuro, e recaíram, (e o irmão Branham disse, não se eles caírem, mas tendo 
caído, é impossível que eles...) sejam outra vez renovados para arrependimento; pois 
assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Porque a 
terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para 
aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus; mas a que produz espinhos e 
abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição; o seu fim é ser queimada.  
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Em outras palavras, aqueles que caem são carrapichos, são cardos, são palha que o vento 
afugenta. 
  
E então Paulo diz:  9 “Mas, amados, somos persuadidos de coisas melhores de vós, e das 
coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falemos.”  
  
Agora, observe  2 Timóteo 3: 7   
Sempre aprendendo, mas  nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade.   
 
Veja, a iluminação de uma vez por todas veio e eles não a compreenderam. Eles nunca foram 
capazes de chegar ao conhecimento da Verdade. 
  
Hebreus 10:26 
Porque, se pecarmos voluntariamente, (e pecado é incredulidade) depois de termos recebido 
o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. 
  
De seu sermão  Posição em Cristo (22/05/1960) § 178 o  irmão Branham disse: 
“Aquele que peca voluntariamente depois de receber o conhecimento da Verdade, não há 
mais sacrifício”. Agora, e aí é onde você se levantará novamente, diga: “Que tal isso, irmão 
Branham?” Mas lembre-se, vê? “Que receberam  o conhecimento da Verdade”. Eles nunca 
receberam a Verdade; eles apenas receberam o conhecimento Dela. Vêem? É 
impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e se tornaram participantes do 
Espírito Santo, experimentaram o poder da boa Palavra, como aqueles crentes limítrofes 
lá atrás.  
  
Agora, eu gostaria de parar aqui por um momento e dizer: “E aqueles crentes da fronteira 
em Cades-Barnéia. O que foi aquilo?”. 
  
Bem, Deus os fez cruzar para a terra prometida, e eles foram lá e voltaram com um cacho de 
uvas que era a evidência física de que eles estavam ao alcance de receber a promessa. E o 
que as uvas representam? O estímulo da revelação, e eles rejeitaram a manifestação da 
revelação da promessa em mãos. E isso é o que o irmão Branham nos disse neste sermão 
“O Desvelar de Deus”. Ele disse que eles podem ler a mesma Bíblia que nós lemos, mas eles 
não podem ver a manifestação das promessas. 
  
Nas páginas 121 lemos: … “Eles conhecem aquela Glória; eles lêem Disto, está na Palavra 
aqui, da Glória de Deus e coisas assim; é apenas uma palavra para eles. Para nós é uma 
manifestação. Vê? Não é mais uma palavra; é uma realidade. Amém. Deus disse: “Haja 
luz ”. Essa foi a palavra, mas agora há luz. Não é a palavra; é a luz. Vê o que quero 
dizer? Agora, não é apenas uma Palavra escrita para nós; é uma realidade. 
  
E o povo viu a manifestação da revelação, a promessa, e ainda assim eles rejeitaram. 
  
E o que era aquela terra prometida para o povo? Foi por sua herança. E o irmão Branham 
disse que nossa promessa hoje é o Espírito Santo, e Eele veio para nos trazer sabedoria e 
revelação no Conhecimento de Si mesmo para que possamos entender nossa herança. 
  
Efésios 1:17-18 
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento 
o espírito de sabedoria e de revelação; tendo iluminados os olhos do vosso 
entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas 
da glória da sua herança nos santos. 



7 
 

  
E então a Presença de Deus para nós nesta hora é para trazer uma compreensão de 
nossa herança, assim como as uvas eram uma manifestação física para o povo de sua 
herança naquela hora. 
  
E assim temos nossas uvas, nossas evidências físicas também. A foto que foi tirada da 
Coluna de Fogo, e da peruca branca, o Juiz Supremo em nosso meio, ambos mostrados 
por evidência física, que o próprio Deus está aqui e ainda assim eles não acreditarão. 
  
Essas fotos são nossas “uvas”, essas fotos são o nosso estímulo de revelação, e as pessoas 
simplesmente não as receberão. E então as pessoas voltaram então, e morreram ali 
mesmo. E hoje eles também se afastaram, embora a evidência física de nossa promessa 
esteja nas paredes de quase todas as igrejas da Mensagem, que é a evidência de que o 
Espírito Santo está em nosso meio e mesmo assim eles se afastam disso. E chamam Sua 
Presença de falsa doutrina. 
  
Eu me pergunto se as pessoas que viram aquela Coluna de Fogo nos dias de Moisés 
disseram a mesma coisa. “Deus não está aqui. Esta doutrina de Sua presença é uma falsa 
doutrina”. 
  
E assim como com aquela geração, eles pereceram e não receberam a herança de Deus, e 
então outra geração foi levantada que iria recebê-la como um símbolo de seu pacto com Deus 
a respeito de sua herança. 
  
Veja o que mais o irmão Branham diz em referência a Hebreus 6: 
  
Os Ungidos dos Últimos Dias (25/07/1965) § 233 
“Pois é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e não seguiram com a 
Palavra quando ela se cumpriu...” Eles estão mortos, se foram. “E os espinhos e cardos que 
estão perto da rejeição, cujo fim é serem queimados...” Está certo? 
  
Você vê que eles simplesmente não querem a doutrina de Cristo. Eles simplesmente não 
aguentam, porque simplesmente não são capazes de chegar ao conhecimento da 
Verdade. Eles simplesmente não podem suportar isso. 
  
E Paulo disse em 2 Timóteo 4:3 
Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. 
  
E o que poderia ser mais correto ou saudável do que a doutrina de Cristo que João disse, se 
você não tem a doutrina de Cristo, você nem mesmo tem Deus? 
  
Mas estes, segundo as suas próprias concupiscências, amontoarão para si próprios mestres, 
porque têm coceira nos ouvidos; e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.  
  
Isso são histórias. Eles rejeitam a doutrina em favor de histórias. “Conte-nos uma história 
irmão Branham”, e, portanto é impossível para eles chegarem à perfeição ou maturidade. 
  
E o apóstolo Paulo nos diz que será impossível para os que caem “de novo renová-los para 
arrependimento”. 
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E sabemos que o arrependimento é uma mudança de mente, então vemos aqui que aqueles 
que se desviarem desta vez nunca poderão voltar a uma mente que seja capaz de ser 
renovada. E Paulo nos diz por quê. Ele diz:  “vendo que eles crucificam”...  
  
Não crucificaram, mas no tempo presente “vendo que crucificam para si mesmos, o Filho de 
Deus novamente, e expô-lo à vergonha.”  
  
E como eles crucificam o Filho de Deus de novo? Acabando com Ele completamente. Não foi 
isso que eles disseram quando enviaram Jesus à cruz pela primeira vez? Não O eliminaram, 
ou mais especificamente, disseram: “Tira?”. 
  
João 19:13-16 
Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, e assentou-se no tribunal, no lugar 
chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá.  E era a preparação da páscoa, e quase à hora 
sexta; e disse aos judeus: Eis aqui o vosso Rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. 
Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso Rei? Responderam os principais dos sacerdotes: 
Não temos rei, senão César. Então, conseqüentemente entregou-lho, para que fosse 
crucificado. E tomaram a Jesus, e o levaram.  
  
Agora, observe que é no momento da iluminação definitiva, “o Alarido do próprio Deus”, 
“Sua Mensagem”, é neste momento que eles tentam crucificar o Filho de Deus 
novamente. E eles tentam repudiar o Filho de Deus para sempre como fizeram no ministério 
alfa de Jesus Cristo. Eles disseram, “Tira-O, fora com Ele”. 
  
Em outras palavras, eles não queriam Sua Presença entre eles, eles não queriam Sua 
Parousia, Presença, e então gritaram apousia, apousia, sem presença, sem presença, e 
assim hoje a mesma coisa se manifestou novamente, cumprindo Hebreus 6. 
  
E assim, voltando à nossa parábola, vamos para Mateus 21 e versículo  39-43: 
E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o 
senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos 
maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dêem os frutos. Diz-
lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: A pedra, que os edificadores rejeitaram, Essa foi 
posta por cabeça do ângulo; Pelo Senhor foi feito isto, E é maravilhoso aos nossos olhos? 
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação...  
  
A palavra grega para “nação” aqui é “ethnos” e fala dos gentios que darão frutos na estação 
certa.  
  
“que dê os seus frutos”.  
  
Somos nós. 44-46 E, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á; e aquele sobre quem 
ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas 
palavras, entenderam que falava deles; e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, 
porquanto o tinham por profeta.  
  
Oremos. 
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