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 1 - Pelos últimos dois meses nós temos estudado as comparações 
Alfa e Omega dos Três Êxodos, onde Deus desceu manifestando a si 
mesmo na forma de Pilar de Fogo e liderou o povo. 
  2 - Semana passada, como sabem, eu estava em Colômbia falando 
na convenção internacional. Havia entre 4500 e 5000 pessoas presentes 
em nossos encontros. Eu tive uma chance de falar do Espírito de Adoção 
mostrando a importância de entender o relacionamento entre o Pai e o Filho, porque no 
entender essa relação podemos ver o papel que Jesus desempenhou e quão necessário é 
para nós executar nosso papel como filhos nos aprontando para a adoção a qual Paulo 
chamou de a Redenção do corpo. 
 3 - Agora, nós sabemos que o filho é posicionado tutores e governantes até o tempo 
apontado do pai. Esse tempo é quando o filho tem a mente do Pai e o Pai confia que o filho 
não vai fazer sua própria vontade, mas fará a vontade do Pai, que o pai agora confia a seu 
filho Seu nome no talão de o mesmo para falar. 
  4 - A maioria das pessoas pensam que ensinamos a Deidade porque temos algum tipo 
de apego nisso. Mas eles simplesmente não entendem que a menos que tenhamos a mesma 
mente que estava em Cristo, nós nunca faremos uma adoção pela qual podemos ser filhos. 
Para que o filho fosse adotado, tinha de saber seu lugar e ter a vontade do pai como suprema 
em sua mente. De fato, quando ele veio ao lugar em que assim pensou como e agiu como, e 
falou como seu pai, então o pai teria o filho adotado antes de tudo para fazer o mundo saber 
que seu filho era agora herdeiro daquilo que o pai possuía.  
  5 - Poderíamos entrar nisso novamente tratamos ir em direção ao fim da nossa série 
Obra Prima, e eu tenho falado nesse assunto na igreja do irmão Jack Bell, em Beaumont, 
Texas, e de novo na Bolívia, e agora na Colômbia. Irmão Mario traduzirá aquele sermão para o 
Espanhol, porque nós recebemos muitas, muitas perguntas disso. Irmão Billy esta agora no 
processo de tradução para o Francês para os nossos encontros na República democrática do 
Congo e o outro Congo, a República do Congo, que eu chamo Congo Brazzaville, apenas para 
diferenciá-los. 
  6 - Nas convenções havia 150 pastores, dos quais cerca de 38 eram de 8 outros países 
adicionais além do receptivo, Colômbia. Eu acredito que eles vieram do Panamá, Venezuela, 
Equador, Peru, Bolívia, México, Canadá e eu mesmo e o irmão George Smith dos Estados 
Unidos. 
 7 - Depois de pregar, me pediram para ir à Venezuela em Dezembro para falar num 
encontro de ministros das igrejas de lá. Eles estão esperando 150 ministros. Também me 



pediram para ir à convenção anual na Cidade do México durante o romper da Páscoa no 
próximo mês de março. Estão esperando mil ministros aquelas reuniões. 
O anfitrião é o irmão Juan Francisco Algian, que pregou o melhor sermão que eu já ouvi sobre 
companheirismo.  Eu gostei porque ele pregou de 1 João 1:7, mas também mostrou o outro 
lado de Gênesis 11, onde Deus disse que as pessoas agora são um, mas Deus não estava 
satisfeito porque sua unidade não era baseada em Sua Palavra mas em seus próprios 
pensamentos, então Deus desceu para separá-los. Foi um sermão muito bom. E ele também 
crê na doutrina e na Deidade como nós. 
  8 - Também, há pastores no Peru que gostaria que fossemos e ensinássemos a doutrina 
pelas igrejas e conduzir no próximo ano aos outros ministros na região. Eles estão perto da 
fronteira com o Chile, então talvez poderemos visitar o irmão Roberto enquanto estivermos lá. 
  9 - Agora, semana passada desde que eu estava na Colômbia, nós estamos distantes 
desse estudo das Comparações Alfa e Ômega por duas semanas, então pensei nessa 
semana resumir novamente o que nós aprendemos até a gora. Agora, o Êxodo é tudo sobre 
Deus e Sua Presença vindicando a mensagem com a qual Ele desceu. 
  10 - E ao longo das nossas comparações Alfa e Ômega, temos olhando as seguintes 
características que tomaram lugar em todos os três Êxodos sob o Pilar de Fogo. 
 I) - Havia um sistema ou espírito organizacional que prendia o povo em escravidão. Isso 
é um sistema organizacional eclesiástico ou civil . 
 II) - O povo precisava ser liberto daquele sistema de organização, mas era incapaz de o 
fazer por si mesmo, então clamavam a Deus por ajuda. 
 I) - Assim, Deus desceu para libertar Seu povo em cada um dos três Êxodos. Aqui nós 
encontramos que a Presença de Deus é a única essência de cada êxodo. 
 II) - Em cada êxodo Deus então escolhe um homem para entregar Sua mensagem de 
libertação ao povo. A Mensagem foi a via de libertação. Se o povo seguisse aquela 
mensagem, seria liberto. Caso contrário, não seria, e, além disso, receberia um julgamento 
temporário por ter falhado em obedecer a Voz de Deus. 
 III) - A Mensagem com a qual Deus veio, a entregou primeiro a um Profeta e então daquele 
profeta a homens que seriam fielmente ensinados. Então, saindo daqueles homens fielmente 
ensinados, a Mensagem sairia pelo mundo e o libertaria do sistema organizacional que o 
prendia em escravidão. Esta segunda parte do Êxodo era o ministério de ensinamento do 
Espírito santo. Está e a parte que traz o povo para dentro. Primeiro nós vimos como em cada 
Êxodo o Pilar de Fogo ungiu um profeta para liderar o povo para fora, usando a Sobrenatural 
Presença de Deus, executando feitos sobrenaturais que atraíram a atenção do povo à 
mensagem de libertação. Uma vez que o povo saiu daquele sistema de escravidão, nós 
encontramos que em cada êxodo Deus removeu o profeta Mensageiro, mas Ele mesmo não 
saiu. Então veio um período de teste, onde encontramos o Pilar de Fogo continuando em cena 
num ministério de ensinamento ou posicionamento. O Primeiro Êxodo com Josué, o segundo 
com Paulo, um mestre aos gentios, e o Terceiro Êxodo, uma vez mais, vemos o Espírito Santo 



que é o Mestre usando um ministério quíntuplo para posicionar o povo. Isso vemos em Efésios 
4:8-16. Vamos ler depois. 
 VI) Encontramos que Deus deu ao Profeta de cada Êxodo uma Mensagem de libertação, e 
então Deus vindicou a Mensagem com Sua própria Presença. 
 VII) Assim que a Mensagem foi entregue pelo profeta, este foi tomado de cena, e Deus 
testou a fidelidade do povo à Mensagem. Ele não deixou o povo sem uma testemunha, pois 
o Espírito Santo na forma de Pilar de Fogo permaneceu em Cena e ungiu homens que foram 
fielmente ensinados pelo profeta Mensageiro para ensinar aos outros. É nesse tempo 
que vemos a total rejeição e desvio da Mensagem original que foi dada pela Boca de 
Deus ao povo. Porque o sobrenatural foi tirado em sua plenitude, o povo estava agora 
aberto a teste, para ver se a Palavra os fez seguir a Mensagem ou o Sobrenatural. É Nesse 
tempo que aqueles que fielmente ensinam a Mensagem São rejeitados pelas pessoas, 
pois elas, a maioria delas vem seguindo o sobrenatural, mas não dão atenção às Palavras que 
têm sido entregues pelo Profeta Mensageiro. 
  11 - O Pilar de Fogo permanece em cena depois que o profeta é tomado, mas Deus 
deixa Sua Palavra nas mãos de homens que foram fielmente ensinados, para continuar a 
apresentar a Palavra diante do povo. Durante este período, falsos irmãos vêm e se 
assentam dentre os crentes ao lado da verdadeira doutrina, heresias destrutivas, até 
mesmo negando Aquele que as trouxe. 
  12 - Esta tarde eu gostaria de examinar esta cena de como os falsos irmãos vêm, e o que 
eles fazem para tomar conta do povo da Mensagem e trazer rejeição ao verdadeiro 
entendimento da Mensagem da Hora. 
VIII) Deus tira seu profeta de cena para testar o povo para ver se ele vai continuar verdadeiro à 
Sua Mensagem, ou se estavam apenas seguindo um homem. 
IX) Encontramos que falsos irmãos vêm às reuniões de pessoas seguindo o profeta e Sua 
mensagem. Em cada era encontramos que estes homens trouxeram para a Mensagem 
seus próprios ensinamentos que eram contrários ao que o profeta de Deus para a era 
havia ensinado. 
X) Ainda que Deus tire Seu profeta de cena, Ele mesmo permanece na forma de Pular de 
Fogo para continuar a liderar o povo à promessa. 
IV)              Deus então usa homens que tem sido fielmente ensinado para continuar ensinando 
Sua Mensagem e para que se apeguem ao que o profeta mensageiro ensinou. É durante esse 
tempo que os falsos irmãos vêm e tenta sobrepujar o movimento de Deus para controlar via o 
mesmo espírito organizacional do qual Deus tirou o povo. 
 
1° Êxodo: Deus levanta um ministério por trás do profeta para posicionar o povo. 
  
13 - Posição em Cristo 60-0522M P:15 O propósito desse estudo no livro de Efésios é 
posicionar a igreja onde ela fique absolutamente em Cristo. É um tipo do Antigo testamento e 
do livro de Josué, onde Josué loteou a terra para cada homem. Ele fez isso por inspiração. 



Como Moisés tirou o povo do Egito, o alho, e deu-lhe um lugar que Deus havia prometido 
quatrocentos anos antes, que Ele os levaria a uma terra, bela e que emanava leite e mel. E 
Moisés liderou os filhos de Israel direto para a terra, mas não os atravessou. E Jesus, o 
espiritual, ao povo que iria... Foi nos prometido um Espírito Santo desde o principio; Jesus nos 
liderou até a promessa. Mas o Espírito Santo veio como Josué para tomar controle e liderar, e 
dirigir, e para possuir a terra, ou possuir a igreja.  
  
14 - Efésios é paralelo a Josué 60-0515E P35 Josué, aquele grande guerreiro, ungido de 
Deus, se posicionou na terra, como Efésios à nova igreja, possuindo-a, tomando controle. 
  
15 - Efésios é paralelo a Josué 60-0515E P:19 Agora, o livro de Efésios, eu estava dizendo, 
na minha opinião, é um dos maiores livros do Novo Testamento. Ele nos leva a onde os 
Calvinistas vão para um extremo, e os Arminianismo para o outro, mas o Livro de Efésios poe 
tudo junto e posiciona a igreja. Agora, eu o comparei com Josué. Se você observar, Israel foi 
tirado do Egito, e há três estágios em sua jornada. Um estágio era deixar o Egito. O outro era o 
deserto. O Ultimo era Canaã. 
  
16 - Filhos de Deus manifestados 60-0518 P:10 Assim, você notou Moisés, aquele grande 
operador de milagres que levou Israel pelo chão, até a terra prometida, mas não lhes entregou 
a herança? Ele não lhes deu sua herança; Ele os liderou até a terra, mas Josué a dividiu ao 
povo. Correto? E Cristo trouxe a igreja a um lugar onde a possessão lhe foi feita lhe foi dada, 
apenas o Jordão a cruzar, Mas o Espírito Santo é quem ordena a igreja, o Josué de hoje poe a 
igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posições. E Ele é a voz de Deus falando 
ao interior do homem que Cristo salvou: o Espírito Santo. Agora, você pegou isso? Agora, 
estamos entrando no livro de Efésios. Agora, da mesma forma, Ele está posicionado a igreja 
onde ela pertence. Agora, Josué os posicionou na terra natural. Agora, o Espírito Santo está 
posicionando a igreja, ao lugar ao qual ela pertence, sua herança. 
  
17 - Adoção ou Colocação 60-0522E P:57 ... depois ouviu a verdade, o Evangelho da sua 
salvação... o que era a salvação que ele estava tentando dizer a eles? Predestinados antes da 
fundação do mundo (correto?) para adoção de filhos, predestinados para a Vida Eterna. Agora, 
depois que você entra na Vida Eterna, depois que você é salvo, santificado, preenchido com o 
Espírito Santo, vocês são filhos. Agora, Deus espera para te posicionar, oh, assim você pode 
trabalhar para Seu Reino e Sua Glória. Isso é o evangelho. Sendo primeiro, ouça a Palavra, 
“Arrependa-se, seja batizado no nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados”. Levando 
embora todos os seus pecados, chamando pelo nome o Senhor Jesus Cristo, pois a promessa 
está para o viajante que está em sua estrada. Se você deixou sua casa hoje um pecado, 
dizendo “Eu vou andando até o Tabernáculo Branham,” Deus te da a oportunidade esta noite. 
Uma coisa está entre você e a terra prometida. O que é a terra prometida? O Espírito Santo. O 
que fica entre Josué e a terra prometida é o Jordão. Exatamente. 



  
18 - Efésios é paralelo a Josué 60-0515E P15 Eu gostaria de dizer que este livro de Efésios 
é perfeitamente paralelo ao do Antigo Testamento, Josué: Efésios, o Livro de Efésios... 
  
2° Êxodo: Depois que Deus tira Jesus, o Deus-profeta de cena, ele fica como o Pilar de Fogo 
e então envia Paulo para posicionar o povo. 
  
2 Timóteo 1:11 Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios.  
  
1 Timóteo 2:7Para o que ( digo a verdade em Cristo, não minto ) fui constituído pregador, e 
apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade.  
  
ATOS 26:12 Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos 
sacerdotes, 13 Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do 
sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. 14 E, caindo nós todos por terra, 
ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 
Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. 15 E disse eu: Quem és, Senhor? E ele 
respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues; 16 Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, 
porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens 
visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda; 17 Livrando-te deste povo, e dos gentios, 
a quem agora te envio, 18 Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do 
poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os 
que são santificados pela fé em mim. 19 Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão 
celestial. 20 Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por 
toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo 
obras dignas de arrependimento.  
21 Por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo, e procuraram matar-me. 22 
Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho 
tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés 
disseram que devia acontecer, 23 Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da 
ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios.  
  
3° Êxodo: Depois que Deus tira Seu profeta de cena, ele envia um ministério quíntuplo para 
ensinar e posicionar as pessoas. 

19 - Há dois meses atrás quando eu falei ao irmão Vayle sobre isso, eu disse, você 
sabe irmão Vayle, depois de cada Mensageiro houve um mestre que se firmou na Mensagem 
apesar de todo o fanatismo que se seguiu. Wesley teve Fletcher, Lutero teve Melanchthon, 
Jesus teve Paulo, e Moisés teve Josué. Então eu disse, posso dizer que você é o ministério de 
ensinamento sob o Pilar de Fogo que seguiria o ministério do irmão Branham? E ele disse, 
apenas aponte para o ministério quíntuplo. Então é isso que eu vou fazer. 



  
Efésios 4:7 Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 8 
Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, E deu dons aos homens. 9 Ora, isto ele 
subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? 10 Aquele 
que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as 
coisas. 11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores, 12 Querendo o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; 13 Até que todos cheguemos à 
unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura 
completa de Cristo, 14 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por 
todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam 
fraudulosamente. 15 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, 16 Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, 
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em 
amor.  

20 - Por que não somos uma denominação? 58-0927 Por que, aqui está um grande 
dom. Seria o melhor, o dom do Espírito Santo de sabedoria para juntar a Palavra de Deus e 
mostrar à igreja onde estamos pisando, então só para curar alguém? Nós todos queremos 
estar bem; Mas prefiro ter minha alma bem, do que o meu corpo. Oh, meu Deus. 

 
21 - Israel no Egito 53-0325 P73 Bem, eles dizem, “Não preciso de ninguém pra me 

ensinar. Glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo”. Bem então, o Espírito Santo estava errado 
quando disse que Ele escolhe na igreja, professores. Deus os coloca na igreja como 
professores. Assim é. Por que ele colocaria professores lá, se o Espírito Santo vai fazer todo o 
ensinamento? Vê? O que as pessoas precisam e ter seus cérebros batizados, além da água. 
Correto. Me perdoem a expressão, mas eu quero deixar ela se ensopada. Nós precisamos de 
um reavivamento, e, irmãos, vocês tem que fazer a coisa andar. 
  

22 - Maior que Salomão está aqui 62-0725 P:6 Profetas tem a Palavra de Deus, e são 
nascidos profetas. Um dom de profecia é diferente. É um dom. Agora, há cinco dons 
ordenados na igreja: apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Agora, são os cinco 
dons que Deus dá à igreja por previsão. Assim há nove dons que se localizam na igreja: falar 
em línguas, interpretação de línguas, dons de sabedoria, e conhecimento, e—e profecia, e 
assim por diante. Nove dons espirituais que operam através da igreja. Mas há cinco dons de 
ofício que Deus poe na igreja. E, oh, como amamos vê-los todos operando no... Um deles é o 
pastor, mestre, e essas coisas. Mas os outros vêm em confirmação. Dons magnificam. E Deus 
apenas faz para que nem mesmo um tolo tenha desculpas, não é? É sim... É muito simples a 
maneira que Deus os fez. E eu gosto disso. Quanto mais simples você se tornar, maior se 
tornará diante de Deus. Correto. Nunca tente exaltar a si mesmo. Quando você o faz, está se 
puxando para baixo. Vê? Aquele que exalta a si mesmo será humilhado. 



  
23 - Fé provada produz benefícios 58-0518 P:51 A Bíblia disse que há cinco dons na 

igreja. Deus colocou na igreja apóstolos, ou missionários, apóstolos, profetas, mestres, 
evangelistas, pastores. Verdadeiramente. Se há apostolo, há profeta. Se há profeta, há um 
mestre. Se há um mestre, há um pastor ou evangelista. Vê? Você pode dizer que há apenas 
pastor e evangelista, não profeta ou apóstolo. Deus ainda os levanta... Enquanto ele tiver Sua 
igreja, Ele vai levantá-los nela. Certamente. 
  

24 - Deus guarda Sua Palavra 57-0115 P:90 Agora, há cinco dons estabelecidos na 
igreja: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. São os galhos. E Deus despeja 
Sua energia neles, alguns para pregar, outros para ser evangelistas, alguns para pastores, 
mestres, vidente. E apóstolos são missionários, ambos um, são o mesmo, mesma palavra. 
  

25 - Perseverança 62-0608 P:95 Você sabia que a Bíblia fala da aparição do Senhor, e 
também da Vinda do Senhor, e que são duas palavras diferentes? Pesquise e veja que está 
certo. A aparição e a vinda são duas coisas diferentes. A aparição do Senhor é agora. Ele está 
aparecendo entre Seu povo. Nós O vemos em Suas próprias obras, a aparição, Seu Santo 
Espírito. Mas sua vinda será em um ser físico. Para levar Sua igreja para cima. Mas veja, 
temos sido salvos pela Palavra, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora a 
igreja estava chegando a tal condição, pronta, esperando. E os ofícios da igreja estão se 
posicionando. Os mestres estão posicionando os lugares. Os dons estão se 
manifestando. Oh, há muitas personificações. Isso é certo. Nós esperamos por isso. Mas há o 
real também. Antes que haja um dólar falso, antes deve haver um verdadeiro do qual seja 
feito. Correto. Nós temos todas aquelas comparações carnais, mas não fogem do real. 
Apenas fazem o real brilhar mais.  
  

26 - Como fui com Moisés 60-0911M P:35 Eu quero que vocês observem o que tomou 
lugar. Josué, quando ele foi a sua primeira campanha, sua primeira vez para provar que era o 
verdadeiro Josué... Israel deveria ter sabido disso. Sem duvida, o clero tinha uma idéia 
diferente. Eles disseram, “Agora, nós acampamos aqui até a primavera, ou até o verão, o 
Jordão vai secar”. E olhe como Deus tira algumas das coisas mais banais na frente do Josué 
espiritual. O levou lá no mês de Abril, quando o Jordão estava três ou quatro vezes o seu 
volume. Ele o estava provando para ver se ele realmente era o Josué. Deixe tudo dar errado. 
Deixe que os demais prosperem. Deixe que os outros prosperem. Deixe o homem que tem 
uma forma religiosa negar o poder disso, prosperar, e te empurrar para trás. Mas se você sabe 
onde vai estar, você vai estar. Indiferente, se o mundo todo faz pouco de você, você 
permanecerá o mesmo. Você não vai varias na Palavra. 
  

27 - Fuja para cá, venha rápido 58-0202 P:29 Observe. Cada vez que o mensageiro 
vem, sempre foi rejeitado pela igreja. Agora, Você volta pela história e vê. Nunca ouve uma 



vez em que Deus enviou uma mensagem em qualquer era que a igreja não a rejeitasse. É a 
verdade. Veja Martinho Lutero, João Wesley. E quanto aos irmãos Menonitas, Amish? Quando 
a mensagem vem, a igreja a rejeita. Certamente rejeita. E nós crescemos e crescemos e 
crescemos e crescemos, e aquele pequeno restante que está vindo à forma de semente 
novamente. Oh, Abençoado seja Seu nome. Estamos no fim.  
Correto. Julgamento é... Você pode olhar e ver a escritura na parede. E todas as vezes em 
que os mensageiros vieram, trouxeram uma mensagem de amor, graça e libertação. A 
mensagem de Deus sempre foi de libertação antes do julgamento. Noé teve libertação. Ló 
teve libertação. E ainda que fosse, o povo a rejeitou. Sua piedade e libertação, e o povo 
rejeitou. 
  

28 - XIII) Semana que vem nós vamos mostrar como é o ministério de ensinamento que 
Deus estabeleceu para seguir a mensagem do profeta que é confrontado pelos falsos irmãos. 
1° Êxodo: O ministério de ensinamento é confrontado pelos falsos irmãos de dentro 
2° Êxodo: O ministério de ensinamento é confrontado pelos falsos irmãos de dentro 
3° Êxodo: O ministério de ensinamento é confrontado pelos falsos irmãos de dentro 
  
V)                 E então nós vamos ver como a maioria das pessoas rejeitam o ministério de 
ensinamento. 
1° Êxodo: A maioria das pessoas rejeitam o ministério de ensinamento sob o Pilar de Fogo. 
  

29 - Irá a igreja antes da tribulação? 58-0309E P:14 Inda que cada vez anjos 
aparecessem, profetas se levantaram, e suas mensagens sempre foram graça, piedade e 
libertação. A mensagem de Deus sempre foi libertação, e eles riram dela, e se divertiram, e 
ridicularizaram. E assim como foi naqueles dias, é hoje. E quando você sai com uma 
mensagem de que Cristo se levantou dentre os mortos, como Ele prometeu que mostraria a si 
mesmo, eles fazem com essa mensagem assim como fizeram no outro dia... Ló saiu por 
Sodoma e tentou seu melhor fazer com que seu parentesco ouvisse a mensagem do Anjo, 
mas eles não o levaram a sério, e disseram que ele estava brincando. Oh, que quadro de hoje. 
Quando você lhes traz uma mensagem de libertação de Deus, eles dizem, “você está se 
divertindo com a religião. Você está tentando personificar algo”. Mesmo tipo de um grupo. Em 
que hora estamos vivendo! Por que eles pensam que são os únicos que serão salvos?  
Pensam ser os únicos que estão pregando o Evangelho. Jesus disse, “Estes sinais seguirão 
aqueles que crêem”. São não minhas palavras; são Dele. 
  

30 - Palavra falada, semente original 62-0318E P:158 Ouçam, Vamos contornar um 
pouco disso. Os mensageiros de Deus sempre foram rejeitados. Você acredita nisso? Moisés 
foi rejeitado. Correto? Jesus foi rejeitado. E lucas disse em 10:16 (se você quiser anotar isso, 
tudo bem)—rejeitado; I Samuel 8:7, O Mensageiro de Deus foi rejeitado. Deus tinha um 
mensageiro, um profeta chamado Samuel. Você acredita? Rejeitaram ele e sua mensagem, 



eles tomaram a palavra. Essa é a lei de—de Deus. Está indo... Eu não seu se digo ou não. 
Esta é a lei de Deus. A lei de Deus é receber um servo vindicado. Vamos apenas—Vamos 
apenas provar isso. Quero pegar uma das Escrituras aqui: João 13:20. Vejamos. Eu tenho 
algo escrito aqui, eu apenas—como que—eu tenho em minha mente. Oh sim, aqui está você. 
Em verdade em verdade eu vos digo, aquele que recebe a quem mando, me recebe; e aquele 
que me recebe, recebe Aquele que me enviou. Um servo vindicado... Oh, irmão, há milhares 
de sermões bem aqui agora, vê? Correto. Oh, meu Deus, é uma lei de Deus; receba-a. 
  

31 - Fuja para cá, venha rápido 58-0202 P:29 Observe. Cada vez que o mensageiro 
vem, sempre foi rejeitado pela igreja. Agora, Você volta pela história e vê. Nunca ouve uma 
vez em que Deus enviou uma mensagem em qualquer era que a igreja não a rejeitasse. É a 
verdade. Veja Martinho Lutero, João Wesley. E quanto aos irmãos Menonitas, Amish? Quando 
a mensagem vem, a igreja a rejeita. Certamente rejeita. E nós crescemos e crescemos e 
crescemos e crescemos, e aquele pequeno restante que está vindo à forma de semente 
novamente. Oh, Abençoado seja Seu nome. Estamos no fim.  
Correto. Julgamento é... Você pode olhar e ver a escritura na parede. E todas as vezes em 
que os mensageiros vieram, trouxeram uma mensagem de amor, graça e libertação. A 
mensagem de Deus sempre foi de libertação antes do julgamento. Noé teve libertação. Ló teve 
libertação. E ainda que fosse, o povo a rejeitou. Sua piedade e libertação, e o povo rejeitou. 
  

32 - Rainha de Sabá 61-0119E P:37 Observe esta geração, perversa e adultera, vão 
procurar por sinais, e vão achar. Que tipo de sinal? O sinal da ressurreição. Ele não está 
morto, mas vivo. Nossa religião não é uma história; é um fato vivo. É um Deus vivo. É uma 
experiência viva. Como foi nos dias de Jonas... Agora, enquanto ele avança, dá outra 
expressão. Ele disse, “E assim como foi nos dias de Salomão...” de volta aos dias de 
Salomão... Quando Deus envia dons à terra, se o povo receber, se torna uma era dourada 
para eles. Se eles rejeitarem, virá costa sobre eles. Olhe para o que aconteceu quando Jesus 
era o mensageiro de Deus para as pessoas, e elas o rejeitaram. Olhe o que acontece para o 
povo que O rejeita. 
  
2° Êxodo: A Maioria das pessoas rejeitam o ministério de ensinamento sob o Pilar de Fogo 
3° Êxodo: A Maioria das pessoas rejeitam o ministério de ensinamento sob o Pilar de Fogo 
  
XV) Os crentes entram na promessa 
1° Êxodo: Aqueles que acreditam no ministério de ensinamento entram na promessa para a 
hora. 
2° Êxodo: Aqueles que acreditam no ministério de ensinamento entram na promessa para a 
hora. 
3° Êxodo: Aqueles que acreditam no ministério de ensinamento entram na promessa para a 
hora. 



  
XVI) Deus envia julgamento para aqueles que rejeitam Seu ensinamento. 
1° Êxodo: Deus envia julgamento para aqueles que não o aceitam. 
2° Êxodo: Deus envia julgamento para aqueles que não o aceitam. 
3° Êxodo: Deus envia julgamento para aqueles que não o aceitam. 

 
Pastor Brian Kocourek, 12 de Agosto de 2007 

 
Esta mensagem foi escrita e pregada originalmente em inglês por Rev. Brian J. Kocourek e 
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