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1 Acho que sou um pregador com muito fôlego. E sem instrução, acho que não se
parece muito com um pregador para algumas pessoas. E eu nem sequer afirmo ser um
pregador, sou como um pneu suplente. Mas sinto que tenho uma mensagem de Deus,
que à minha maneira (é a única maneira que tenho de apresentar),  estou a tentar
apresentá-la ao mundo. E se não permanecesse com essa mensagem, seria um traidor
para Deus e um hipócrita para vocês. Uma pessoa que diz uma coisa e crê noutra, é
hipocrisia. Temos de falar sempre a verdade do nosso coração. Para que quando as
pessoas olham para nós, apesar de discordarem connosco, nós queremos ser homens e
mulheres honrados: que falamos do nosso coração, o que é verdade no nosso coração.

2 No ano passado,  ou no ano anterior,  tive o privilégio de falar  uma Cristã… ou
perdoe-me, uma mensagem de Natal, aqui no Ramada. E creio que falei sobre o tema,
ou aqui ou em Phoenix, sobre: Porquê A Pequena Belém? E creio que foi aqui, no ano
passado, falei sobre: Vimos A Sua Estrela No Oriente E Viemos Adorá-Lo.

E, sabem, lemos a Bíblia, e questionamo-nos, esses “Porquês?” E esta noite pensei,
se forem pacientes comigo por um pouco e orarem comigo, vou tentar dar-vos a minha
mensagem de Natal.  Só Deus sabe onde vamos estar  no próximo Natal,  se há um
próximo Natal depois deste. Assim sendo que este pode ser o último Natal em que nos
sentamos juntos, até estarmos sentados noutra mesa. E não será uma deste género,
mas será quando comermos e bebermos a comunhão novamente com Ele, no reino do
Pai no final do caminho. E depois, vamos abordá-la esta noite como se fosse a última
mensagem de Natal em que nos vamos reunir, na mais profunda sinceridade.

3 Quero falar esta noite sobre um tema fora do comum, mas por vezes você encontra
Deus nas coisas fora do comum. Ele faz coisas de uma maneira fora do comum. Não da
maneira comum, é da maneira fora do comum, tempos fora do comum, cenas fora do
comum, Ele é fora do comum. E quero que isto… o Senhor permitindo, quero falar sobre
o tema: “Por Que Tiveram De Ser Pastores.”

E agora antes de abordarmos a Palavra, que eu creio que é Deus, “No princípio era
o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e
habitou entre nós.”

4 Como eu disse, na semana passada, ou na semana anterior em Phoenix, “Está
provado que há indivíduos desta terra, pessoas, a passar por este edifício agora.” A
televisão prova isso. É outra dimensão, os nossos olhos naturais e os cinco sentidos não
conseguem ver  isso.  A  televisão  não  produz  nada,  é  apenas  um canal.  Você  não
consegue  mover  o  seu  dedo,  piscar  os  olhos,  está  provado  que  fica  gravado  para
sempre. Eu posso estar de pé… Ou um homem na Austrália, tinha uma televisão aqui,
não era só isso mas o homem podia falar, mover o seu dedo, piscar os olhos, ou até a
cor da roupa que ele estava a vestir, seria projectado aqui na parede; e ele em África,
na Austrália, por todo o mundo. Veja, há um circuito de ondas de éter. Não consigo
explicar, mas sei que estão lá. Penso que ninguém consegue mesmo explicar. Por isso, a
televisão consegue pegar nisto e fazer disso realidade através de alguns instrumentos,
em que conseguem reflecti-lo na parede.

5 Agora, essa mesma coisa estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava
aqui quando Elias estava no Monte Carmelo. Estava aqui quando Martinho Lutero, esse
jovem sacerdote, lançou a comunhão ao chão e disse, “É kosher! E o justo viverá pela
fé.” Estava aqui  nessa altura, mas só agora estamos a descobrir  isso. E é também
assim, que na nossa presença esta noite está Deus, anjos, seres sobrenaturais que são
invisíveis ao nosso sentido natural da visão. Mas um dia será uma realidade tal como a
televisão o é agora e tão comum. Agora, é por isso que eu creio na Palavra.

Jesus disse, “Todo aquele que acrescentar uma palavra a esta Bíblia, ou retirar uma
palavra, a sua parte será tirada do livro da vida.”

6 Assim, vamos inclinar as nossas cabeças então, antes de lermos. Solenemente!
Qualquer homem que tivesse força física podia virar a página, mas só Deus a pode
revelar.
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E com as nossas cabeças inclinadas agora em direcção ao pó de onde fomos tirados
e  um  dia  voltaremos,  pergunto-me…  E  neste  momento  solene,  enquanto  nos
aproximamos do Natal, se há alguém aqui que realmente se sente indigno e gostava de
ser lembrado nesta oração, pode (sem levantar a sua cabeça) apenas levantar as suas
mãos para Deus e dizer, “Lembra-te de mim, Senhor, neste Natal”? Deus abençoe.

7 Santíssimo e bondoso Pai celestial, Deus Todo poderoso, Aquele que existia 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 deste todas as coisas gratuitamente
Nele. Te agradecemos, esta noite, Senhor, por esta oportunidade que nos deste de nos
reunirmos, para sermos avisados e ensinados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo
toma as tuas palavras e as revela a nós, porque Jesus disse, “Quando o Espírito de
verdade vier, Ele vos lembrará destas coisas que tenho dito e vos mostrará também as
coisas futuras.”

Deus, não há ninguém no nosso meio, nem há ninguém na terra, que seja digno de
tentar interpretar a tua Palavra, porque está escrito que “a Palavra de Deus não é de
particular interpretação.” Por isso, Senhor, oramos que o Espírito Santo nos dará esta
noite, a todos nós, a porção que precisamos para satisfazer essa fome que está no
nosso coração por um caminho mais próximo Contigo. Nós somos impróprios, impuros,
indignos. Que o Filho que nasceu em Belém, que viveu a vida mais perfeita e foi o único
homem perfeito à face da terra e Se deu por resgate para que nos pudesse purificar a
nós pecadores impuros e para nos levar a uma relação com o Pai, concede esta noite
que o seu Espírito Santo (pela pregação da Palavra) faça isso por nós.

8 Senhor Deus, há muitos enfermos na terra hoje, face à melhor medicina que já
tivemos  e  a  melhor  medicina  e  os  melhores  hospitais.  E  contudo  em  todas  as
descobertas científicas, no entanto há mais doenças hoje do que o mundo alguma vez
teve, porque há mais pecado e incredulidade do que o mundo alguma vez teve. Ajuda-
nos nesta noite, grande médico, e cura os enfermos que estão no nosso meio.

E dá-nos o Espírito, o verdadeiro Espírito de Natal. Quando hoje… que quando as
cerimónias pagãs, a adoração a árvores de Natal, histórias de ficção sobre um homem
chamado Pai Natal e os nossos coelhos de Páscoa e as diversas modas que o mundo
comercial aproveitou, possam ser colocadas de lado, Deus. Deixa-nos entrar em Cristo a
Palavra, porque pedimos no Seu nome e para a Sua glória. Amém.

9 Se abrirem comigo para uma leitura na Sagrada Escritura, S. Lucas, no capítulo 2.
Conseguem ouvir-me bem? Há alguma transposição nos microfones? Conseguem ouvir-
me bem lá atrás? Se conseguirem, levantem a mão. Obrigado. O segundo capítulo do
Evangelho segundo S. 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… governador da Síria.)

E todos iam alistar-se, cada um à sua cidade.

E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia,… à cidade de
David, chamada Belém; (porque era da casa e família de David:)

A fim de alistar-se com Maria sua mulher, que estava grávida.

E aconteceu, que, estando ela ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à
luz.

E deu à luz o seu filho primogénito,  e envolveu-o em panos,  e deitou-o numa
manjedoura; 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 os seus rebanhos.

E, eis, que um 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, que aqui vos trago… novas de grande
alegria, que será para todo o povo.

Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor.
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E isto vos será por sinal; Achareis o menino envolto em panos e deitado numa
manjedoura.

E no mesmo instante houve… E no mesmo instante… 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 para 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
manjedoura.

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 essas 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.

Possa o Senhor acrescentar as Suas bênçãos à leitura da Sua Palavra.

10 Agora, é um… Por que é que este grande acontecimento foi revelado aos pastores?
Seria uma coisa um pouco espantosa para nós. Tenho algumas escrituras apontadas
aqui e algumas notas a que vou tentar chegar, para vos explicar porquê pelo melhor do
meu entendimento. E talvez depois disto, que o Senhor com a Sua graça, esta noite, tire
de nós as dúvidas. Mas… Quase todos nós, suponho, uma vez ou outra já se perguntou
por que é que este maior acontecimento de todos os tempos foi revelado aos pastores.
Por que foi revelado aos pastores e não aos teólogos daquele dia (eram os que foram
treinados a ouvir)? E por que veio e passou pelos ricos e chegou aos pobres? Também,
por  que  passou  pelos  entendidos  e  sábios  e  chegou  aos  humildes  e  iletrados?  Há
algumas questões acerca do porquê disto.

11 E  outra  razão  que  podia  dizer,  note,  o  bebé  nasceu  em  Belém.  E  Belém  na
interpretação Hebraica, como vimos há alguns anos atrás aqui, Belém significa a “casa
do pão de Deus.” E provamos nas Escrituras, Ele não podia vir de outro lugar. Belém foi
fundada  por  Raabe  e  o  seu  marido.  Raabe  era  uma prostituta  que  um general  do
exército Israelita tomou como esposa, depois de terem tomado Jericó… E pela fé ela
creu na mensagem de Deus, na sua condição e foi salva. E a partir dali, quando Josué
dividiu as terras em que cada um estaria…

12 E há uma grande lição que espero algum dia ser capaz de levar a Tucson, dessas
mães Hebreias a dar à luz os seus bebés. Quando ela gritava pelas dores de parto do
bebé, ela dava o nome ao bebé e isso colocava-o em posição na terra prometida, a sua
tribo. O mais importante, toda a Palavra de Deus se encaixa. Se não se encaixa, não é a
Palavra de Deus que não encaixa, é o seu pensamento que não encaixa na Palavra. Tudo
se encaixa.
13 Assim, depois, Ele era o pão da vida, como ensinámos na semana passada em
Phoenix, ou na semana anterior. E sendo o pão da vida, Ele não podia vir de outro lugar
senão a “casa do pão de Deus.” E foi por isso. Agora, aqui, Jesus nasceu em Belém e em
Belém havia uma sinagoga, grandes líderes religiosos viviam em Belém. David o grande
rei pastor nasceu em Belém, o seu pai Jessé nasceu em Belém, o seu avô Obede nasceu
em Belém. Também, lá atrás, ele veio de Belém.

E aqui, Jesus o Filho de David nasce em Belém, mesmo debaixo das sombras das
grandes catedrais. Depois se essas pessoas estão treinadas e tinham estado à espera do
Messias durante todos estes anos; quatro mil anos, o Messias tinha sido profetizado que
viria. E depois se o Messias ia nascer na sombra da catedral, por que é que tiveram de
examinar lá nas montanhas a um grupo de pastores iletrados, inexperientes para trazer
essa grande mensagem, a primeira  mensagem? E pastores comissionados!  Não os
sábios e treinados, mas pastores. É uma coisa estranha, não é? Mas tem de haver um
porquê algures… Há um porquê, agora tem de haver uma resposta! E ninguém sabe a
resposta a não ser Deus. Ele é o Único que sabe a resposta.

14 Agora, lembre-se, o Messias já estava na cidade, nasceu na cidade, num estábulo;
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mesmo à beira das grandes catedrais onde o sumo-sacerdote… e os grandes sacerdotes,
e os teólogos, e os sábios, e os treinados, estavam todos ali à espera do Messias. E ali
estava  Ele,  mesmo  no  meio  deles!  Mas  por  que  é  que  eles  então  foram ao…  das
montanhas da Judéia aos iletrados, destreinados, incultos, aos mais pobres? Parecia a
pessoa  menos  própria  para  tal  tarefa,  revelar  a  mensagem e  enviá-los  a  trazer  a
mensagem.

Sabe qual é a minha opinião? Pode não significar muito, mas quero dar a minha
opinião: creio que é por causa da sabedoria de Deus, em que Ele sabia que eles não iam
receber uma tal mensagem da forma que veio. Não estava ao gosto do entendimento
deles. Era diferente. Não era o que eles tinham sido treinados a crer que Ele seria. Era
contrário ao entendimento teológico deles. Todo o treino deles, toda a aprendizagem
deles foi ignorada, tornou-se insignificante. Creio que foi a sabedoria de Deus que sabia
que eles não iam receber tal mensagem.

15 Assim o Messias estava aqui e deve haver alguém que o reconheça. E Ele conhecia
aqueles que não tinham sido misturados numa coisa assim. Ele seria mais capaz de
levar a Sua mensagem a um grupo iletrado, do que seria a um grupo misturado que
estava tão embrenhado nos seus caminhos que nada os faria mudar, nem a Palavra de
Deus.

E agora, amigo Cristão, deixe-me colocar esta questão, com toda a sinceridade e
amor. Pergunto-me se Ele faria a mesma acção nesta noite e nos enviaria nesta geração
a Palavra prometida que foi prometida para esta geração, pergunto-me se os nossos
teólogos, e educadores, e sábios, não iam rejeitar a mensagem da mesma forma que
eles rejeitaram lá? O homem não muda, nem a Palavra de Deus muda. Ele é o Deus
imutável, Ele não muda!
16 Note, Anjos a vir e… Anjos a vir e entregar a sua mensagem a homens de tão baixo
estatuto, quando havia homens ali muito mais qualificados (pelo pensamento terreno)
do que estes pobres e iletrados pastores. O pastor era o mais iletrado, não precisava de
saber nada a não ser sobre a sua ovelha. Não precisava de saber matemática. Não
precisava de saber como dividir um átomo. Não precisava de bolsa de estudo. Tinha
apenas de conhecer a sua ovelha, era tudo o que precisava de saber. E Deus, a grande
sabedoria  e  a  fonte  e  recurso  de  toda  a  sabedoria,  escolheria  uma  pessoa  assim
(pessoas antes, assim), e passaria ao lado de todos os entendidos bem treinados que
foram treinados para conhecer isso. Diz uma coisa, que estavam treinados no campo
errado. Ao passar ao lado de todos os importantes da terra; eram pessoas importantes,
grandes professores, Caifás o sumo-sacerdote, muitos outros grandes homens, todos os
poderosos entendidos de Israel, todas as denominações e todos os teólogos orgulhosos,
Deus passou ao lado de todos eles! Agora, essa é a sabedoria de Deus.
17 Note, os mais altos céus apressaram-se a honrar o mais humilde e iletrado da
terra. O mais alto do céu desceu para Se dar a conhecer aos mais humildes da terra,
passando ao lado de todos para Se dar a conhecer aos pastores comuns; vindo para dar
a  estes  pastores  comuns  a  maior  mensagem  de  todos  os  tempos.  Houve  muitos
mensageiros  importantes.  Pensaríamos  no  dia  de  Noé  e  os  profetas  e  os  grandes
sacerdotes e assim por diante, que houve no passado. Os grandes homens entendidos,
reis, potestades, monarcas, mas aqui vem Ele com a maior de todas as mensagens.
Qual era a mensagem? “O Messias está aqui agora!” Vê? E para dar isso a conhecer, Ele
passou ao lado de todos os instruídos, para dar a conhecer aos humildes pastores.

Pense nisso: todos os clérigos, todos os homens da igreja, todos os professores,
todo o treino teológico, todo o dinheiro que tinha sido gasto, todas as igrejas e as
doutrinas e as denominações, passou tudo ao lado! Toda a aprendizagem que passaram
em todos os - todos os missionários e todas as conversões, todos os membros e tudo
que tinham pensado que tinham feito para honrar a Deus, no entanto a mensagem
chave de tudo isso passou ao lado deles. Estranho! Porquê? Vê?
18 E note,  não só  isso,  mas o  lugar  mais  improvável  para  tal  acontecimento.  Os
pastores, agora, foram os que receberam a mensagem. E agora note onde estava a
mensagem: no lugar mais improvável que alguém esperava que fosse. E eu pergunto-
me, nesta noite, se estivéssemos à procura da verdadeira mensagem do Senhor Jesus,
pergunto-me se estaria num grupo improvável, num lugar que estava… que o mundo
altamente  culto  e  a  igreja  hoje  pensariam  que  eram,  oh,  um  grupo  de  hereges?
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Pergunto-me se aí não seria o lugar onde O encontraríamos? O lugar mais improvável e
aos oradores menos capazes. Os pastores não faziam ideia de como falar, só sabiam
chamar ovelhas; bem, talvez seja por isso que veio.

19 Mas era uma Palavra prometida. Note, podia causar isso novamente.

Passou ao lado de todos os nobres da terra. Passou ao lado de todos os nobres e foi
revelado aos insignificantes. Todos os nobres que foram condecorados com grandes
doutoramentos em divindade e psicologia e educações elevadas e grandes catedrais e
assim, passou tudo ao lado e foi revelado aos insignificantes. A sabedoria, a sabedoria
infinita do Deus Todo-poderoso fez isso, ao dar a conhecer a eles a maior mensagem de
sempre, “O Messias está agora na terra.” Que sabedoria! Só podia vir de Deus que
conhece a sabedoria!  Toda a sabedoria e toda a escolaridade e tudo, estava agora
arruinada e ignorada pela grande sabedoria de Deus. Continuo a repetir isso porque
quero que isto penetre fundo. Tudo arruinado, não servia para nada. Passou tudo ao
lado para permitir que a sabedoria de Deus tivesse prioridade, já que Deus pega nos
insignificantes para fazer as coisas importantes.

20 Podíamos parar aqui e falar de João. Podíamos parar e falar de Elias. Ninguém sabe
de onde veio Elias. Tudo o que sabem, ele apareceu em cena. Os profetas lá pelas eras,
eram insignificantes. Mas Deus pegou nisso… e passou ao lado das éticas da igreja e dos
ensinamentos, para fazer… mostrar que Ele é Deus. Ele pega em algo insignificante,
para fazer alguma coisa com isso. Ele mostra a Sua sabedoria e a Sua Divindade ao
fazer assim, quando pega nos insignificantes. Quando Ele fez primeiro um homem, Ele
pegou numa bola de barro e fez daí um homem. Onde não havia nada senão barro, mas
Ele  fez  um  homem.  E  Deus  pega  nos  insignificantes  agora,  para  fazer  as  coisas
importantes  com eles.  E  enquanto  pensarmos  que  somos  importantes,  então  não
podemos ser usados pela mão de Deus. Temos de abandonar tudo o que já soubemos
ou aprendemos. Como o grande São Paulo, ele disse que teve de esquecer tudo o que
tinha aprendido, para que pudesse conhecer Cristo.

21 Toda a aprendizagem deles,  todos os ensinamentos deles,  e assim por diante,
estavam a contribuir para o mal. Finalmente negaram-No! A mesma aprendizagem que
tiveram para Ele, para crer Nele, virou-se e tornou-se o inimigo mais perigoso Dele e
crucificou-O!

Sabia que a história se repete muitas vezes? É um facto notório. Podia acontecer
novamente ao nosso lado. “Oh,” você diz, “Se eu vivesse lá,…” Bem, agora, se quiser
saber o que teria feito lá, olhe para o seu estado presente agora; e consegue ver o teria
feito lá, porque certamente está a revelar.

22 Treinados para crer na Sua Palavra e depois quando a Sua Palavra foi vindicada
perante os olhos deles, eles negaram a Palavra que foi vindicada. Quando Deus provou
que  ia  fazer  e  disse  que  ia  fazer  e  provou  que  ia  fazer,  então  eles  voltaram-se  e
chamaram a este homem de “espírito maligno” (que os amaldiçoou a todos). Pense no
que  aconteceu!  Pense  no  que  resultou;  o  treino  deles  fez  com  que  eles  não
reconhecessem a própria Palavra feita carne para o dia deles; o próprio treino que
tiveram nas escolas deles, com os melhores professores.

E  você  diz,  “Bem,  não  faríamos  isso  hoje.”  Os  professores  deles  eram muito
superiores que os nossos hoje (superiores, melhor dizendo, que os nossos professores),
e não conseguiram. Não tinham 996 organizações diferentes como temos hoje. Tinham
três. E nas três, seguindo as três, nenhuma delas o reconheceu! Mostra apenas que o
que o homem faz é loucura para Deus, veja.

23 Agora,  eles  não  conseguiram  reconhecer.  Agora…  e  fariam  a  mesma  coisa
novamente.

O  homem… A  intenção  é  boa,  é  sempre  boa.  E  o  homem nunca  muda  a  sua
postura, nunca muda muito a sua forma; estou a falar do homem do mundo. O homem
está sempre a louvar a Deus, o homem religioso, pelo que Ele fez e sempre a levar as
pessoas ao que Ele vai fazer e depois ignora o que Ele está a fazer! Vê? É apenas o
homem, foi feito dessa forma, foi sempre assim. E vocês leitores da Bíblia esta noite
sabem que isso está de acordo com a Palavra. Certo. Sempre louvaram a Deus pelo que
Ele fez, dizendo o que Ele vai fazer e a ignorar o que Ele está a fazer. Esse é o hábito do
homem.
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24 A razão por que tinham feito isto, os professores, na minha opinião agora: tinham
interpretado a Palavra, porque todos criam que o Messias viria. Todo o Israel cria, ainda
crêem hoje. Mas a razão por que não O reconheceram, foi porque a Sua mensagem não
estava de acordo com o molde eclesiástico deles. Eles… a interpretação que tinham da
Palavra, o Messias nunca Se manifestou da forma que eles tinham interpretado que Ele
o  faria.  Assim,  e  por  isso,  não  O  reconheceram  porque  não  se  encaixava  na
interpretação deles. Como já disse antes e digo novamente, “Deus não precisa que
ninguém interprete a Sua Palavra. Ele é o Seu próprio intérprete.”

25 Agora,  a  Bíblia  diz…  Deixe-me  provar-lhe  agora  que  isto  é  verdade.  Isaías  o
profeta, setecentos e quinze anos antes de isto acontecer, Isaías o profeta disse, “Uma
virgem conceberá, e dará à luz um filho.” Não há dúvida de que toda a gente naquela
era pensou que a sua filha seria essa mulher, porque Isaías dissera. Mas, veja, foi
setecentos anos mais tarde. Mas quando… Deus não precisou que ninguém interpretasse
a Sua Palavra, quando Ele vai fazer, ou como vai fazer. Ele disse que ia fazer e Ele fez!
26 Deus prometeu que Ele… em Isaías, também, creio que no capítulo 28, cerca do
versículo 18. E também em Joel 2:28, que nos últimos dias, nos últimos dois mil anos,
Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Ele disse, “Os vossos filhos e as
vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão
sonhos.” E as coisas que Ele faria, Isaías disse, “Com lábios estranhos e com outras
línguas falarei a este povo, e este é o descanso.” Mas não ouviram. Abanaram a cabeça
e  afastaram-se.  Ele  disse,  “Porque  todas  as  suas  mesas  de  Deus  estão  cheias  de
vómitos, não há nenhum lugar limpo.” E se isso não é uma imagem de Jerusalém e da
igreja daquele dia na vinda do Messias, é uma imagem de hoje da mesma forma. Está a
repetir-se.

Agora,  quando Deus  diz  que  vai  fazer  uma coisa,  Ele  fez.  Não  importa  o  que
qualquer pessoa pense sobre isso, o que alguém diga, quando Deus fala de alguma
coisa, Ele está obrigado a interpretar essa Palavra. E a Sua vindicação da Palavra é a
Sua própria interpretação. Note, ao vindicar a Sua mensagem do Messias. Ele prometeu
o que faria o Messias quando viesse. E quando Ele veio…

27 Mesmo quando os magos no oriente olharam em direcção ao sudoeste, de onde
eles estavam na Babilónia e viram uma estrela majestosa. Sabia que não há nada na
história, em lugar nenhum, em que algum observatório (onde eles até mediam o tempo
pelas estrelas, grandes homens que estudavam estas estrelas)… Não há nada na história
que diga  que algum deles  viu  essa  estrela.  Porquê? Não lhes  foi  dado a  eles,  não
estavam à procura disso. Mas estes magos sabiam que haveria uma estrela de Jacob
que surgiria e eles estavam à procura disso e passou no tempo em que Jesus nasceu em
Belém…

Agora, eu conheço as nossas tradições Cristãs, tal como as nossas igrejas, tem
coisas ao contrário. Você vai aqui e vê magos a vir adorar um bebé; não há tal coisa na
Escritura. Eles chegaram lá dois anos mais tarde, vindo pelas planícies e pelo Rio Tigre.
Nunca chegaram a adorar um recém-nascido, mas uma criança de cerca de dois anos de
idade. Por que foi, na mesma altura, que Herodes matou todas as crianças até dois anos
de idade? Para que pudesse apanhar o Messias. Veja, eles… Deus tinha vindicado pela
Sua Palavra.

28 E quando estes magos chegaram a Jerusalém… A estrela guiou-os ao capitólio
religioso do mundo, Jerusalém. E quando eles entraram por essas portas, essa estrela (o
sobrenatural que os tinha guiado) recusou-se a mostrar-lhes mais. Pelas ruas estes bons
homens, homens ricos com belos camelos vestidos e assim por diante… pelas ruas a
dizer, “Onde está Aquele que nasceu Rei dos Judeus. Vimos a sua estrela no oriente.” E
esse grande capitólio religioso, após dois anos desde a mensagem dos pastores, ainda
não tinha resposta ou não sabia nada acerca disso. O líder de todas as denominações
não tinha a resposta.

Assim isso perturbou o Sinédrio e eles chamaram os escribas para virem ler. E
leram a história de Miquéias, o profeta que disse, “Tu Belém, de modo nenhum és a
menor  entre  os  príncipes  de  Judá  (a  menor),  mas  de  ti  sairá  um governador  que
governará o meu povo, Israel.” E depois de as Escrituras serem lidas e ainda a ser
vindicadas perante os olhos deles, contudo não aceitaram, apesar de a Escritura dizer
assim. Duvido muito que aceitassem hoje, se as Escrituras que estão prometidas para
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este dia fossem manifestadas. Eu posso nunca mais pregar para vocês novamente, mas
quero que entendam isto. Contudo não iam crer!

A  grande sabedoria  do  Pai  faz  da  sabedoria  do  homem loucura  que diminui  o
homem.  Ele  na  verdade  chega  ao  ponto  em  que  faz  o  homem  sentir-se  tão
envergonhado de si mesmo e não tem capacidade para admitir que está errado. Ele
permanece com a sua história, não importa quanto o Pai prove que a Sua Palavra é
verdade e Ele está a fazer apenas o que Ele prometeu fazer. O homem acha que a sua
sabedoria é tão superior a Deus, que se não vem de acordo com a sua sabedoria, “Ora,
não é assim.” É verdade em todas as eras, ainda é. Vê como todo o tema se encaixa,
agora?

29 Que inspiração para aqueles pastores! Os anjos a vir falar com os pastores, anjos
de Deus a vir falar com um grupo de pastores.

Pergunto-me se alguma vez teve o privilégio de falar com um pastor ou se esteve
com  um,  por  algum  tempo?  Se  esteve,  não  gosto  de  o  dizer  por  causa  do  meu
comentário que estou prestes a dizer daqui a pouco, mas o pastor passa tanto tempo
com a ovelha que até ri  como a ovelha (balir), fala como a ovelha e cheira como a
ovelha. Está certo, porque ele está com a ovelha. É tudo o que ele conhece, é a ovelha
dele.
30 Agora, a Palavra vindicada de verdade. Quando estes pastores, homens humildes,
sem instrução… Que honra, como é bom para um pastor receber uma mensagem de
uma nova ovelha nascida. Podia não vir a mais ninguém a não ser a um pastor. É por
isso que Ele nasceu num estábulo e não numa casa. As ovelhas não nascem numa casa,
ou num quarto de hospital  decorado a cor-de-rosa.  Vê? Nascem no estábulo e nos
campos.

Foi por isso que Ele foi guiado ao Calvário. Você não consegue fazer com que uma
ovelha vá pelo caminho para o matadouro. Sabia disso? Nos matadouros, eles têm uma
cabra que guia as ovelhas.  E quando chega ao lugar  da matança,  salta  e  deixa as
ovelhas continuar. Uma ovelha tem de ser guiada, não se consegue orientar. Então, por
isso mesmo, teve de ser o pastor a vir por causa da sua ovelha. Quando viram o Deus
bebé exactamente  onde o  mensageiro  disse  que  Ele  ia  estar  e  quando viram esta
mensagem do mensageiro na manjedoura, exactamente como os anjos disseram que
seria.

31 Agora, eu ouvi pessoas a dizer, “Um anjo falou comigo, disse, «assim e assim.»”
Por vezes é tão ridículo; e já ouvi pessoas a dizer que um anjo lhes falou e lhes disse
“assim e assim” e era completamente contrário à Palavra. Agora, como é que um anjo
podia fazer isso? Não pode ser. E se Deus lhe dissesse que uma certa-certa coisa ia
acontecer (você diz que Ele lhe disse isso) e não acontece, então não foi Deus a falar
consigo. Lembre-se, está certo. Deus não mente. Ele não é apanhado numa mentira.
32 Quando viram o bebé, que alegria que deve ter sido para eles. Porque o anjo que
lhes deu a mensagem, viram exactamente da forma que o anjo disse que seria e só no
lugar em que o anjo disse que seria. Que coisa que deve ter sido para eles!

Numa  manjedoura,  porquê?  Vê  como  estes  pastores  estavam  à  vontade  no
estábulo? Como é que acha que teria estado um teólogo ali? Punha uma mola no nariz e
dizia, “Tirem-me daqui.” Vê? Estaria fora de contexto, estaria em sofrimento.

Mas,  veja,  os  pastores  sentiam-se  em  casa.  Deus  sabe  onde  enviar  a  Sua
mensagem, veja. Exactamente. No estado em que estes pastores estavam ali, no seu
estábulo com o Cordeiro deles, uma mensagem vindicada que tinham ouvido. Que lindo!
Na presença do Messias, a Palavra vindicada da mensagem deles. Quando os pastores
ouviram que o Messias estava na terra e vieram à presença Dele, mesmo no próprio
ambiente deles, (e viram que a mensagem era verdade, estava ali vindicada) como se
devem ter sentido aqueles homens, ao ver que Deus tinha feito esta grande coisa por
eles.

33 Ora, os entendidos estariam tão fora de contexto ali, debaixo de tais circunstâncias,
que sairiam rapidamente. Porquê? O mensageiro está a vir aos comuns pastores. Talvez
nem pudessem… Alguns destes pastores, podiam nem ser capazes de assinar o próprio
nome - muito duvidoso. Sabe que os pastores que Jesus escolheu quando estava aqui
na terra, para pastorear as Suas ovelhas, “Tu amas-Me, Pedro, mais que estes?”
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“Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo.”

“Apascenta  as  Minhas  Ovelhas.”  E  a  Bíblia  disse  que  Pedro  era  um  homem
ignorante e iletrado. Continua a escolher pastores.

34 Os membros de igreja daqueles dias passados e os sacerdotes e a sociedade bem
treinada daquele dia estaria tão fora de contexto num estábulo. Agora, nem tenho a
certeza  se  muitos  de  vocês  conseguiram entender  (talvez,  vocês  da  cidade)  como
cheirava um estábulo da Judeia, como se parecia, como os animais naquele estábulo e
como seria. Ora, alguns destes clássicos de hoje estariam tão fora de contexto ali, nem
sequer entravam. Mas agradou a Deus, por sabedoria infinita,  revelar aos que iam
receber. Os entendidos e os sábios daquele dia certamente não o teriam recebido. Iam
sentir-se tão humilhados por serem vistos num lugar assim.

Ora, em primeiro lugar, se voltassem à igreja deles e testificassem que tinham ido
a uma tal reunião e acreditado que um grupo de pastores sem instrução a trazer um tal
fenómeno, seriam excomungados da igreja deles. Seriam expulsos da sociedade de
Belém, se fossem apanhados a ouvir um grupo assim de pessoas iletradas como eram
aqueles pastores. Humilhados, seriam de certeza. Se fossem associados com pessoas
assim comuns, e sendo… aceitando tais heresias como ao crer que Deus traria a Sua
mensagem a um grupo de pastores sem instrução, quando eles tinham tudo preparado.
Iam perder a afiliação deles, teriam de entregar os papéis e não teriam sido capazes de
ser reconhecidos entre a sociedade dos seus grupos daquele dia; porque se tinham
associado como uma coisa assim e não com uma mente mais avançada.

35 “Como se atrevem!” diria o sacerdote. “Vocês vêm ao meu santuário aqui com uma
heresia dessas, com uma tolice, que um homem iletrado lá do deserto que não… não
foi… passou pela primária. E iam crer numa mensagem assim que um anjo desceu e
falou com eles.”

Mas e se o homem dissesse, “Eu vi a mensagem dele vindicada”?

Ele diria, “Deixa-me dar-te rapidamente os teus papéis. E sai desta sociedade!” Os
tempos mudam, mas as pessoas não. Provavelmente ia acontecer novamente hoje,
seriam expulsos das suas igrejas.

36 Mas  os  pastores  sentiram-se  completamente  à  vontade  naquele  lugar  com o
Cordeiro de Deus. E qualquer bom pastor faz a mesma coisa. Quando um bom pastor de
ovelhas consegue ver a Palavra de Deus esclarecida e vindicada, do que Ele prometeu
fazer, esse pastor sente-se em casa. Não me importa o que as pessoas digam, ali está
“Deus prometeu e Deus fez.”

Eles dizem, “Os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa como o baptismo
do  Espírito.  Não  há  tal  coisa  como o  baptismo do  Espírito  Santo,  isso  foi  para  os
apóstolos.”

Mas deixe um verdadeiro pastor da Palavra pregar, no poder da ressurreição, que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente! Pedro disse no dia de Pentecostes,
“A promessa é para vós,  e para vossos filhos,  e para os que estão longe, a tantos
quantos o Senhor nosso Deus chamar.” Onde quer que Ele chama, a promessa e a
mesma bênção são verdade. E deixe que um pastor genuíno que se alimenta da Palavra
veja isso vindicado, todos os teólogos juntos não lhe conseguem tirar isso; porque ele
sabe que Deus disse assim e acontece. É tudo. É sempre a Palavra de Deus. A Sua
Palavra se fez carne e estava a habitar entre eles e não sabiam.

37 Ele prometeu a mesma coisa neste dia. Pergunto-me se nós íamos reconhecer? O
orgulhoso e o sábio nunca receberam uma coisa assim. E eles acreditavam que se
houvesse  uma  tal  coisa  como  o  Messias  na  terra,  teria  certamente  que  vir  à
denominação deles. Seria o grupo deles que ia receber, ou “Não estava certo.” Agora,
pense bem. Se não fosse ao grupo deles, então… Notou, então? Deus nunca escolheu
ninguém do grupo deles, mas Ele escolheu aquele que não estava ligado a nenhum
deles. Porque um grupo diria, “Vês o que fizemos?” E fariam a mesma coisa hoje. Mas
Deus escolhe o insignificante, foi por essa razão que Ele escolheu o pastor. Os pastores
sentiam-se completamente à vontade com o cordeiro Deus no meio deles, a Sua Palavra
feita carne no meio deles. O orgulhoso e o sábio nunca receberam, passou ao lado
deles.

38 E podíamos dizer o mesmo para hoje, ou em qualquer era. Foi a mesma coisa nos
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dias de Martinho Lutero. A mesma coisa nos dias de John Wesley. Foi a mesma coisa nos
dias  dos  Pentecostais.  Mas  Deus  não  pára  por  causa  de  nenhuma organização  do
homem! Ele move o Seu Espírito para vindicar a Sua Palavra! Teria de ser e teria de vir
na classe do próprio concílio deles ou eles não iam receber. Como são tão teimosos hoje,
todas as igrejas, que vão “fazer assim e assim e unir todas as igrejas.” Se estão à
procura de uma mensagem agora, quem possa unir todos os Protestantes, Católicos e
Ortodoxos, todos juntos, fazer uma grande igreja.

39 Agora, irmãos, eu tive o privilégio de pregar para centenas de religiões diferentes e
há bons homens em todas elas.  Mas agora,  lembre-se,  estou a profetizar,  “Toda a
organização terá de aceitar isto, ou não ser uma organização. Está a forçá-lo.” Leu o
jornal  de  Tucson  hoje  onde  os  padres  Católicos  ajudaram  a  ordenar,  no  jornal…
ajudaram  a  ordenar,  no  Missouri,  um  clérigo  Protestante?  E  quem  tinha  de  O
reconhecer? A Presbiteriana, os Baptistas, a Luterana e as Assembleias de Deus. Está no
jornal de Tucson hoje.

Oh,  é  chocante!  Não  são  os  homens  ali,  são  esses  líderes  eclesiásticos,
governamentais que misturam a coisa ali, o sistema o atira para lá quer você queira ou
não. Você não pode mais ser uma organização e escapar desta ira que está a vir sobre a
terra e veja se isso não está certo. Eu posso ter partido quando acontecer, volte a olhar
para  uma destas  fitas.  E  depois  se  não  acontecer,  sou  uma falsa  testemunha.  Se
acontecer, eu disse a verdade.
40 Eles teriam chamado a isso algum tipo de obra de um espírito maligno contra o
pensamento positivo deles. Ouve-se tanto hoje acerca de pensamento positivo: você
quer alguma coisa e pensa positivo. O diabo consegue fazer isso! Só há uma coisa que
governa sobre isso tudo e essa é a Palavra de Deus.  Se você pensar contrário  em
relação à Palavra, esqueça o seu pensamento. Pense na Palavra.

“Messias,” pensaram eles, “não se ia encontrar num lugar assim, numa confusão
dessas.”

Consegue imaginar um bom, grande sumo-sacerdote, ou clérigo, todo polido em
teologia, iria a um estábulo cheio de estrume? E aceitaria a mensagem de um pastor
pobre, humilde que não tinha educação e diria “Veja, consigo-lhe provar, este é o bebé,
este é o mensageiro”?

E sabem o que teriam dito as pessoas? “O homem é honesto, é muito sincero no
que está a dizer, mas está completamente errado!”

41 Já  vi  pessoas  a  viver  boas  vidas  até  que  as  pessoas  não  acreditavam,  não
conseguiam dizer nada sobre eles, mas dizem “Ele está sinceramente errado. Não sabe
do que está a falar. Deus, não ia fazer uma coisa assim.”

Mas aqui eles tinham a evidência! E depois da evidência, “Vai ali ao estábulo e vê
se esse bebé não está lá deitado.”

Eles diriam, “Foste enfeitiçado por algum espírito maligno, que te fez dizer isso.” No
entanto estava de acordo com a Palavra de Deus! E estavam demasiado cegos para ver,
porque a teologia deles os tinha cegado. Que tragédia!

“Viu num lugar assim? Numa confusão destas? Num estábulo?” Quando tinham um
belo lugar para onde Ele ir, tinham tudo preparado para Ele ir e depois só de pensar que
Ele viria (e foi) e não traria a mensagem aos professores deles. “E ia entregá-la a um
grupo de pastores iletrados? E depois trazer o Seu próprio Filho e fazê-Lo nascer num
estábulo? Num estábulo comum? Bem, numa manjedoura de feno? Ora, não podia ser
assim!” Eles não iam acreditar, porque era tão humilde.
42 E é tão simples, é por isso que os sábios nunca conseguem ver. É tão simples,
confunde-os. Eles procuram um Deus lá, quando Ele está aqui mesmo. Vê? Estão à
procura  de  alguma  coisa  lá,  quando  está  aqui  mesmo  com  eles  agora:  Cristo,
ressuscitado dos mortos, o mesmo ontem, hoje, e eternamente.

Todas as grandes coisas deles passaram ao lado. Mas claro que era a verdade, que
“ali estava o Messias.” Sabemos isso hoje. Cremos nisso hoje. Aceitamos isso hoje.

Mas depois se Deus prometeu alguma coisa para este Natal,  prometeu alguma
coisa para este dia e prova que é assim e no entanto afastávamo-nos daí, fazemos parte
da mesma classe a que eles pertenciam naquele dia, que passou ao lado; porque não -
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não vem ao nosso gosto denominacional. É por isso que estamos numa tal confusão este
Natal.

43 Jesus Cristo não está morto, Ele está vivo. Ele está aqui hoje! A Bíblia disse, “Ele é
o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” Ele disse, em S. João 14:12, “Aquele que crê em
Mim…” (não aquele que finge que crê, aquele que diz que crê) “Aquele que crê em mim,
as obras que eu faço ele as fará também. E mais que estas fará, porque eu vou para o
Pai.” E eu já O vi, na minha própria vida, a fazer mais das mesmas obras que Ele fez lá,
do que as que estão escritas nas páginas desta Bíblia. E passa ao lado dos sábios hoje e
é revelado às criancinhas que estão dispostas a aprender; como Jesus orou. É verdade,
Ele faz mais do que… Já vi no meu dia, nos meus trinta e três anos de ministério, já O vi
a fazer mais do que já li sobre Ele a fazer na Bíblia; mais do mesmo.

44 Mas não importa o que Ele fez lá, acha que o Sinédrio creu Nele? “Bem,” disseram
eles,  “tu  estás  enfeitiçado.”  Mas,  descobriram,  onde  eles  cometeram  o  erro  foi
descobrir… ao descobrir, não o que o credo deles dizia, mas o que a Palavra dizia que o
Messias  ia  fazer  no  dia  deles.  É  onde  cometemos  o  erro  hoje,  ao  não  buscar  nas
Escrituras. Jesus disse-lhes, “Buscais as Escrituras, achais ter nelas a vida eterna, e são
elas que de mim testificam. Elas dizem-vos quem eu sou.”
45 Note, Deus sabia antecipadamente que iam fazer isto, foi por isso que Ele teve de
levar isso aos pastores. Ele sabia que não iam fazer, não iam receber. Agora vê por que
tiveram de  ser  pastores?  Porquê  pastores?  Os  teólogos  não  iam  receber.  Porquê
pastores novamente? Viria em contrário à Sua Palavra? Não! Eles eram pastores, eles
percebiam de ovelhas; e foi assim que Ele nasceu, uma ovelha, um cordeiro. Note, Ele
era o cordeiro. Eles eram do tipo de pessoas que O iam aceitar. Um pastor era o único
que ia  aceitar  um cordeiro.  Eles  sabiam como cuidar  disso  e  é  assim hoje  quando
recebemos a mensagem do Cordeiro.

46 Agora a parte notável! Os homens mais humildes, iletrados a adorar Emanuel num
estábulo. O mais… E havia pessoas ali, nos mesmos dias, a ensinar as suas teologias.
Grandes multidões, a vir de todos os lugares, de todo o país, a virem sacrificar o que
Jeová  dissera  que  era  “mau  cheiro  nas  Suas  narinas.”  E  aqui  estavam  pastores
humildes, num estábulo, a adorar Emanuel; Deus feito carne e deitado num estábulo.
Veja, como é que nós com os nossos grandes ensinamentos e a nossa cabeça erguida
como se soubéssemos alguma coisa e Deus passa ao lado disso tudo. Ele faz o que Ele
promete fazer e Ele faz sempre isso. Mas pense naqueles pastores humildes ali agora a
adorar Emanuel num estábulo. É notável. Claro que é!

47 Então de… Depois de O terem adorado e percebido que a mensagem que tinham
estado a pregar fora vindicada, ali estavam eles a adorar a Deus com uma mensagem
incrível  de um anjo. Agora compare com hoje. Pare um minuto e pense. Homens a
adorar a Deus e a louvá-Lo pelo que tinham visto, pelo que tinham ouvido, o que sabiam
que era a verdade, com uma mensagem que era incrível para a mente intelectual. Era
contrária a todo o pensamento eclesiástico e contudo era a verdade! É a verdade! Eles
creram. E agora, como o homem sábio pode ser néscio! Depois dizendo que um coro de
anjos cantou para eles a primeira canção de natal. Consegue imaginar isso? Que um
pastor que não conseguia escrever o seu nome, a cheirar como uma cerca de ovelhas, a
andar pela rua, a gritar, “Glória a Deus nas alturas! Sabemos que Ele está na terra!”

O sacerdote disse, “Aquele homem está fora de si. Olhem para os livros e vejam se
ele é um membro da nossa congregação. Ele com certeza que nos embaraça com os
seus  ensinamentos  que  não  são  éticos.  Afastem-no  de  nós.  Nós  vamos  ser
envergonhados entre o povo.

Bem, você pode ser envergonhado entre o povo e ser glorificado à vista de Deus;
ou faça a sua escolha, porque, lembre-se, o gosto eclesiástico do dia não encaixa na
Palavra de Deus. Não há novecentos e sessenta e nove gostos diferentes. Há um gosto,
uma Palavra, um Deus. É tudo.

48 A dizerem que os anjos cantaram para eles a primeira canção de natal e também a
dizerem que eles “receberam uma mensagem de um anjo.” Um anjo apareceu-lhes,
entregou-lhes  uma  mensagem  e  eles  foram  e  descobriram  que  a  mensagem  era
verdade. E diziam, “Para além disso,  o anjo cantou para nós a primeira canção de
natal.”

“Consegue imaginar?” Eles dizem, “Esse pobre rapaz.” Eles nunca tiveram nada
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assim a acontecer entre eles, sabe, por isso era uma doutrina um pouco estranha para
eles. E é por essa razão que não conseguiam ver nas Escrituras, não eram eles que
deviam ver. Incrível para o sábio, nunca lhes tinha acontecido uma experiência assim.
Inacreditável,  mas contudo era a verdade. É a verdade, sabemos que é a verdade.
Pense! Os primeiros convertidos de Cristo e a primeira congregação foram criadores de
ovelhas, não clérigos; criadores de ovelhas, pastores. Porquê pastores?
49 Note! A adorar e a glorificar a Deus pelo que tinham visto e ouvido, ouviram anjos
a cantar pela primeira vez para um ser humano. Anjos nunca tinham cantado para um
ser humano antes. E olhe para os coros, como se levantaram e treinaram e treinaram
aquelas vozes, “eles iam cantar no nascimento do Messias,” e foram todos deixados de
lado! E os anjos vieram e cantaram aos pastores comuns, sem roupas do clero, mas
com roupas de pastor. E veja quem recebeu a primeira mensagem, é incrível.

E onde foi dada, não nas catedrais, mas no deserto, lá no deserto onde o anjo do
Senhor  veio.  Não  na  igreja,  no  deserto.  Ele  nem  era  bem-vindo  na  igreja.  Eles
pensavam que Ele era e pensavam que tinham, mas Deus provou que era errado. “Ele é
capaz até destas pedras suscitar filhos a Abraão.” Está certo.

50 A primeira vez que os anjos cantaram numa celebração, foi no céu. Se olhar em
Job 38:7, (já que vejo alguns de vocês a tomar notas), quando Deus planeou primeiro
fazer a Sua primeira criação, a terra. Job era um grande homem, inteligente e tinha
todo o tipo de sabedoria. Ele disse, “Quando vou aos mercados, os jovens príncipes,
todos se inclinam perante mim, e apenas querem um momento da minha sabedoria.” E
ele não conseguia entender por que é que ele tinha de ser tratado daquela forma.

E assim Deus perguntou-lhe, disse, “Cinge os teus lombos como homem, porque
vou falar contigo.” E quando Deus veio num redemoinho, Ele disse, “Job, onde estavas
tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas cantavam, e os filhos
de Deus rejubilavam, onde estavas tu, Job?” E ele sentiu-se diminuído naquela altura.
“Onde estavas tu?”

Veja, a primeira vez que os anjos cantaram numa celebração, foi no céu. Mas a
primeira vez que eles cantaram na terra,  foi  aos pastores no nascimento de Deus,
Emanuel na terra; os primeiros seres humanos a ouvir um anjo a cantar, foram pastores
humildes.

51 Quando tomamos as nossas mulheres de cara pintada, cabelo cortado, a vestir
calções e a agitar-se com uma espécie de túnica da igreja à volta delas e levantam-se e
cantam assim e depois achamos que Deus tem de ouvir isso? Ele tem anjos lá que O
podem entreter desde antes de Ele fazer um ser humano. Saem e vivem e vestem
roupas que são uma abominação para Deus e como pode esperar que isso seja de Deus?
Você diz, “Bem, eu pertenço a…”

“Onde estavas tu quando colocava as fundações da terra? Diz-Me onde as coloquei.
Onde está o eixo por onde elas giram? Onde estavas tu?” Acha que Deus tem de nos
pedir alguma da nossa sabedoria. A nossa sabedoria é apenas loucura para Ele. Ele faz o
que Ele diz que vai fazer.

52 Agora note, Deus está prestes a fazer outra criação. Ele cria a terra mortal, a vida
mortal. Os anjos cantam no céu. Mas aqui Ele está a criar uma nova vida, vida eterna
para o homem e Ele está a cantar para os Seus súbditos através dos anjos; na terra,
não no céu. O céu tinha vida eterna, veja. E Ele cantou… eles cantaram para os céus,
quando a criação mortal veio; e aqui a criação imortal está a chegar e agora estão a
cantar às pessoas terrenas. Da primeira vez, aos pastores. Notável, não é?
53 Ele tinha começado uma nova criação. O que era? Uma criação Dele mesmo. Deus
se fez carne e habitou entre nós. É… A Bíblia disse, “No princípio da criação de Deus.”
Deus  foi  criado  em forma humana;  em Jesus  Cristo,  Seu  Filho,  Deus  habitou.  Ele
construiu o Seu tabernáculo de carne e osso e viveu nesse tabernáculo; Deus, Emanuel,
“Deus connosco.” Ele construiu uma casa para Si mesmo, para viver, para que pudesse
reflectir a Sua Palavra aos Seus súbditos através disso. Você sabe o que Deus é, quando
vê Cristo.

54 Lembre-se, há sempre canções no nascimento de um rei. Quantos sabiam disso?
Claro que sabiam. Bem, agora, acham que se este Rei tivesse nascido ali, uma mulher
fosse a correr até à catedral algures e dissesse, “Preparem uma cama rapidamente e
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chamem os médicos, porque eu vou trazer Emanuel à terra”? Uma pobre mulher de
Nazaré, a cidade mais pequena, a… pior que Tucson ou qualquer uma das outras e no
entanto esta mulher vem a correr ali até àquele grande sumo-sacerdote e disse, “Estou
prestes a dar à luz a Emanuel.” Eles tinham-na lançado na prisão. Claro que tinham.
Uma heresia daquelas a ser trazida entre o seu povo, ele não teria suportado. Nem hoje
teria. Mas está a acontecer a mesma coisa, o mesmo.
55 Note, tem de se cantar. Os reis eram… Ninguém Lhe teria cantado. As pessoas não
Lhe teriam cantado, porque não criam Nele. E é por essa razão… Aqui vai, você pode
receber também. É por essa razão que hoje as pessoas têm vergonha de adorar a Deus,
têm vergonha de Cristo! As grandes catedrais não vão receber o baptismo do Espírito
Santo,  estão tão firmes na forma eclesiástica delas que não vão receber.  Deus vai
encontrar alguém por quem Ele vai conseguir adorar. “Ele é capaz de a partir destas
pedras suscitar filhos a Abraão,” quando cito João novamente.

Note, os Seus súbditos devem cantar para Ele. E os Seus súbditos então eram os
Seus anjos e eles cantaram para os Seus pastores que deviam levar a Sua mensagem.

56 Quem devia ouvir  primeiro? Claro,  os Seus súbditos.  Eram os que iam ouvir  a
canção ao Rei primeiro, seriam os Seus súbditos. E quem eram os Seus súbditos? É
notável, não é, irmãos? Não eram os Seus clérigos. Não eram os teólogos. Está certo.
Não  eram as  pessoas  denominacionais.  Não,  eram pastores.  Porquê?  Nasceu  uma
ovelha, é essa a razão, veja. Os Seus súbditos ouviram, quem Deus sabia que ia crer.
Deus enviou a Sua mensagem aos que iam crer. Ele tem toda a sabedoria; Ele sabe
onde enviar  a Sua mensagem, quem vai  crer.  O mais alto do céu enviou aos mais
inferiores dos homens sobre a terra.

Jesus disse, em Mateus 5, “Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é
o reino do céu.” Maria, em… Se estiver a apontar as escrituras, é Mateus 5. E se estiver
a apontar as escrituras… é o que eu tenho escrito aqui, são escrituras.

57 Maria disse, em Lucas 1:52, quando ela foi ungida com o Espírito, o Espírito Santo
sobre ela, ela disse, “Ele elevou os humildes.” Maria disse isso, a mãe de Jesus, disse,
“Ele elevou os humildes.”

Lucas também disse,  “O povo comum ouvia-O de bom grado.”  Não a elite,  os
teólogos, os doutores da lei da divindade; mas as pessoas comuns ouviam-No de bom
grado, pessoas humildes.

Por todas as sagradas Escrituras, a mensagem de redenção foi dada por pastores e
pelas ovelhas.

Agora tenho de chegar  a  uma conclusão,  porque estamos a  chegar  à  hora  de
encerrar. Estou a passar muitas escrituras à frente para que os consiga levar a este
pensamento.

58 Por toda a Escritura, a redenção foi  representada por pastores e ovelhas. Está
certo. Todos concordamos com isso. Porquê? Foi em sombra e tipo. E qualquer coisa…
Se eu nunca tivesse visto a minha mão e olhasse aqui para a sombra da minha mão e
visse que tinha cinco dedos, sabia que estava reflectida; o negativo estava a reflectir um
positivo. E é por isso que a mensagem veio sempre por redenção pela ovelha, porque
desde o princípio… e foi pela ovelha, e por pastores, que Ele Se revelou. Foram tudo
sombras e tipos.

59 Agora vamos olhar para o princípio. Adão e Eva, ali na presença de Deus para ouvir
a Sua mensagem para eles,  eles tinham vestido sobre os seus lombos as peles de
ovelha. A primeira mensagem ouvida, foi dada sobre uma pele de ovelha morta, que
Deus tinha matado e envolvido Adão e Eva nela. Depois de eles tentarem fazer a sua
própria  religião  de  folhas  de  figueira,  não  ia  funcionar.  O  sacrifício  da  ovelha  foi
instituído por expiação desde o princípio, o sacrifício da ovelha.

Agora vamos encerrar agora e mostrar-lhe por que tiveram de ser pastores; e por
que tinha de ser, Ele tinha de ser uma ovelha.

60 Agora,  os  profetas  do  Velho  Testamento  envolviam-se  em  peles  de  ovelha
(sabemos  isso,  hum,  hum),  representando  a  fé  deles  na  Sua  Palavra  do  Cordeiro
perfeito que viria. Os profetas era por essa razão.

Agora, a Palavra de Deus não vem a um teólogo, não há… é ele que confunde. Está
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certo. Não há tal coisa como se diz… Você a dizer, “Bem, este rapaz é um teólogo.” Isso
apenas o afasta mais da Palavra do que qualquer coisa que eu conheça. Vê? A Palavra
do Senhor Deus, o Deus imutável, nunca muda. Em qualquer lugar da Bíblia, a Palavra
de Deus veio sempre aos profetas. Não aos teólogos ou aos doutores, aos profetas! E
eles sempre, sempre, recusavam e rejeitavam.

61 Os profetas eram normalmente pastores também. Os profetas vestiam-se de peles
de ovelhas, porque usavam a pele das ovelhas que estavam a guardar. E a primeira
mensagem, a uma geração condenada, foi dada acima de pele de ovelha. Profetas, digo
novamente, vestiam peles de ovelha à sua volta, porque estavam a testificar por isso,
que criam que viria um cordeiro perfeito para esse sacrifício. E a Palavra de Deus veio a
eles por cima de peles de ovelha. Estes pastores… ou estes profetas eram normalmente
pastores. Abraão era um pastor. Isaque era um pastor. Jacob era um pastor. Moisés era
um pastor. David era um pastor. Os representantes de Deus eram normalmente todos
pastores.

62 Agora vamos descobrir porque veio aos pastores. Eles sabiam que a ovelha está
perdida sem o pastor para a guiar. Elas… uma ovelha está completamente perdida, não
pode ir por ela mesma. É por isso que Deus comparou os Seus filhos crentes a ovelhas.
Têm de ser guiados. Mas veja o que o está a guiar! Não tome um bode, ele vai levá-lo
ao matadouro. Deus nunca nos deu um bode, Ele deu-nos o Seu Filho, o Espírito Santo,
para nos guiar. Ele é o nosso guia, não um pastor feito pelo homem, mas um pastor
dado por Deus que alimenta as ovelhas com comida de ovelha.

63 Agora, tome um porco e diga a este porco, “Vou fazer de ti um cordeiro.” E lave-o.
E pinte-lhe as unhas e assim por diante. E dê-lhe comida como uma ovelha, dê-lhe
alguma dieta. E ponha-o no chão ou lá no… onde as ovelhas pastam, no campo de alfafa
ou assim. E se houver uma poça de lama algures, aquele porco vai directamente para
essa poça de lama. Vê? Porquê? Porque a sua natureza ainda é a de um porco.

E é por essa razão que os membros de igreja, hoje, se satisfazem com as coisas do
mundo, veja, é porque a natureza deles não foi mudada. Vão comer qualquer tipo de
lodo eclesiástico,  teológico,  mas a  Palavra de Deus não suportam. Vão e ouvem a
Palavra…

64 Sabe, o maior hipócrita no mundo, é um velho corvo. Na Bíblia, dois foram soltos
da arca. O velho corvo foi e nunca mais voltou, porque é um abutre, um necrófago.
Pousa em corpos  das  carcaças  mortas  e  enche a  barriga  de  carcaças  mortas.  Mas
quando ele soltou a pomba, a pomba não conseguiu suportar aquele cheiro, por isso
voltou à casa do pai e de Noé e bateu à porta até que Noé a deixou entrar.

Agora, um corvo consegue estar aqui e alimentar-se de um cavalo morto, o dia
inteiro e voar até ali  aos campos e comer trigo com a pomba. Mas uma pomba não
consegue voar até ali e alimentar-se do cavalo morto e depois comer trigo; matava-a.
Veja, a pomba não tem fel e não consegue digerir aquilo.

E quando alguma pomba de Deus, alguma pomba ou ovelha que se alimenta da
Palavra, uma besta limpa, quando lhes dá as coisas do mundo, eles sabem que o mestre
deles disse, “Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está
nele.” Se lhe der alguma coisa contrária a essa Palavra de Deus, não suporta. Mas o
Diabo  consegue  pegar  nisso  e  no  mundo  também e  chamar  a  tudo  Deus.  Não  se
consegue misturar azeite com água, não se vai misturar.
65 Eles, todos estes pastores, sabiam que a ovelha estava perdida sem o pastor. E
eles eram pastores e sabiam que ela tem de ser guiada.

Que pena é ver, hoje, que tentam alimentar a ovelha, de restos de comida. Mas
uma ovelha não vai comer. Não, senhor! Veja, estavam a tentar alimentar uma ovelha,
lá, de restos de comida. E quando veio a Palavra, estavam tão habituados a restos de
comida, que não conheceram a Palavra. E é o problema hoje, quando a mesma coisa
vindicou e provou que Deus ia fazer uma determinada coisa. Depois estão habituados a
restos de comida e a alimentar-se de restos de comida, até que… bem, não é que não se
consiga falar com eles, eles é que não vão ouvir, é isso. O cão… a Bíblia disse, “Como
um cão volta ao seu vómito e o porco ao seu espojadouro, assim são eles.”

Ouvem a Palavra e voltam ao mesmo espojadouro! E dizem, “Ah, é fanatismo. Não
acreditem numa coisa dessas.”
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66 As ovelhas de Deus fazem o mesmo hoje, devem confiar na dieta da Palavra. Não
vão tomar mais nenhuma dieta.  Você não lhes pode dar uma dieta eclesiástica,  às
verdadeiras ovelhas. Não! Não! Vai dizer-lhes, “Agora olhem, vamos ficar todos juntos.
Agora,  Jesus orou para que todos fôssemos «um.»” Você ouviu a mesma coisa em
Tucson há não muito tempo, há alguns dias atrás, mas é mentira! Jesus nunca orou…
Como é que Ele… Como é que pode fazer com que a Palavra se condene a Si própria? Se
errasse, então Deus não era mais que qualquer outro homem.

Jesus disse, “Como podem dois andar juntos «a não ser que estejam de acordo?»”
Como é que vai pegar no Metodista, Baptista, Presbiteriano e Católico e juntá-los todos
e fazer um? Vocês podem ser um debaixo da liderança do homem, mas Jesus disse,
“Que eles serão um como eu e Tu 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.
E é a mesma Palavra,  a  Palavra manifestada,  demonstrando-se neste dia  como se
demonstrou em qualquer outro dia, para que sejais um.

67 Note, Ele disse, “Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.” O Pai que O enviou,
entrou Nele para confirmar a Palavra. E o mesmo Jesus que envia o Seu povo, entra no
povo que Ele envia; isso é dizer, “As obras que eu faço, vós as fareis também.” Claro,
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 a Sua Palavra são um e Jesus e
Deus são um e você e eu e a Palavra devemos ser um. Está certo. Devemos ser um em
acordo com a Palavra. Não o que outra pessoa diga, não é particular interpretação.
Tome, o que diz, e creia; e Deus vai vindicar e provar que está certo. Você acha que é
só  para  os  discípulos,  tome a  Sua palavra,  tente  uma vez  e  veja.  Vai  ver  que vai
funcionar consigo da mesma forma como Ele prometeu. Sim, senhor!

Eles não vão comer restos de comida, têm que ter uma dieta de ovelha. S. João 10
declara, “As minhas ovelhas ouvem a minha voz.” E se Ele é a Palavra, então que tipo
de voz tem Ele? “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, os estranhos não seguirão,”
veja. Jesus disse, “A uma voz estranha não seguirão.” Assim, as Suas ovelhas não
seguem a voz do estranho. Não os vão seguir.

Profetas, pastores, e ovelhas, todos testificam da vinda.

68 Agora veja o Deus imutável nos Seus planos imutáveis da Sua Palavra deste dia.
Agora pense alguns minutos: a Palavra imutável.

Agora observe! Se Moisés viesse com a mensagem de Noé, não ia funcionar. Se
João Baptista viesse com a mensagem de Moisés não ia funcionar. Se Jesus viesses com
Moisés; ou com a mensagem de Noé, não ia funcionar. E Wesley vinha com a mensagem
de Lutero, não ia funcionar. Se o Pentecostes viesse com a mensagem Wesleyana, não
teria funcionado; já ouvimos isso a testificar. Agora, Deus continua a mover-se. Observe
a Palavra, veja onde estamos.
69 Então por que é que o primeiro anúncio dos pastores… Se todos estes pastores,
todos estes grandes homens eram pastores, então por que é que Deus, o imutável,
devia  mudar  o  Seu método aí  e  levar  aos  teólogos?  Eram pastores.  A  chegada do
Cordeiro perfeito, a oferta pelo pecado, devia vir ao pastor.

O pastor conhece a sua ovelha melhor que ninguém. Não há ninguém que conheça
uma ovelha como um pastor, ele está treinado para isso. Também sabe que tipo de
comida elas comem. Ele sabe o que come a ovelha e conhece as suas ovelhas pelo que
elas comem. Se visse uma ovelha a ir a uma pocilga e a começar a comer restos de
comida, você diria, “Tirem esse necrófago.” Vê? Assim Deus sabia onde os enviar.

70 Agora vamos chamar um dos maiores pastores-profetas de Jeová, para confirmar
que Deus estava nestes profetas debaixo de peles de ovelha. Observe agora. Vamos
chamar, primeiro, Moisés. Vamos olhar para ele. O seu ministério vai-nos mostrar Jeová
no Seu pastor-profeta. Agora, vamos tomar talvez um, se tivermos tempo, nos próximos
dez minutos. Vamos tomar dois deles, mas talvez este estará bem.

Moisés; Jeová mostrou-Se aqui, neste pastor-profeta. Foram-lhe dados três dons
para vindicar o seu ministério e chamado aos anciãos de Israel e a Faraó. Note este
pastor-profeta, agora. Ele dá, sempre, os Seus profetas, o sinal  sobrenatural,  para
vindicar que era Deus neles; porque não pode haver a presença de Deus sem que coisas
sobrenaturais aconteçam. Jeová nunca apareceu sem que o sobrenatural O seguisse.
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Tem de ser. Assim Ele sempre vindicou que estava com estes profetas, ao confirmar o
que eles estavam a profetizar, se estava de acordo com a Sua Palavra.

71 Agora, o primeiro sinal que Ele deu aos… este profeta-pastor (veja), transformou a
sua vara numa serpente.

Segundo, a sua mão ficou leprosa.

Terceiro, ao tomar água do Rio Nilo no Egipto e transformou-a em sangue.

Agora, Ele dá-lhe três sinais para vindicar ao Egipto e também a Israel, que ele era
a Palavra falada de Deus.

Agora, lembre-se, Moisés trouxe à existência! Está certo. Pegou em areia e lançou-
a no ar e disse, “Venham pulgas,” e vieram pulgas. Disse, “Venham moscas,” e vieram
moscas. “Venham rãs,” e vieram rãs. Ele trouxe à existência! Agora, um homem não
pode criar,  mas não era o homem para começar. Era Jeová no Seu profeta-pastor!
Amém!

72 Veja! O terceiro sinal que Ele lhe deu não estava relacionado com a sua ocupação,
nem estava relacionado com a sua pessoa; o seu terceiro sinal. Note, os primeiros dois
sinais estavam relacionados com ele, ele e a sua ocupação. E foram os únicos dois sinais
em que a Bíblia diz que “tiveram uma voz.” O outro sinal não tinha uma voz. Mas os dois
sinais  que foram dados acerca da sua pessoa e ao seu povo,  tinham vozes.  Mas o
terceiro sinal, note agora, foi dado… o sinal, o terceiro sinal, foi o sinal da morte: água a
transformar-se em sangue. Se o seu sangue se transformasse em água, então você
morria. E onde há sangue, sangue derramado, é um sinal  de morte; como foi  para
Faraó.  O  terceiro  foi  transformar  a  água  do  Nilo  em  sangue,  foi  mostrar  a  sua
mensagem a Faraó de que o nosso Deus é Deus sobre o Nilo, sobre o deus do Nilo. Ele é
Deus sobre todas as coisas e Ele vai trazer a morte a essa nação. E foi esse o sinal do
sangue. Oh, meu Deus! Sinal directo de morte: sangue!

73 Mas os outros dois tiveram vozes de profecia. Espero que estejam agora a ler, nas
entrelinhas, o que estou a dizer. Mas os outros dois sinais tiveram vozes de profecia a
Israel em relação ao futuro. Agora para vocês que estiveram na montanha há pouco
tempo, quando a rocha foi atirada…

Agora e indo… ele ia mudar a natureza, para fazer com que funcionasse para eles.
Veja a vara, veja a serpente, veja o Mar Vermelho e tudo o que Ele fez, agora. Veja
aquela vara de pastor a abrir caminho para eles passarem. Aquele pau que estava na
mão do pastor, passou ao lado de todo o tipo de teologia e todas as coisas que os
sacerdotes tinham dito e aquela vara de pastor guiou-os por toda a coisa impossível
para o homem. Quando Faraó tentou pensar que “as cataratas entraram em erupção nas
montanhas e lançaram a água, por isso fez com que ficasse em sangue,” então Deus fez
fogo descer do céu. E Ele fez chover granizo do céu e fez chover piolhos sobre a terra e
tudo.

74 O que fez Ele? Por aquela vara de pastor, não por um livro de textos. Não uma
ideia de um teólogo, mas uma vara de um pastor! Estamos a chegar lá num minuto;
uma vara de um pastor, Ele fez. Não um livro de oração denominacional, mas uma vara
de um pastor. A vara do pastor a guiar as suas ovelhas, a abrir caminho enquanto eles
avançavam em direcção à Palavra prometida na terra. Que coisa bela que é hoje a vara
do Pastor, hoje, a guiar as Suas ovelhas à terra prometida; passando ao lado de toda a
teologia e tudo o resto deste mundo e das coisas do mundo, as denominações, tudo;
abrindo o caminho e provando que a Sua Palavra é a verdade; a vara do pastor indo na
frente.

75 E note, essa mesma vara de pastor que estava a guiar as ovelhas… Crê nisso? Ele
certamente guiou as ovelhas, ele libertou-as do Egipto com aquela vara na sua mão.
Podíamos dizer  muito mais  acerca disso.  Mas para falar  no essencial,  ele  guiou as
ovelhas e enviou o julgamento sobre os que rejeitaram! A mesma vara que se tornou
numa bênção para uns, tornou-se numa maldição para outros. As mesmas águas da
pregação de Noé que o salvaram, condenaram o mundo. A mesma vara que guiou Israel
à terra prometida, condenou aqueles que se recusaram a seguir o profeta-pastor. Está
certo, tornou-se uma vara de julgamento.

A natureza; note como Deus fala na Sua natureza. Se tivéssemos tempo. Escrevi
uma nota aqui: Deus a falar na Sua natureza. Não temos tempo para o provar.
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76 Mas provado mais tarde, pela serpente de bronze na vara de pastor, em que ele
envolveu esta cobra, no deserto, isto fala da verdadeira expiação que vinha para a
enfermidade e para o pecado.

Aquela vara transformou-se numa serpente perante Faraó e o mesmo Faraó tentar
imitar pelos mágicos. Tal como os modernos Faraós de hoje fazem e os crentes fingidos,
imitadores carnais da mensagem, tentam imitar a mesma coisa sem saber de onde
vem; e lançar isso nalguma coisa denominacional, quando está livre disso como o ar que
não pode ser fechado. Claro! Mas tentam imitar, fazer uma imitação.

Mas, note, esta mesma vara de pastor engoliu as outras cobras. Onde estavam as
cobras? Eram varas no chão e só foi levantada uma vara. “Os céus e a terra passarão,”
disse Jesus, “mas a minha Palavra não passará.” Fala da verdadeira expiação a vir pelo
pecado.

77 Também, o futuro de Israel ofereceu… sabe como falava de Israel, agora no futuro.
Foi-lhes oferecida a libertação da escravidão da morte por um profeta-pastor. Foram
tirados da escravidão por um profeta-pastor com uma vara, veja. Estava a falar do
libertador futuro de Israel, da morte e do inferno, por um pastor-profeta de que todos
falamos.

Agora,  para  tudo isso… como todos  sabemos Israel  não recebeu a  Palavra  do
profeta-pastor, nem todo o Israel recebeu. Agora, note, eles estavam a reclamar. “Oh,”
quando ele estava a operar os milagres, “ele era um bom rapaz,” mas quando chegou à
sua  mensagem,  “isso  é  diferente.”  Todos  os  grandes  sinais  seguem  uma  nova
mensagem  que  vem.  Sabemos  isso.  Eles  reclamaram  no  deserto,  no  deserto,  e
morreram aos milhares. Francamente, só houve dois deles que passaram por isso que
foram salvos dos dois milhões e meio, dois de dois milhões e meio.

Você diz, “Isso… O que lhes aconteceu?” Estão eternamente perdidos.

“Todos eles, Irmão Branham?” Jesus disse que sim.

Eles disseram, “Nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha.”

E Ele… Jesus disse, “E estão, todos, mortos,” eternamente separados, veja, todos.

78 Note  eles  reclamaram do  caminho  provido  por  Deus,  foi  por  essa  razão  que
morreram. (Agora, atentamente, não perca estes últimos comentários.) Reclamaram! O
que  os  fez  morrer  no  deserto,  reclamaram  do  caminho  provido  por  Deus:  pela
mensagem de um homem, um profeta, uma liderança de um homem. Diga-me quando é
que Deus já usou um grupo para liderar. Não vai encontrar na Bíblia. Um homem, eles…
A Palavra veio a Moisés!

Corá; todos sabemos que ele se ensoberbeceu e reclamou por Deus não ser justo
ao fazer uma coisa daquelas, fazer com que um homem tivesse a mensagem. Ele disse,
“Somos todos santos. Por que é que não podemos ter uma denominação? E por que é
que não podemos ter… estabelecer isto e fazer isto e fazer aquilo?”

Deus disse a Moisés, “Separa-te dele, já chega.” E lembre-se, Judas fala da mesma
coisa, nos últimos dias. Está certo, “Eles pereceram na contradição de Corá.” Sabemos
também o que aconteceu a Corá e aos outros que questionaram a Palavra de Deus e a
sabedoria de Deus da liderança de um homem: todos eles pereceram.

79 Agora, vamos notar que Deus no pastor-profeta, ao mostrar os seus planos futuros
na voz de sinal seguinte. Agora, observe. Vemos aí, agora vamos observar no sinal
seguinte.

Agora,  note,  ele  foi  enviado  aos  seus  irmãos  na  escravatura,  debaixo  de
escravidão, com uma mensagem de libertação, com um sinal dado por Deus para provar
as suas afirmações. Israel foi pela mensagem dele, eles creram, todos eles, mas no
tempo do entardecer… Foram pelos milagres deles, mas no tempo do entardecer quando
eles…  ele  deu  a  sua  mensagem,  “Era  diferente.”  Todos  os  que  não  creram nessa
mensagem,  morreram.  Está  certo.  O  que  era  a  mensagem?  A  mensagem  era  do
julgamento vindouro. No tempo do entardecer - no tempo do entardecer Deus passou
pelo  acampamento de Israel  para ver  se as  pessoas creram na mensagem do Seu
pastor-profeta; e todos os que não creram, pereceram.

80 Agora note, vamos chegar ao grande pastor em alguns momentos, veja. Note o
ministério do grande pastor-profeta. Pelos Seus milagres, todas as igrejas estavam
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abertas  e  O recebiam. Queriam os seus enfermos curados.  Queriam fazer  grandes
coisas. A Sua popularidade era grande. Mas quando chegou o tempo do entardecer, um
dia depois que Ele transformou a água em vinho e alimentou com pão a milhares e tinha
feito milagres, Ele começou a se sentar e a falar com eles. E Ele disse-lhes, “Eu e o meu
Pai somos um. Por que dizes tu, «Mostra-nos o Pai»?”

“Oh, irmão! Este homem está-Se a fazer igual a Deus?” Era demasiado para o
pensamento eclesiástico deles. Mas era a verdade, Ele era! Vê? Mas quando fizeram
isso, muito não O seguiram.

Depois Ele voltou-se e disse, “A não ser que comam da carne do Filho do homem, e
bebam do Seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.”

Agora, o que é que acha que uma pessoa esperta, intelectual ia pensar? Imagino
que os sacerdotes que O tiveram no templo estavam muito envergonhados por O ter ali.
“E pensar que um homem se levantaria e diria uma coisa dessas, «A não ser que vocês
comam da minha carne, e bebam do meu sangue.»” Disseram, “Isto é um vampiro
humano, veja, «Comam da minha carne e bebam…» Ora, ele é canibal. Vocês com bom
senso vão… afastem-se desse lunático.”

Ele nunca explicou, Ele disse apenas! Fez isso para os escandalizar, para separar as
Suas ovelhas dos bodes. Fez isso para os lançar fora. E depois ninguém queria cooperar
com Ele. Não tiveram mais cooperação a partir daí.

81 Note, no tempo do entardecer, Deus passou pelos acampamentos e viu quem tinha
crido. E Ele fez a mesma coisa nos dias do grande pastor. Note o ministério do grande
pastor-profeta,  mas  note  isto,  para  os  crentes  da  sua  mensagem,  mas  não… Esta
mensagem do entardecer,  não iam crer.  Eles  não iam crer  que Ele  era  Deus.  Eles
queriam fazer Dele um bom homem. Queriam fazer Dele um profeta. Ele era um bom
homem e era um profeta, mas Ele era mais do que isso. Esse é o ensinamento comum
hoje, que “Ele é apenas um bom homem, Ele era um profeta.” Ele não era nada menos
do que Emanuel! Ele era Deus manifestado em Jesus Cristo Seu Filho, fazendo Dele e do
Pai um. É tudo o que Ele podia ser.

82 Zacarias  14:7,  posso  dizer  isto,  fala  das  luzes  do  entardecer  e  da  mensagem
novamente no tempo do fim. Notou isso? Tantos quantos seguiram Moisés, viram a
coluna de fogo que o identificou no Monte Sinai. Ele tinha testificado e falou desta coluna
de fogo estando numa sarça e tinha-lhe dito esta mensagem, muitos deles não iam crer.
Mas tantos quantos o seguiram para fora do Egipto (saíram do mundo e atravessaram o
mar da separação e foram para o deserto), viram a mesma coluna de fogo de que ele
falou vindicando esse pastor-profeta sendo o pastor das ovelhas. Eles viram e muitos
deles no entanto não creram depois de verem.

83 Note como, novamente, o Deus imutável, o grande pastor-profeta, levou os que
permaneceram com Ele e com o Seu ministério ao Monte das Oliveiras; o grande pastor-
profeta, aquele de quem estamos a falar, Jesus. Visto e ouvido do Pai, a mesma coluna
de fogo, que vindicou Moisés, a vindicá-Lo.

O mesmo Deus de que Moisés falou, veio a Moisés e provou por uma coluna de
fogo que Ele era Jeová que estava a guiar Moisés. Deus estava no Seu pastor-profeta.

Aqui Ele toma o outro pastor-profeta, o grande profeta, a verdadeira ovelha, Jesus
e escolhe três homens e leva-os ao topo do Monte das Oliveiras e ali vindicou Jesus. E
até Se excluiu a Si mesmo das outras pessoas, disse, “Este é o meu Filho amado, a Ele
ouvi!” E quando eles olharam, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Está certo. Era
Ele. Agora, está resolvido, no que toca a mim, veja.

84 [Espaço  em branco  na  fita.]… A  Shekinah  [Espaço  em branco  na  fita.]… face.
Moisés estava na presença da Shekinah no Monte Sinai. Mudou a sua face. Quando ele
desceu, teve de colocar um véu sobre a sua face, o pastor-profeta Moisés; quem era
Jeová numa porção, só numa porção, a sua face. Ele tinha a Palavra na sua boca.

Mas note quando o grande pastor estava na presença da Shekinah. O que fez?
Mudou todo o seu aspecto. Ele não era apenas parte de Deus, Ele era completamente de
Deus! Ele era Emanuel.

Por que tiveram de ser pastores?

85 Veja! Veja, agora, o Deus Todo-poderoso vigia… retratou-Se, melhor dizendo, em
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Moisés o pastor-profeta. Observe agora Deus a dar-Se a conhecer. Este é o meu último
comentário. Veja-O de pé ungido na presença da coluna de fogo! Ninguém na montanha
a não ser Moisés e Jeová. Amém! Amém significa “assim seja.”

Observe! “Põe a tua mão no teu seio!” Mas, veja este segundo sinal agora com uma
voz.  “Põe  a  tua  mão  no  teu  seio.”  Não  temos  razão  para  crer  que  Moisés  fosse
esquerdino, por isso ele deve ter colocado a sua mão direita no seu seio, porque a
maioria dos homens são destros. Ele colocou a sua mão direita… Agora observe! Que
imagem que vemos aqui, de Jeová em Moisés o pastor-profeta! Moisés a representar
Deus, porque Deus estava em Moisés. Veja-o a colocar a sua… “Mão no teu seio.” Que
sinal!

86 Agora, ali está ele, a manter a sua mão direita sobre o seu coração, de pé assim,
onde os segredos escondidos da redenção têm estado escondidos desde a fundação do
mundo. Aqui está porquê pastores. Jesus é a destra de Deus, todos sabemos. Aqui está
Moisés exactamente a representá-Lo. Ele guardou os segredos do Pai e mostrou-os a
nós. Note, veja-o a retirar do seu seio a sua mão direita ferida de lepra mortal. Mostrou
o que Deus faria com a sua mão direita. Note, a lepra não tem cura. Note, novamente,
não era apenas lepra comum, estava no seu último estado, branca como a neve; a sua
mão foi ferida com uma coisa horrível. Como se deve ter sentido Moisés quando retirou
a sua mão direita do seu coração, do seu seio e a sua mão estava ferida de lepra! Lepra
simboliza pecado, incurável e especialmente no seu último estado.

87 Irmãos, era onde o mundo estava quando Deus retirou a Sua mão direita do Seu
seio! O mundo estava ferido de lepra mortal e não havia cura para isso. Tal como nesta
noite,  porque não vão receber  o  remédio.  O remédio  foi  feito  no Calvário,  mas as
pessoas querem tomar uma receita feita pelo homem em vez da receita de Deus para o
pecado.

Note nunca veio gradualmente, como a lepra costuma vir, mas de repente! Quando
ele retirou a sua mão, estava ferida, cheia de lepra. Note o que Deus disse, “Agora, não
ireis desviar-vos gradualmente para o pecado; mas no dia em que dela comerdes, nesse
dia morrereis.” E está certo, “No dia em que dela comerdes.”

88 Note, foi o profeta-pastor que se feriu a si mesmo. Ele tomou, pelo mandamento de
Deus, e colocou a sua própria mão no seu seio e retirou-a ferida de lepra. O profeta-
pastor fez isso a ele mesmo. E o grande profeta-pastor, Jesus, fez isso a Ele mesmo, “Eu
dou a minha vida, ninguém a pode tirar.” Ele era o grande pastor, o grande profeta-
pastor, “Ninguém a pode tirar, eu a dou por Mim mesmo.” Note não veio gradualmente,
veio num minuto. O grande pastor, tomou a culpa e Se feriu, tomou os nossos pecados
e os colocou em Si mesmo. Não admira que o poeta tenha escrito:

Rocha rasgada ao meio e céus escurecidos,

O meu Salvador inclinou a Sua cabeça e morreu;

O véu aberto revelou o caminho

Até à alegria do céu e ao dia sem fim.

89 Aquele segredo tinha estado no seio de Deus todos estes anos, coberto pela Sua
mão direita, Jesus. O grande pastor tomou sobre Si a nossa culpa por nós. Isaías 53:6,
disse, “Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniquidade. O
castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por Suas pisaduras somos sarados.” O
segredo da cura de Deus estava no seio de Jesus Cristo, ou Deus, Ele estava à destra de
Deus, essa é a única ovelha que tinha no Seu seio o segredo. É por isso que as sombras
tinham de ser sempre uma ovelha! A primeira foi uma ovelha, a última foi uma ovelha.
É por essa razão que tinha de vir a um pastor, para saber como cuidar da Sua ovelha.
Entende? Note, “Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade,
o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.”

90 Note, veio rapidamente; e saiu rapidamente mal a mão direita foi retirada do seio
segunda vez. A doença mortal tinha desaparecido, quando ele retirou da 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 terminado.”  O
pecado estava acabado, a pena foi paga, as dívidas foram liquidadas! Não levou um ano,
nem chegou a isso finalmente nos dias de outro reformador ou assim, estava terminado
logo ali!
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91 O pecado veio num momento, pela transgressão da lei de Deus, por ir contra uma
palavra. Esta noite, meus irmãos, a vossa alma está acima do inferno numa cadeia. E
essa cadeia não é algum ensinamento de um seminário teológico, essa cadeia não é
alguma denominação ou algum credo em que você vive, essa cadeia é a Palavra de
Deus! Jesus deu à raça humana a sua Palavra para viverem por ela e Eva rompeu
apenas um pequeno elo daí. E a… qualquer cadeia é tão forte como o seu elo mais fraco.
Quando você tira uma palavra de… Isso foi o princípio do livro.

Jesus veio no meio do livro, disse, “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a
palavra que procede da boca de Deus.” Isso foi no meio do livro.

No final do livro, Ele disse, “Todo aquele que tirar uma palavra (traduzir mal uma
palavra), tirar uma palavra daqui, eu tirarei a sua parte do livro da vida.” Vocês estão a
passar por cima do inferno, seguros na Palavra de Deus. Não deixe que alguém ponha
algo em si que não é o assim diz o Senhor!

92 Oh,  vejo… Bem,  eles  dizem,  “Claro,  tudo  o  que  nós  fizemos.  Tudo  o  que  nós
fizemos!” Foi o que talvez os sumo-sacerdotes e os outros pensaram nos dias do grande
pastor. Foi o que Eva pensou. Foi o que Satanás lhe disse, “Claro que Deus não vai fazer
isso.” Mas Ele fez, porque Ele disse que ia fazer. E é por isso que Ele o vai fazer hoje
novamente.

Não admira, como Ele disse, “Como foi nos dias de Noé, em que oito almas se
salvaram, pela água, assim será na vinda do Filho do homem.” Veja, muito poucos,
“Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o
encontrem.” Está certo. “Porque largo é o caminho que leva à destruição, muitos irão
por ele.”

93 Quando o grande pastor foi ferido, a grande ovelha-profeta quando Ele foi ferido lá,
Ele  disse,  “Está  consumado!”  E  naquele  minuto,  assim que  este  pastor  foi  ferido,
acabou. O pecado ficou resolvido, não havia mais pecado. Eles foram limpos, a pena foi
paga. Os crentes cujos nomes estavam escritos no livro da vida, predestinados desde a
fundação do mundo, terminou no minuto em que Jesus disse que estava consumado.
Ele, o grande pastor, veio para as suas ovelhas. Estava consumado, a mão direita de
Deus foi  retirada do seu seio,  ferida.  Depois  na Páscoa Ele  voltou,  amém, levou-a
novamente ao seu seio e estendeu-a a si a e mim, na forma da sua Palavra, para nos
redimir de volta ao jardim original de onde o pecado nos tirou. O segredo escondido
deste grande coração foi revelado por um profeta-pastor. Foi revelado por um pastor,
profeta-pastor.

94 Não admira que as montanhas saltassem e gritassem naquele dia. Não admira que
o sol escondesse a sua face e gritasse de alegria. Não admira que toda a natureza se
soltasse;  o  vento  abanou  as  árvores  até  que  elas  abanassem  e  abanassem  e  se
alegrassem e saltassem. Viram o profeta-pastor, na montanha, redimir todo o nome no
livro da vida. E viram que a própria natureza estava redimida! Gritaram e saltaram. E o
mundo teve um terramoto. E as montanhas fenderam e as rochas caíram. E o sol pôs-
se. E tudo aconteceu. Como em qualquer reunião, quando o Pastor lhe revela que “está
consumado!” Aí…

95 Eu vi períodos de saltos e períodos de alegria, mas não havia ninguém magoado.
As montanhas anunciaram e eles… o sol pôs-se e tudo aconteceu, mas ninguém se
magoou. E eu já vi reuniões em que o poder de Deus foi revelado às pessoas que elas
“estavam livres do mundo e das coisas do mundo,” e a alegria do Senhor encheu a
congregação. Levantaram-se e clamaram e choraram e gritaram de viva voz, para a
glória  de  Deus.  Nunca  vi  nada  desordenado,  estavam sempre  em ordem;  porque
reconheceram que o nome deles tinha sido escrito no livro da vida do cordeiro antes da
fundação do mundo. O grande profeta-pastor tinha-lhes trazido a mensagem e foram
libertados,  o  profeta-pastor.  Não  importa  o  que  os  outros  domínios  eclesiásticos
disseram sobre isso, eles souberam o que tinha acontecido. Tal como os pastores lá,
sabiam o que acontecera.

96 Ninguém tem o direito de entrar no púlpito sagrado para pregar a Palavra até que
faça como Moisés fez, encontre Deus, ele mesmo, sobre terrenos onde nenhum teólogo
o  possa  demover.  Moisés  esteve  lá!  Não  importa  como  os  mensageiros  de  Israel
disseram, “oh, não faz sentido, tu imaginaste que viste isto; não faz sentido,” você não
o conseguia demover, ele sabia! Ele esteve lá! Foi com ele que aconteceu! E ninguém
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tem o direito de estar atrás do púlpito por causa de um diploma teológico ou de algum
diploma de doutoramento, para afirmar a mensagem de Jesus Cristo, até que primeiro
se encontre com Deus face a face na coluna de fogo. Ele não tem direito a se chamar
mensageiro, porque os teólogos todos do mundo não o conseguem demover. Aconteceu
consigo! Você esteve lá, você sabe. Não importa o que outra pessoa qualquer diga, ou
quanto possam dizer, “os dias passaram, não é assim,” aconteceu consigo e é de acordo
com a Palavra.

97 Sim, é por isso que Moisés sabia que esta voz tinha falado com ele, foi uma voz da
Palavra.  Ele  sabia  que  Deus  tinha  dito  a  Abraão,  “A  tua  semente  peregrinará  por
quatrocentos anos, mas eu os libertarei.” E ele sabia que os quatrocentos anos tinham
terminado e ele foi chamado para isso.

Homens e mulheres, Deus prometeu nestes últimos dias que derramaria do seu
Espírito sobre toda a carne. Ele prometeu que ia enviar o baptismo do Espírito Santo e
chamaria uma noiva sem mácula ou ruga. Ele prometeu fazer, Ele vai fazer. Não ouça
estes pastores interesseiros, eles vão desviá-lo. O Espírito Santo é o pastor para o
alimentar com comida de ovelha desta palavra. Vem sempre pelo pastor. Ele é o nosso
pastor. Ouçam-No, vocês são as ovelhas do seu rebanho; se forem, ouvem a voz dele.
Não o que qualquer outra pessoa diga, vocês ouvem o que Ele diz. Uma voz estranha,
não conhecem.

98 Oh, meu Deus,  ouçam o poderoso pastor-profeta novamente a interpretar  e a
introduzir-vos. João, quando estava no rio Jordão, vejam o que ele disse. Estava de pé
ali a pregar, disse, “A hora vem…”

Note, João era filho de um sacerdote. Eles seguiam sempre a linha do pai, é dessa
forma que temos os nossos nomes. O que quer que fizessem, chamavam-lhes assim. E
João devia ser um sacerdote como o seu pai.

E,  você sabe,  esta mãe, quando ela concebeu, depois  de o anjo do Senhor se
encontrar com o seu pai Zacarias e foi para casa ter com Isabel e ela já tinha seis meses
de… para ser mãe. Mas ela ainda não tinha vida, ela estava assustada porque o bebé
não se tinha mexido. Não é normal.

99 E o Espírito Santo, o anjo do Senhor apareceu a Maria e disse-lhe que ela ia “ter
um bebé, não tendo conhecido varão,” e contou-lhe acerca da condição de Isabel.

Ela subiu às colinas da Judeia, para contar a Isabel. E quando ela se encontrou com
Isabel, ela disse-lhe que ia ser mãe. E ela não conseguia entender, não tendo conhecido
varão. Mas ela disse, “O Espírito Santo fez sombra sobre mim, e disse que este Santo
que irá nascer de mim será chamado o «Filho de Deus,» eu vou chamá-lo «Jesus.»” E da
primeira vez que o nome Jesus foi falado por lábios humanos, um pequeno bebé morto,
no ventre de sua mãe, saltou de alegria e gritou; e saltou no ventre de uma mãe e ainda
não tinha recebido vida.

O nome de Jesus Cristo trouxe um bebé morto à vida. O que deve fazer numa
igreja que afirma ser nascida de novo?

100 E nós deixamo-nos estar calmamente e deixamos tais coisas acontecerem. E com
receio de se levantar e testificar da sua convicção e condenar tudo isto sem sentido,
fazer Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente. É tempo de Natal, tire estes
Pais Natal e assim, fora com essa coisa de comercialização sem sentido. Onde é que já
ouviu falar de Pai Natal na Bíblia? É mitologia Romana, não existe nada disso, não há tal
coisa. Não ensinem aos vossos filhos tais coisas sem sentido. Quando um dia lhe tiver
de dizer que era tudo uma farsa, então você mentiu para o seu filho. E vai prejudicar o
seu testemunho acerca de Jesus Cristo, ele vai dizer, “Talvez seja a mesma coisa.”
Ponha Jesus Cristo o grande pastor-profeta de volta no Natal onde pertence.

101 Note, ouça este profeta, João, enquanto ele se encontra ali. Todos sabemos que ele
um grande pastor-profeta. Agora, ele tinha uma mensagem, o anjo sabia que ele ia
introduzir Jesus.

Agora, ele não podia ir para um seminário. Eles iam dizer, “Agora, sabias que o Dr.
Tal-e-tal  é o homem que deve tomar o lugar agora. Tu deves introduzi-lo.  E sabes
que…” Veja, ele não se podia misturar com o homem.

Com a idade de nove anos, é-nos dito, que ele foi ao deserto para se preparar
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perante Deus. É de onde vêm os pastores. Note que a sua mensagem não era como a
de um teólogo, com grandes palavras, inchadas de alguma espécie. Ele disse, “Oh,
geração de víboras.” Dizendo aos homens religiosos, “Bando de víboras.” Era o que ele
tinha visto no deserto, ele viu a víbora. A coisa mais vil que ele pôde encontrar era uma
víbora e ele chamou aos sacerdotes e aos ministros e aos teólogos daquele dia, “Bando
de  víboras!”  Disse,  “Quem vos  avisou  da  ira  futura?  Não  comecem a  dizer,  «Nós
pertencemos a isto e pertencemos àquilo,» porque eu vos digo que Deus pode destas
pedras suscitar filhos a Abraão.” Pedras, o que ele tinha visto no deserto. “Também, o
machado está posto à  raiz  da árvore.”  Era o  que ele  tinha visto:  víboras,  árvores,
deserto. E, veja, era a mensagem dele. Ele não conhecia as grandes palavras de algum
grande doutor de divindade (podia demovê-lo), ele apenas pregou exactamente na linha
da natureza.

102 É o que estamos a mostrar aqui: a vara do pastor, o pastor, a ovelha, a linha da
natureza.

O que fez ele? Ele tinha uma grande coisa para fazer, era ele que ia conhecer o
Messias.  Ele  disse,  “Eu  digo,  «Ele  está  de  pé  aqui  no  meio  de  vós.  E  vós  não  O
conheceis, porque a vossa teologia vos embaraça, não sabeis onde estais.»”

Um dia  veio,  ele  disse,  “Eis,  aí  vem o Cordeiro  de Deus que tira  o  pecado do
mundo.” O Cordeiro! Aleluia! A verdadeira expiação! Aí vem o que toda a ovelha desde o
jardim do Éden tem mostrado, um homem normal a andar por ali.

103 Eles disseram, “João como é que sabes? Não vi nada de diferente.”

“Mas eu testifico, eu vi o Espírito de Deus a descer como uma pomba e uma voz
dizendo, «Este é o meu Filho amado em quem me comprazo habitar.»”

Observe a pomba e o cordeiro. Vê? Sim. E se tivesse sido um… e se tivesse sido
alguma coisa… E se tivesse sido um lobo ali? Bem, aquele cordeiro não podia ter ido… ou
aquela pomba… Deus simbolizou-Se por uma pomba, a mais mansa de todas as aves do
céu; o seu Filho por uma ovelha, o mais manso de todos os animais da terra. Veja, a
ave pura dos céus, não um corvo; não um abutre, mas uma pomba. Não um porco, mas
um cordeiro. Qualquer outra natureza não se teria misturado.

E note quando a pomba veio sobre o cordeiro, guiou-O. Não da maneira que Ele
queria, mas da maneira que o Pai  O ia guiar.  Um verdadeiro cordeiro hoje é dessa
forma. Oh ovelha do tempo de Natal, não sabe que Deus só guia pela sua Palavra? Essa
é a vara dele.

104 Note nada teria acontecido, mas João disse, “Os outros não viram, mas eu testifico,
«Eu vi.»” Introduzindo: “Eis, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.”

Posso agora introduzir a minha mensagem de Natal e enquanto estou a encerrar
agora: “Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” É esse mesmo Cordeiro.
Ele continua a ser o Cordeiro hoje como era lá então. Ele continua a estar aqui como
estava lá, porque a sua Palavra é a mesma. “Onde dois ou três se reunirem em meu
nome, eu estarei no meio deles.” É exactamente o que Ele disse. Ele nunca muda, Ele é
Deus a Palavra.  Ele nunca muda; ainda dá às suas ovelhas e alimenta-as pelo seu
pastor-profeta, a sua comida de ovelha primeiro. Não aos teólogos, às suas ovelhas.

105 Eles não… Como podem os outros comer isso. Mas o sábio… Repare nisto! Mas o
sábio e o intelectual, bem treinado do mundo, continua a desejar dizer que há um Pai
Natal. E há todo o tipo de ficção e coisas que adoram, porque não O vão aceitar, à
Palavra; porque nas denominações deles, não encaixa no gosto deles, dos pastores
interesseiros do dia. Os interesses do credo, que o querem unir sob um bode, não creia
nisso!  Vão  guiá-lo  aos  matadouros.  Ouça  o  grande  pastor  que  nasceu  há  mil  e
novecentos anos atrás neste mês, algures lá na sua mensagem vieram os verdadeiros
pastores que sabiam como cuidar de ovelhas.

Note, ainda desejam. Não vão aceitar isso hoje, tal como não aceitaram lá, porque
não se encaixa com o gosto eclesiástico deles. Eles mudam essa Palavra e fazem-na
encaixar com a organização deles e não vão pregar a Palavra. Não vão! Eles dizem,
“Bem, isso foi para os dias dos apóstolos. Não quer dizer isto.” Quer dizer exactamente
o que diz, não necessita que ninguém interprete.

106 Agora vamos nesta hora inclinar as nossas cabeças e corações em direcção ao pó
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da terra e apressarmo-nos rapidamente até a uma manjedoura, para ver e receber a luz
que esta Palavra traz pelo pastor: o grande profeta-pastor, Jesus Cristo o Filho de Deus.
Falei-vos  durante  muito  tempo.  Talvez  não organize  as  minhas  palavras  como um
ministro deveria, não tento fazer isso. Eu tento falar tal como Ele me dá.

Mas, vê por que tiveram de ser pastores? Os outros estavam tão treinados noutro
pensamento que não o iam receber. E hoje temos todo o tipo de supervisores, homens
distritais, bispos, sacerdotes, cardeais, papas, tudo no mundo, para nos tentar guiar.
Mas Deus dá-nos um pastor e esse pastor é o Espírito Santo.

107 Ouçam-me  agora.  “Quando  Ele…”  (não  um  pensamento,  Ele  é  um  pronome
pessoal) “Quando o Espírito Santo vier (o Espírito de verdade), Ele vos revelará estas
coisas que vos tenho dito, e vos mostrará as coisas futuras.” Esse é o grande pastor,
esse é o pastor que Jesus deixou. E o Espírito Santo escreveu a Bíblia, a Bíblia diz que
sim, “Homens antigamente, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a Palavra.” Agora,
o Espírito Santo podia levá-lo a um credo? Podia levá-lo a algo que esta Palavra não diz?
Ora, seria completamente impossível. O Espírito Santo seria um mentiroso se dissesse
que “Isto é o que devem fazer,” e depois se voltasse e dissesse, “Não, foi um erro e
façam o que a igreja diz para fazer.”

Agora,  se esteve a ouvir… algo em que outra pessoa o afastou do pastor real,
verdadeiro que o vai guiar à Palavra, o Espírito Santo, e você não tem a experiência e
não tem o testemunho do Espírito Santo na sua vida, que sem…

108 Deus é um. Deus é o único que tem vida eterna e Ele é vida eterna. E qualquer
coisa que teve um princípio tem um fim. E se você é apenas um membro de uma igreja,
teve um princípio. Mas a Palavra de Deus não tem princípio, Deus não tem… E quando
você nasce de Deus, você nasce da Palavra, então torna-se um filho de Deus e o seu
nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E você, a
cor do cabelo que tem, a cor dos olhos que tem, a altura que tem, Deus viu-o antes da
fundação do mundo. E Ele viu-o, um ser humano, como você é. E ainda que aí venha um
milhão de anos, não há nada que o impeça de voltar a essa imagem perfeita que Deus
ordenou para si no princípio, “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ao estranho não
seguirão.”

109 E se você ainda não aceitou essa vida eterna, esta noite, e está a olhar para uma
história de ficção de um bebé deitado numa manjedoura e um grupo de homens sábios à
volta, não acredite numa coisa dessas. E tente pensar, “Bem, eu vou ser bom. E vou
fazer isto. E vou juntar-me à igreja. E é tudo o que preciso de fazer.” Você está perdido.
Se não tiver vida eterna, como pode viver para sempre?

Você pode tomar num grão de trigo, não me importa como pareça perfeito, você
pode… A ciência já produziu uma, que você consegue cortar; tem o mesmo tipo de
humidade, o mesmo tipo de coração, os mesmos materiais que o trigo que cresceu no
campo, a mesma coisa. Você coloca-os no laboratório e não os consegue distinguir: um
vai fazer um pão de trigo tão bom como o outro, um vai fazer o mesmo tipo de flocos de
trigo. Mas a única forma de os distinguir, é ao enterrá-los. Aquele que o homem fez, fica
ali,  apodrece  e  nunca  cresce.  Mas  o  que  Deus  fez,  tem um embrião  de  vida,  vive
novamente.

110 Você pode imitar um Cristão, você pode ir a uma igreja como um Cristão, pode pôr
o seu nome no livro como um Cristão, pode-se juntar a uma denominação como um
Cristão; está tudo bem, mas a não ser que a vida eterna esteja em si por que aquele
bom pastor deu a sua vida, para separar… Quando Deus desceu no Pentecostes, Ele
desceu numa bola de fogo como no Monte Sinai, como Ele fez com o primeiro pastor,
Moisés. E quando Ele desceu, Ele separou-Se em línguas de fogo que pousaram sobre
cada um deles, Deus a separar-Se no seu povo. E a não ser que você tenha recebido
isso que… Pedro disse que “É para vós, e para vossos filhos, para os que estão longe.”

111 Amigos, não ouçam nenhum mito teológico, nasçam de novo. E quando nascerem,
o Espírito que está em vós faz parte de Deus e testemunha que toda a Palavra de Deus
é “A verdade.” Se você ainda não teve essa experiência, vamos agora apressadamente à
manjedoura, a Palavra. Vamos apressadamente à Bíblia, longe destas igrejas decoradas
de termos teológicos, para uma verdadeira manjedoura, para a Palavra de Deus onde o
Messias se dá a conhecer.

Com as nossas cabeças inclinadas, vamos orar:
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112 Querido Deus, é tudo o que eu sei dizer nesta altura. Estamos a chegar ao Natal, as
ruas estão cheias de homens e mulheres, rapazes e raparigas, a empurrar, a forçar, a
tentar comprar um presente para dar em troca a alguém que lhes vai dar também.
Muitas pessoas que se chamam Cristãs estão aí nas ruas a comprar cigarros, licor, para
presentes de Natal. Deus, parece que estão a lançar isso mesmo na tua face, a ensinar
aos seus filhos uma ficção, Romana, teologia pagã de um S. Nicolau, um mito que é fácil
de aceitar pelo mundo e rejeitam o verdadeiro Cristo do Natal, o verdadeiro Cordeiro.

Deus, eu oro, esta noite, que enquanto temos as nossas cabeças inclinadas em
direcção ao pó de onde Tu nos trouxeste… Tu disseste uma vez a Abraão, o grande
profeta-pastor, “Vai, Abraão, e conta as areias que estão no mar.”

E ele respondeu com a frase, “São incontáveis, não as consigo numerar.”

Depois Tu disseste, “Olha em direcção aos céus, e conta as estrelas.” E ele sabia
que era impossível. E Tu disseste-lhe, “Assim será a tua semente.” Nós olhamos para
essa mensagem para esse pastor-profeta, do pó da terra, até às estrelas do céu, que
apesar de haver morte nos nossos corpos mortais para nos levar ao pó, há uma vida
que nos pode levar até às estrelas.

113 Como Tu disseste ao teu grande profeta Daniel,  “Aqueles que conhecem o seu
Deus, nos últimos dias, farão proezas. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão
ainda mais que as estrelas sempre e eternamente.”

Senhor Deus, grande Criador, que estavas tão disposto a vir à terra na forma de
Jesus, para dar a conhecer ao homem quem Deus era. E Tu eras o único que podia
tomar a pena de morte, nenhum anjo, nenhum substituto podia. Tu eras o único que
colocou a pena e só Tu a podias tirar. E sendo Espírito, Tu não podias morrer. Mas Tu te
fizeste carne para que pudesses morrer; e tornaste-te um cordeiro para que pudesses
tirar o pecado dos teus redimidos, que Tu tinhas redimido pelo teu próprio sangue.

Oh, a história é tão boa, Senhor, que muitos não entendem. Pensar: “O pequeno
Jeová, deitado numa manjedoura, Ele tinha de viver como um bebé. O pequeno Jeová,
nasceu num estábulo. O pequeno Jeová, a brincar com as crianças na rua. O pequeno
Jeová, o adolescente. O pequeno Jeová, o rapaz da escola. E Jeová, o poderoso.” Tu
tomaste todos estes lugares.  “E depois,  Jeová,  o  cordeiro.  Jeová,  o  profeta.”  E  Tu
tornaste-te isto tudo para que pudesses sofrer a pena do pecado e para nos dar vida
eterna.

114 Perdoa-nos,  Ó Deus,  a  nós,  pobres  criaturas,  indignas  deste  mundo.  Estamos
humilhados nesta noite, Senhor, quando lemos o que Tu fizeste por nós e tão pouco que
temos feito em troca. Como Tu vieste nos dias dos grandes líderes religiosos! Como Tu
estavas disposto a erguer-te e reflectir a Palavra do Pai! Como Tu não cedeste às teorias
deles! E hoje parece que não há ninguém que se queira levantar e chamar à Palavra a
Palavra e não ceder. Nós oramos, Deus, para que Tu nos perdoes por estas coisas que
temos negligenciado. E dá-nos nesta noite, nos nossos corações, como nós os damos a
Ti como uma manjedoura. E sabemos que sempre que o Cristo crucificado é aceite, há
um novo nascimento, há uma nova ovelha que nasce, há cânticos no céu pelos anjos.
Quando um pecador se arrepende, os anjos cantam novamente.

Oramos, Deus, para que se há alguém aqui nesta noite que não Te conhece como o
verdadeiro dom de Deus, como um Salvador pessoal, não apenas por uma concepção
mental, mas por um novo nascimento, nascido do teu Espírito, possam receber agora,
Senhor, com as nossas cabeças inclinadas. E se houver alguém, Senhor, que ainda não
fez isto, possam os seus corações receber alegria agora e encontrar como os pastores
antigamente, na manjedoura dos seus corações, a Palavra, o Messias; que será uma
vindicação para eles do Espírito Santo, o grande pastor do dia. Pedimos no nome de
Jesus.

115 Enquanto  temos as  nossas  cabeças  inclinadas  e  eu confio  os  nossos  corações
inclinados, pode, meu querido irmão, apesar de ser membro da igreja… E eu espero que
não o tenha magoado ao dizer o que disse. Está tudo bem pertencer à igreja, devemos
fazer isso, mas, oh irmão, não aceite isso, você deve nascer de novo. É o que o grande
profeta-pastor disse, “Deves nascer de novo.” Ele disse isso a um teólogo, “Tens de
nascer de novo.”

E quando você nasce de novo, não é porque você crê. Eles dizem, “Você nasce
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quando crê.”

Mas  a  Bíblia  disse,  “O  Diabo  crê,  também.”  Agora,  note,  não  é  isso,  é  uma
experiência.

Você diz, “Bem, eu vivo uma boa vida.”

Os  apóstolos  também,  mas  não  eram nascidos  de  novo  até  que  receberam o
Espírito Santo. Não estavam sequer convertidos até terem recebido o Espírito Santo.
Lembre-se que na noite antes da traição… ou na traição, antes de a traição acontecer?
Jesus disse a Simão Pedro, “Quando te converteres, confirma teus irmãos.” E Pedro
tinha-O seguido por três anos e meio e tinha expulsado demónios e curado enfermos,
tinha pregado o Evangelho e no entanto, de acordo com a Palavra, nem sequer estava
convertido.

116 Agora,  você  queria  esse  tipo  de  mensageiro  no  seu  coração  nesta  noite?  Se
realmente quer isso… Não faz diferença o que mais alguém diga, é verdade, irmão, irmã.
Eu sei que é verdade. Pode, enquanto as cabeças estão inclinadas e os olhos fechados,
não para mim, eu sou apenas um homem, seu irmão, mas para Cristo pode levantar a
sua mão, dizer, “Eu creio nisso. E eu realmente quero esse Cristo no meu coração, o
verdadeiro Cristo do Natal”? Pode levantar a sua mão agora? Deus abençoe. Está bem.
Deus abençoe, também. Deus abençoe. Meu Deus, mãos por toda a parte.

Possa acontecer, irmão; possa acontecer, irmã; possa acontecer, meu amigo; seja
cheio  com o  Espírito  de  Deus.  Que  diferença  faz  o  que  as  outras  pessoas  digam?
Lembre-se, é a sua vida. Nós podemos nem sequer estar na terra de manhã, nós não
temos garantia de mais vida do que a que temos respirado pelas nossas narinas agora.
Podemos nunca mais respirar, só pela graça de Deus. E o que aproveitaria, não importa
se viveu bem e o que… Jesus disse, “A não ser que um homem nasça de novo, não
entrará de forma alguma.”

117 Agora, eu conheço terminologias do que é nascer de novo, mas vamos apenas
observar  o  que aconteceu na Bíblia  quando eles  nasceram de novo.  Pedro  era  um
crente, os apóstolos eram crentes, mas não estavam nascidos de novo até depois de o
Espírito Santo descer sobre eles no Pentecostes. Agora, eles perguntavam-se o que
tinha acontecido e Pedro disse, com os outros, “Vós varões de Israel,  seja-vos isto
conhecido; Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas e
prodígios e sinais, que Deus por Ele fez; este que vos foi entregue pelo determinado
conselho e presciência de Deus tomando-o vós com mãos iníquas, o crucificastes, ao
qual Deus ressuscitou e do qual somos testemunhas. Ele mostrou isto para que vísseis e
ouvísseis agora, e é de acordo com as Escrituras.”

E depois, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração, e disseram,
“Varões e irmãos, que faremos para sermos salvos?”

Pedro disse-lhes, “Arrependei-vos!”

118 Agora, meu amigo Católico sentado aqui, já que conheço quatro ou cinco sentados
aqui. Eu estava a discutir isto com o vosso padre, talvez não vosso padre, mas um dos
padres Católicos, ele disse, “Jesus deu poder à igreja para perdoar pecados, «Todo
aquele a quem perdoardes os pecados,  lhes serão perdoados; todo aquele a quem
retiverdes os pecados, lhes serão retidos.»” É verdade. Mas vamos ver como o fez,
como  os  apóstolos  cumpriram  esta  ordem,  não  de  acordo  com  a  forma  como  os
sacerdotes fazem hoje.

Mas o que é que o primeiro padre, se lhe quiserem chamar isso, Pedro, que tinha
as chaves do reino, como é que ele disse para fazer? Ele disse, “Arrependei-vos, cada
um de vós, e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e
recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e
aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.” E se Deus ainda
está a chamar,  a mesma experiência é para si  se seguir  a mesma receita.  Se esta
congregação  crê  nisso,  com as  vossas  cabeças  inclinadas,  digam,  “Amém.”  Então,
qualquer coisa fora disso é contrária à Palavra e não está de acordo com o pastor.

119 Senhor Jesus, eles estão nas tuas mãos agora. Eu oro para que cada um abra o seu
coração nesta noite que não tem Cristo, o Messias… E Cristo é a Palavra, a Palavra
ungida manifestada. E se houver algum coração aberto aqui nesta noite que não tenha
esse Messias, o verdadeiro presente de Natal, o único presente verdadeiro de Natal que
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há que Deus deu ao mundo e o declarou ao mundo pelos pastores, do seu Cordeiro, a
expiação pelo pecado. E se esse coração está aberto nesta noite, coloca aí, Senhor, a
Palavra de hoje do Messias. Nós os entregamos a Ti no nome de Jesus Cristo, teu Filho.
Amém.

120 Ama-O? Crê Nele? “Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as
outras coisas vos serão acrescentadas.”

Amigos, antes de nos despedirmos, queria dizer isto. Muitas vezes, eu sou tão mal
entendido. Eu tenho uma mensagem de Deus e devo, apesar de tudo, declarar essa
mensagem. Eu sei que é mal entendida. Se não fosse, então não seria a mensagem de
Deus - não podia ser. Há muitos escrúpulos hoje para não ser mal entendida. Eu creio
que Deus tem homens em todas as denominações e organizações do mundo e não é que
esteja contra os meus irmãos. Eu vim aqui a Tucson, há três anos e tive uma reunião
com os ministros lá no Irmão Gilmore e foi-me perguntado, se eu “vinha aqui começar
uma igreja?”

Eu disse, “Não, senhor. Vim aqui para vos ajudar.” Mas nunca me foi pedido, em
três anos. Mas é o mesmo, estou aqui para vos ajudar. Estou aqui para unir esforços
convosco, não para me juntar às vossas organizações, mas para unir esforços convosco
acerca da Palavra de Deus, para tentar pregar o Evangelho a toda a alma perdida e a
toda a pessoa necessitada que nos ouve.

Eu ofereço-me a Deus, nesta noite, de todo o meu coração, com tudo o que está
em mim. Eu não tenho muito para dar; não posso trazer incenso, mirra e ouro, porque
não tenho. Mas tudo o que tenho em mim que Deus me deu nesta vida, dedico-Lhe
novamente esta noite, sobre a manjedoura da sua Palavra no meu coração; e prometo-
Lhe, permanecer com essa Palavra, se Ele me deixar viver mais um ano, de forma mais
fiel possível; pregar cada porção dela e crer em cada porção dela; assim, ajuda-me,
Deus. Vão fazer o mesmo comigo?

121 Recebe-nos, Senhor. Nós recebemos o teu presente de Natal, o Messias, a Palavra
ungida  que  vindica  a  tua  presença  connosco,  Senhor,  não  importa  o  credo  ou
denominação. Vemos, hoje, o mundo a colapsar e aqui se levanta o grande Messias com
as suas mãos estendidas: Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente, que fez as
promessas, que nestes últimos dias, a igreja estaria tão organizada que iria entrar em
Laodicéia. E vemos isso hoje, Senhor.

O que podemos fazer, querido Deus? Que posso fazer? Ajuda-me a mim e a estes
pastores, Senhor, à volta do mundo, pastores da Palavra, a proclamá-la, Senhor, neste
próximo ano. Ajuda-nos, Senhor, nós oramos. Dá-nos do teu amor e do teu Espírito e da
tua vida. Nós nos dedicamos nesta noite à tua Palavra e ao teu chamado. No nome de
Jesus Cristo, recebemos o teu presente de Natal: a Palavra de Deus feita carne em nós.
Amém.
122 Eu gosto muito das canções da igreja. Paulo disse, na Bíblia, “Quando canto, canto
no Espírito. Prego, prego no Espírito. Quando eu… o que quer que faça, faço tudo no
nome de Jesus Cristo.” Agora, já que isto vos tem requerido um grande esforço… E eu
aprecio. Eu venho com esta mensagem. Às vezes parece que não gosto de dizer isto,
mas no entanto é o meu dever, irmãos. Se não o fizer, sou um hipócrita. Se não o fizer,
sou um traidor para com a minha própria consciência e para com a minha própria fé na
Palavra de Deus. Eu devo fazê-lo, não para ser diferente, mas para ser verdadeiro para
com o meu chamado. E eu quero-vos ajudar a todos, quero fazer tudo o que eu possa.

Agora vamos cantar um dos maiores hinos de todos os tempos, gosto tanto, Eu O
amo. Sabe, eu creio que se todos O amássemos, faríamos o que Ele nos pediu para
fazer. “Como me chamas, «Senhor,» e não fazes as coisas que te ordenei a fazer? Como
me chamas, «Senhor,» e depois não fazes o que te disse para fazeres?”

123 Você ia antes ouvir um pastor interesseiro que dissesse “escreva o seu nome no
livro e junte-se; tome esta comunhão; diga isto e está tudo bem,” quando o grande
pastor disse “a não ser que um homem nasça de novo não pode sequer ver o reino do
céu”?

E veja esses teólogos treinados daquele dia, treinados! Santos? Vida honesta? Não
temos nada que se compare hoje, da forma que eles viviam. E o que lhes chamou o
grande  pastor?  Disse,  “Vós  sois  de  vosso  pai  o  Diabo,”  porque  eles  não…  Eles
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reconheciam a Palavra, mas a Palavra de outro dia, não a Palavra daquele dia.

Se eles reconhecessem o tempo de Noé, está tudo bem, era o tempo de Noé; mas
não ia funcionar no tempo de Moisés. E o tempo de Moisés não ia funcionar no tempo de
Cristo. Vê? O tempo de Lutero não ia funcionar no tempo de Wesley. O tempo de Wesley
não ia funcionar no tempo do Pentecostes. E o Pentecostes fez a mesma coisa que os
outros. Agora, quem me ajudou no passado? Pergunto-lhe.

124 Quando um rebento de erva surge, o que é isso? O que… quando um rebento de
trigo surge.  Jesus disse,  “A não que o grão de trigo caia  à terra.”  O que acontece
quando um grão de trigo… ou um trigo cai à terra? Em primeiro lugar vem um pequeno
rebento. Não se parece com o grão que caiu. Observe a natureza. Não se parece com o
grão que caiu, mas é o transportador da vida do grão. O que veio…

Aquele  incrédulo  que  escreveu  aquele  livro  famoso,  O  Deus  Silencioso,  disse,
“Como pode haver um Deus que consegue abrir o Mar Vermelho e passa por mil anos de
eras das trevas e vê criancinhas a serem comidas por leões e pessoas penduradas em
cruzes e assassinadas nas arenas e assim e nem abre a boca?” Veja, a Palavra é uma
revelação.

125 Aquele trigo, quando o verdadeiro trigo começou no princípio, falhou para com
Deus. E finalmente aí veio um trigo, um verdadeiro reflector de Deus, que reflectiu toda
a sua Palavra de tal forma que Ele era a Palavra. Depois Deus deu-Lhe uma noiva no
Pentecostes;  mas  essa  noiva  caiu  à  terra  durante  as  eras  das  trevas,  tal  como o
verdadeiro trigo, caiu. E por que não podia agir? Porque estava escondido debaixo da
terra, tinha de apodrecer antes de poder gerar a vida.

Mas veio um pequeno sacerdote uma vez, com o nome de Martinho Lutero e ele
espalhou a palavra da verdade: “O justo viverá pela fé,” vem aí um rebento; depois
outro rebento se seguiu, Zwingli e depois veio Calvino e Knox e assim por diante.

Em primeiro lugar sabe, mudou o rebento, passou para uma borla. Agora, era um
pouco mais parecido, mas ainda não era como o verdadeiro que caiu à terra, veio um
Wesley. De Wesley veio a igreja Metodista, da igreja Metodista veio a Nazarena, Irmãos
Unidos, assim por diante. O que fez? Caiu novamente e gerou, parecia um verdadeiro
grão de trigo agora, Pentecostes.

126 Agora,  observe  Jesus,  em Mateus  24:24,  “Nos  últimos  dias,  os  dois  espíritos
estarão tão próximos que enganarão o eleito, se possível for.” Agora, quando esse grão
de trigo surge, qualquer cultivador de trigo sabe que parecia perfeito, o grão de trigo.
Mas você senta-se e pega nele, abre-o. Não tem trigo, é uma palha. Mas lá debaixo,
com o microscópio consegue ver um pequeno rebento, ali vem o trigo. E depois o que
tem de fazer aquela palha? É proteger o grão, o sol quente matava-o, protege o grão
até que o grão esteja maduro. E depois quando o grão fica maduro, a palha afasta-se.
Mas, notou, aquele grão depois que surge, tem de ser do mesmo tipo de grão que caiu à
terra.

127 Depois do reavivamento de Lutero, veio uma organização. Depois do reavivamento
de  Wesley,  veio  uma  organização.  Depois  de  Alexander  Smith,  John…  Alexander
Campbell, John Smith, todos os outros, veio uma organização. Depois do Pentecostes,
tal como o verdadeiro, mas veio uma organização. O que fez? Afastou-se.

Tivemos quinze anos de reavivamento, nunca se viu em toda a história. E observe,
neste reavivamento de quinze anos,  percorreu o mundo e nunca se construiu uma
organização a partir  disto. Onde estava? (Começou a chuva serôdia, morreu num…
instante, morreu.) Nenhuma organização seguiu isto. Porquê? É o próprio grão, não
pode haver mais. E a palha agora está a afastar-se, não há cooperação, ninguém o
quer. Porquê? Tem de acontecer.
128 Por  que  é  que  essa  igreja  foi  colocada  ali?  Para  suporte.  Onde…  quem teria
cooperado? Qual Baptista, ou Presbiteriano, ou Luterano teria apoiado uma campanha
de cura divina? Agora quando a verdade surge, o que acontece? Não a palha; mas a
vida sai da palha, vai até ao grão, a verdadeira vida. A organização fica ali, morre, tal
como em toda a era, fez o mesmo. Você sai disso, há cinquenta anos atrás e voltou a
isso novamente! Mas a verdadeira vida segue o grão, estamos no tempo do fim, irmãos.
129 Por que se afastou? Para que trouxesse o grão à presença do sol, para amadurecer
o grão para uma colheira dourada para o mestre. Por que se afastou? Assim, provoca
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angústias, lágrimas, porque não se estendem debaixo do s-o-l, mas o F-i-l-h-o [em
inglês S-o-n], para ser amadurecido ao verdadeiro Evangelho, para manifestar tudo o
que Jesus Cristo prometeu na Bíblia. Está-se a levantar um corpo hoje entre as pessoas.
E não haverá mais organizações, passa directamente para a rica Laodicéia. Por que
prosperaram as organizações? Milhões de dólares e milhões de almas.

E por que veio o pastor? Para libertar os seus irmãos da escravidão. Eu não sei;
Deus,  esteja  connosco,  nos ajude.  Estude a  Palavra!  Examine as  Escrituras!  Nelas
cuidamos ter a vida eterna e são elas que testificam da verdade. Veja, Deus destinou as
suas Palavras para cada era. Esta era sempre…

130 O que disse Jesus quando veio? Ele disse ao povo, “Hipócritas! Caiais as paredes e
edificais os túmulos para os profetas e os vossos pais colocaram-nos lá. E vós sois filhos
dos vossos pais. E as obras que eles fazem, vós as fazeis também.” Nunca permanece a
mesma coisa, meus irmãos.

Mas  quando  Jesus  vier  um  dia,  o  grande  pastor  das  ovelhas  de  Pentecostes
passando por Lutero passando por todas as eras, aceitaram a luz como ela vinha pelos
transportadores (não aceitaram o transportador, aceitaram a vida; veja, saíram), Ele
virá para redimir. Estou tão contente por saber que Ele vem novamente. Oh, você seria
incluído no seu grupo? Seria incluído? Só há uma forma de ser, não por se juntar a uma
igreja, mas ao nascer Nele. “E todos os que o Pai me deu, virão a mim, e ninguém pode
vir a não ser que o meu Pai o chame.” Veja, é tudo, aceite. É o único presente de Natal
que eu conheço, é o presente de Deus que Ele deu ao mundo, o seu Filho unigénito. E
Ele é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, a Palavra. Vê? Creia Nele neste dia, a
plenitude da Bíblia.

131 Quando esses sete mistérios… Lá durante essas sete eras da igreja, houve sete
mistérios escondidos. Estou a escrever um livro sobre isso. E um grande teólogo disse-
me há não muito tempo, disse, “Irmão Branham…” Veja como Satanás vai tentar afastá-
lo do caminho? Ele disse, “Irmão Branham, sabe que mais? Eu creio que o Senhor lhe
vai  revelar  o  que  devemos  fazer  a  seguir.  É…  será  um  grande  segredo  que  está
escondido sob estes sete selos.”

Eu disse, “Não, não é isso, irmão.”

Ele disse, “Será algo que nem sequer está escrito na Palavra.”

Eu  disse,  “Não!  Não!  Está-se  a  esquecer,  «Todo  aquele  que  acrescentar  uma
palavra,  ou  retirar  uma  Palavra.»”  Veja,  já  lá  está,  mas  os  reformadores  não
conseguiram ver, não viveram o suficiente para o ver.

E as eras terminaram agora, estamos aqui mesmo em Laodicéia. E lembre-se, na
era  de  Laodicéia,  Ele  estava  do  lado  de  fora  da  igreja,  a  bater,  a  tentar  entrar
novamente: Eva colocou o seu Adão fora. Deus, ajuda-nos. Deixa-nos ir para além do
acampamento para O encontrar. Vamos sofrer com Ele. Vamos com Ele na sua morte,
no seu sepultamento e na sua ressurreição; porque Ele é o mesmo ontem, hoje,  e
eternamente.
132 Vamos cantar um hino antes de irmos embora. Vamos? Eu O amo. Pode dar-nos o
tom, irmã? Quantos conhecem o velho hino? Eu… Se já esteve nas reuniões, eu gosto
muito.

Agora vamos fechar os nossos olhos, pense em Jeová. Ninguém era digno, ninguém
podia  fazer  a  não  ser  Ele.  E  Ele  veio  e  tornou-se  um  pequeno  bebé.  Veio,  um
adolescente. Tornou-se um carpinteiro, um homem de trabalho. Tornou-se um cordeiro,
tornou-se um sacrifício. Ele ressuscitou triunfante, Jeová. E como Moisés retirou a sua
mão do seu seio  sobre  o  seu coração,  Deus  retirou  a  sua  mão do  seu seio,  o  seu
segredo,  o seu Filho que foi  ferido com a doença do pecado,  incurável;  e  voltou a
colocá-la no seio e retirou-a e mostrou-a a si e a mim: “Jesus Cristo o mesmo ontem,
hoje, e eternamente.”

Olhe para Ele agora:

Eu O amo, Eu O amo

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou minha salvação
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No madeiro do Calvário.

133 Quantos sabem que tinha de ser um pastor, digam “Amém.” Deve ser! Porquê um
pastor?  Tinha  de  ser.  Agora  enquanto  cantamos  este  mesmo  verso  novamente,
cheguem-se à mesa. Há Metodistas, Baptistas, Luteranos, Presbiterianos, Católicos e
tudo, sentados aqui nesta noite. Cumprimentem-se, digam, “Caro peregrino, estou tão
contente  por  estar  aqui  consigo,  esta  noite.”  Diga-lhes  alguma coisa.  Diga,  “Deus
abençoe,” enquanto nos cumprimentamos. Enquanto cantamos novamente agora:

Eu O amo, ……..

[Espaço em branco na fita.]

…….. minha salvação

No madeiro do Calvário.

Agora vamos fechar os nossos olhos e levantar as nossas mãos e cantar para Ele:

Eu O amo, Eu O amo

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

134 E  agora,  Deus  não  tem  forma.  Por  isso  vamos  inclinar  as  nossas  cabeças  e
sussurrar agora, como crianças, vocês são filhos de Deus. Não olhe para o que o mundo
possa  pensar,  você  está  a  adorar  agora,  a  adorar  Cristo.  Incline  a  sua  cabeça  e
sussurre. [O Irmão Branham lidera a congregação sussurrando: Eu O amo.]

Não se sente purificado? Como… se algo apagasse toda a dúvida e o mundo de si?
Sente-se assim? Levante as suas mãos, “Eu sinto-me purificado. Sinto-me diferente.
Parece que estive a comer das suas mãos. Eu tenho…” Como o irmão aqui testificou,
“Comida, comida de pastor, comida de ovelha.” É a Palavra.

135 As ovelhas de Deus alimentam-se da sua comida, “Nem só de pão viverá o homem,
mas  de  toda  a  palavra  que  procede  da  boca  de  Deus.”  E  é  isto,  a  Bíblia.  Nós
alimentamo-nos de toda a palavra, não apenas algumas palavras, mas toda a palavra
que procede. Oh, isso não o faz amá-Lo? Pensar que agora temos vida eterna! Não,
vamos  ser,  agora  somos  os  filhos  de  Deus.  Não,  seremos,  agora!  E  assentados
juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. E a grande televisão, que declara que
há ondas de éter que faz das pessoas a pessoa que viaja à volta da terra pelo ecrã da
televisão. A grande Palavra de Deus e o Espírito de Deus a tomar a Palavra de Deus,
reflectem Jesus Cristo em lugares celestiais para as suas ovelhas, que Ele é o mesmo
ontem, hoje, e eternamente. Não é Ele maravilhoso? Maravilhoso! Deus abençoe.

136 Agora vamos ficar de pé só um momento. (Têm alguém para a bênção?) Agora,
lembre-se,  durante  o  Natal,  adore  o  Senhor  Jesus.  Adore-O  no  poder  da  sua
ressurreição. E se eu nunca conseguir  estar bem aos seus olhos (aos seus,  do seu
pastor, da sua igrejas, ou de qualquer coisa), a noite nunca fica demasiado escura, a
chuva nunca cai em demasia.

Na outra noite (Há uma senhora de pé aqui  presente) eu estava tão ocupado,
dediquei-me aos enfermos e assim até que… Havia uma senhora de oitenta e tal anos de
idade que estava insana e ela tinha… ela pensou que estava a ter um bebé ou assim, ela
estava fora de si. E o Billy, do escritório, chamou-me, disse, “Pai, podes?”

Eu disse, “Agora não posso. Há pessoas… Não posso.”

Ele disse, “Pai, podes ir orar? Vou-lhes dizer que tu estás a orar.”

Eu disse, “Sim.” E naquele momento ela veio a si. Adormeceu, acordou na sua
condição normal; comeu a ceia farta, de frango, com a sua mente normal. A pessoa
estava aqui a testificar disso há poucos momentos.

137 Irmão Mack, vi-o aqui há pouco, algures na igreja. Ele está aqui, um dos pastores,
pastor local. Um irmão muito querido e eu sempre gostei muito do Irmão Mack desde
que comecei no ministério. E depois encontrei-o…

E eu estava lá em British Columbia; e só para mostrar como Deus vai fazer tudo
dar certo. Eu já estava montado num cavalo e ia voltar ao deserto onde tinha guiado um
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grupo inteiro de Índios a Deus; e estavam todos convertidos e tinham recebido Jesus.

E pela profecia que disse que o rapaz Índio que perdeu o seu pónei, há dois anos
atrás, disse-lhe onde ele o ia encontrar, a que distância estaria e onde estaria o pónei. A
sua mãe a morrer de ataque cardíaco. Foi curada e salva. E este rapaz, ao passar e ver
e sabendo que o seu cavalo foi encontrado exactamente da forma que lhe foi dito e
tudo.

138 O Senhor nunca falou uma Palavra… Vou perguntar a qualquer um de vocês, “Já O
ouviram dizer alguma coisa, que Ele alguma vez me tenha dito para vos dizer, que não
tenha acontecido exactamente?” Se está certo, digam “Amém.” Vê? Vê? Exactamente,
nunca falhou nenhuma vez.

E o Irmão Mack estava deitado às portas da morte e acontece que a sua esposa
telefonou ao Billy… à esposa do meu filho e disse-lhe… perguntou-lhe onde eu estava;
aquela senhora encantadora e… a sua esposa. E ela… E a minha nora disse, “Ele foi para
norte de British Columbia numa viagem de caça.”

E naquela manhã, de alguma forma, não consegui andar a cavalo. E depois o Billy
disse,  “Acho  que  vou  telefonar  para  casa  mais  uma vez.”  E  ele  foi  ao  posto  para
telefonar. E aqui eles vieram a correr, quando o pequeno Índio ali, o pequeno… seja
quem for que tinha o pónei e disse, “O Irmão Mack está deitado às portas da morte e
está a telefonar para si.”

139 E eu afastei-me, fui para os bosques e ajoelhei-me. Eu disse, “Querido Deus, lá, a
4800 km do outro lado do país, no estado ensolarado do Arizona, em Tucson, está o
meu irmão e ele está deitado às portas da morte. Podes ajudá-lo?”

Algo falou comigo, “Está tudo bem.”

E quando eu cheguei perto do Irmão Mack no outro dia, para falar com ele e lhe
perguntei, “A que hora aconteceu?” foi exactamente na mesma hora em que fomos orar.

Oh, não é Ele maravilhoso! Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Estou tão
feliz por saber que vivo na presença do Rei.

140 Vamos inclinar as nossas cabeças agora e está aqui um precioso irmão, um irmão
missionário, meu amigo, um membro das Assembleias de Deus, um irmão precioso aqui.
Eu chamei-lhe, “Creechy.” Ele falou coisas tão boas. Irmão Creech, chamei-lhe assim.
Não sei o que dizer, você é meu irmão e companheiro nas tribulações de Jesus Cristo
neste último dia. Possa Deus abençoá-lo. E acho que o Irmão Tony disse que você ia
despedir a audiência desta vez, enquanto inclinamos as nossas cabeças. Tudo bem.
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