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De quem o mundo não é digno.

Em Lucas 18:1-8 está escrito:
1  E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca 
desfalecer. 
 2  Dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem 
respeitava o homem. 
 3 Havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-
me justiça contra o meu adversário. 
 4 E por algum tempo não quis; mas depois disse consigo : Ainda que não temo a 
Deus, nem respeito os homens, 
 5 Todavia, como esta viúva me molesta, hei-de fazer-lhe justiça, para que enfim 
não volte, e me importune muito. 
 6  E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. 
 7  E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, 
ainda que tardio para com eles? 
 8 Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do homem, 
porventura achará fé na terra?

Há muitas pessoas no mundo que afirmam ter fé e crer em Deus para aquelas coisas que 
eles não tenham visto. Mas ainda assim, quando Deus age em sua geração, a maioria das 
pessoas não estão dispostas ou incapazes de aceitar o que Ele faz como sendo de Deus. As 
pessoas podem olhar para o passado, aos profetas do antigo testamento, tais como homens 
como Enoque e acreditam que Enoque "Caminhou com Deus e ele não estava e Deus o 
tomou".

Sobre Noé, eles podem dizer que ele (pela fé) acreditou em Deus por alguma coisa que 
nunca tinha acontecido na terra antes. Mas por sua fé condenou o mundo inteiro. Eles 
podem acreditar na história de Abraão e sua implacável busca por uma cidade. Se vier 
como uma revelação para seus corações, eles podem acreditar que Sarah, em sua velhice, 
recebeu força para conceber semente. Eles ficam emocionados com a grande história de fé 
de Isaac, como Deus prometeu Isaac a Abraão e Sara na sua velhice e como eles são não 
considerados a morte do ventre de Sara ou a idade do corpo de Abraão.

Eles sentem fortemente a imensidão do pedido de Deus para sacrificar o menino que estava
para cumprir a profecia que Abraão seria o "pai de muitas nações". Quando Deus falou e 
disse: "Oferece-lhe como um sacrifício", somos ditos por Paulo em Hebreus que Abraão 
creu em Deus elevaria o rapaz dentre os mortos. Os povos cheer tal fé na parte do homem 
que se chamou "Abraão, pai de muitas nações", por vinte e cinco anos antes de seu filho 
nascer.



Como as pessoas olham para trás e admiram a fé de Abraão. Eles também admiram Isaac 
por sua obediência à Palavra de Deus e sua humildade. Eles admiram bênção de Jacob de 
Isaac sobre as coisas que estavam por vir quando os israelitas estavam em cativeiro no 
Egito. Antes de Isaac morrer, ele disse a Jacob que ele iria abençoá-los de tal forma que 
Deus seria mantê-los em sua terra prometida. Jacó, quando estava morrendo, lembrou-se 
da promessa de seu pai e avô e abençoou os filhos de José para as coisas que ainda 
estavam para acontecer para os filhos de Israel. José, por sua vez, quando estava morrendo,
falou do retorno dos israelitas para a terra de Israel quando parecia que tal era impossível. 
Cristãos que conhecem suas Bíblias olhe para trás com admiração no que Deus fez através 
desses personagens da Bíblia. Mas é claro, tudo isso foi no passado, não no presente.

Então temos Moisés, nascido da fé que poderiam desconsiderar o mandamento do rei, que 
se recusou a ser chamado filho da filha do faraó e continuou em para libertar as pessoas. A 
promessa foi realizada pela fé e as pessoas hoje admiram as pessoas dos últimos dias para 
tomar poses não ortodoxas. Mas e quanto à promessa de Deus para "seu próprio dia?"

As pessoas aceitam a vibrante história de Josué quando ele liderou os filhos de Israel em 
torno das muralhas de Jericó. Durante seis dias, eles marcharam ao redor da cidade uma 
vez por dia, e as paredes de pé. No sétimo dia, em obediência ao seu comandante, eles 
marcharam sete vezes ao redor, e as paredes desceu. Talvez algumas pessoas questionadas 
este método de ataque naqueles dias, mas podemos olhar para trás agora e dizer: "Bendito 
seja o Deus da fé, aquele que fez coisas fora do comum, coisas que nunca tinham sido 
feitas antes."

Em nossa imaginação, nós podemos entrar em uma certa cidade com Josué e seus homens 
como espiões e encontrar a mulher pecadora Rahab que, por causa de sua fé em Deus 
(Embora ela realmente não entendesse), recebeu os espiões e foi salvo  Junto com sua casa.
Que coisa maravilhosa, pensamos nós, hoje.

Nem há escassez de histórias na Bíblia sobre o movimento de Deus entre Seu povo. As 
testemunhas, disse Paulo, são demasiado numerosas para mencionar: Gideão, Sansão, Davi
e Samuel, para citar alguns, e todos os profetas que escreveu no Antigo Testamento. 
Alguns venceram reinos. Muitos praticaram a justiça, obtiveram promessas, alguns 
pararam as bocas de leões. Os três filhos hebreus extinguiram a violência do fogo. Eles 
escaparam do fio da espada. Por sua fraqueza outros foram fortalecidos. Eles encerado 
valente na luta e um homem se levantou e por uma mão erguida transformou um exército 
inteiro em vôo. As mulheres receberam seus mortos de volta à vida pelas ações e vida dos 
Profetas de Deus do Antigo Testamento.

Havia outros que, para alcançarem uma melhor ressurreição, não aceitaria libertação. 
Outros passaram por cruéis provações de zombarias e escárnios. Eles sofreram cadeias e 
prisões. Eles foram apedrejados, até mesmo serrados em pedaços. Quando livre dos laços 
dos homens, eles vagaram, destituídos, em peles de ovelha e de cabra, aflitos e 
atormentados. Eles viviam em desertos, e nas montanhas, em covas e cavernas. O 



Apóstolo Paulo nos diz em Hebreus 11, que o mundo não era digno deles, pois através de 
tudo eles clamaram para o povo e contra os males da idolatria, da ganância e da luxúria.

Meu objetivo é trazer a verdade do que Deus tem feito nesta geração. João 20:31 diz de seu
dia, “Estes, porém, foram escritos (Pelos apóstolos que eram testemunhas oculares nos 
dias de Jesus), para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome.” Agora não há nenhuma maneira para povos para conhecer a 
verdade, exceto que ser chamado a sua atenção. Portanto, existem algumas verdades 
enterrado nas Escrituras que devo chamar a atenção daqueles que podem nunca perceber o 
seu significado. Para fazer isso, devo retornar novamente ao sujeito de João Batista, porque
é um ponto crítico. As pessoas não reconheceram João, o primeiro precursor, porque ele 
veio em resposta a certas Escrituras, e eles não vão reconhecer o SEGUNDO precursor 
pela mesma razão.

As promessas tanto da primeira vinda de Cristo e Sua maravilhosa segunda vinda são tanto
preditas em Malaquias. Leitura, então, dos dois últimos versos do Antigo Testamento, 
Malaquias 4:5,6:

5  Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do 
SENHOR; 
 6  e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais; 
para que eu não venha e fira a terra com maldição.

Elijah, o grande Profeta através do qual uma viúva uma vez recebeu seu filho de volta à 
vida, é prometido para retornar “antes que venha o dia grande e terrível do SENHOR;” 
Para mim, há duas coisas que esta Escritura diz sobre o tempo em que Elias vem: Primeiro,
ele seria “antes que venha o dia grande e terrível do SENHOR;” SEGUNDA, sua 
mensagem será “e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus 
pais;”

Deixando estas promessas de Malaquias por um momento, vamos examinar uma profecia 
sobre João Batista. Lucas 1:15-17 fala do pai de João recebendo uma promessa de Deus 
que um filho iria nascer a sua esposa, Isabel:

Está escrito ...
15 Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e 
será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe; 
16 E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, 
17 E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos 
pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos; com o fim de preparar ao 
Senhor um povo bem disposto.

Agora, em parte alguma nesta promessa ao pai de John  faço para descobrir que John era  
para “converterá o coração dos filhos a seus pais.” Naturalmente, isso levanta uma 
questão em minha mente quanto ao facto de João Batista cumpriu TODA da profecia de 
Malaquias em Malaquias 4:5,6. Também quando leio Mateus 17:11, eu acho que Jesus 



mesmo deixa uma pergunta se João cumpriu esta parte da profecia pelo profeta Malaquias. 
Observe Mateus 17:10-11

10 E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Porque dizem então os escribas 
que é mister que Elias venha primeiro? 
11 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará 
todas as coisas;

Pedro anuncia em Atos 3: 20-21  Que este tempo de restauração de todas as coisas  será no
momento do retorno do Senhor:

Está escrito ...
20 E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, 
21 O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos 
quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde principio.

Agora, para resumir e para fixar este tópico para baixo, Malaquias 4 diz que Deus enviará 
Elias antes da vinda do “grande e terrível” dia do Senhor. Se João Batista veio no espírito 
de Elias (como a escritura testifica que ele fez), então devemos olhar e ver se John fez as 
obras de “Elias” que viria de acordo com a profecia de Malaquias. Primeiro, eu faço a 
pergunta: Houve um grande e terrível dia do Senhor quando João Batista veio? A resposta 
é que não havia. João restaurou todas as coisas? De acordo com Atos 3:21 nós diria que ele
não o fez. Então, é possível que ainda haja um profeta para vir no espírito de Elias que 
deve restaurar todas as coisas pouco antes da vinda do "Grande e terrível" dia do Senhor?

Aqui, então, é a chave. Devemos procurar um profeta, com o espírito de Elias, para vir 
antes do retorno do Senhor. Evidências bíblicas apontam para que isso seja verdade. Neste 
ponto, alguns podem começar a aceitar este fato, ainda assim perguntarão como são para 
reconhecer tal profeta. Deixe-me fazer uma pergunta sincera: O que vindicação que você 
acha  um profeta deve ter? Quem você tem que justificá-lo? Você acreditaria que ele fosse 
um profeta se o papa disse que ele era? O que, se o Conselho Mundial de Igrejas 
proclamou-o para ser um profeta de Deus? Você acreditaria se eu dissesse que ele era um 
profeta? Seu sentido dado por Deus diz a você que nenhuma dessas reivindicações seria 
adequada. Existe apenas uma maneira que Deus tem sempre qualquer coisa vindicada e 
vou explicar isso agora.

A Bíblia é a Palavra de Deus. A própria Bíblia declara ser a Palavra de Deus. É auto-
vindicação. Apocalipse 22:18-19 mostra quão enfaticamente a Bíblia declara que é a 
Palavra de Deus.

Está escrito ... Apocalipse 22
18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro 
que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas 
que estão escritas neste livro; 



19 E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua 
parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro.

Então, se você não acredita no que está escrito na Bíblia, cada palavra dele, não 
adicionando a, não tirando de, então seu nome não pode permanecer escrito no Livro da 
Vida.

A Bíblia é muito seguro de si mesmo, eu diria,  Na linguagem que ele usa em 2 Timóteo 
3:16:

16 Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para 
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça;
17 Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a 
boa obra.

A Bíblia não lhe dá permissão em qualquer lugar para tomar uma parte dele para fora; 
Você deve acreditar em tudo. 2 Pedro 1:20-21 lê:

20 Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular 
interpretação. 
21 Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os 
homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.

Assim, não há outra prova que a Bíblia é a Palavra de Deus além da Bíblia dizendo que é.

Agora o Filho do Homem encontrará fé quando Ele voltar para a Terra? Você pode crer 
que esta é a Palavra de Deus? Não, a menos que você tem fé, o que, em si, é um dom de 
Deus. Você pode concordar com a vindicação da Palavra pela Palavra, mas você sente que 
com um profeta a situação é diferente. Nesse caso, olhemos para Moisés. Em Êxodo 3:13-
14, vemos quem declarou Moisés para ser um profeta quando ele desceu aos filhos de 
Israel:

13  Então, disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes 
disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me disserem: Qual é o seu 
nome? Que lhes direi? 
 14  E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos 
filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.

Quem vindicou Moisés? Eles votaram e concordaram que ele era um profeta? Será que o 
Faraó se levantar e declarar que ele era um profeta enviado por Deus? Não, Moisés foi 
vindicado pelo que Deus lhe tinha dito e isso era tudo o que Moisés tinha que ir em cima 
de. Mas lembre-se os filhos de Israel havia sido prometido um libertador. Assim foi depois
de Moisés tinha os levou para fora do Egito, e através do Mar Vermelho, tinha pedido a 
Deus para alimentar-lhes codorna e maná, tinha recebido os Dez Mandamentos 
Milagrosamente esculpida em pedra, e lhes tinha dado, uma e outra vez, a Palavra do 
Senhor, ainda havia muitos que não acreditam que ele seja um homem de Deus. Como 
poderia ser uma coisa dessas? Simplesmente porque queriam alguém para vindicá-lo. Eles 
perguntaram como eles deveriam saber que a Palavra de Deus veio a Moisés. Deveria ter 



havido nenhuma dúvida depois de tudo o que tinham visto, mas ainda duvidavam. Eles 
tinham fé em Deus e Seu guardar Sua Palavra, mas eles não podiam acreditar em Moisés  
era o profeta de Deus, na face  de evidência esmagadora que ele foi enviado por Deus para 
eles. Eles eram simplesmente cegos.

Lembre-se, a OMS vindicou João Batista? Vamos passar por isso completamente 
novamente de modo que não haverá dúvidas.

Quando o povo foi consultar John "Quem ele era", como disse em João 1:19, eles estavam 
cientes da profecia de Malaquias 4: 5-6a. Eles sabiam também, sem dúvida, da palavra que
tinha vindo para o pai de John antes de João nascer, como ele iria adiante no "espírito de 
Elias" e transformar os corações dos "pais aos filhos". Agora, pode haver apenas duas 
razões para resposta negativa de João À questão do povo quanto a saber se ele era Elias. 
Ou eles estavam perguntando a ele se ele era o Elias de um verso diferente da Escritura do 
que aplicado a ele, ou ele não sabia a palavra. Mas, posso provar que João conheceu a 
Palavra, porque quando eles passaram a perguntar a ele,- Você é esse profeta? João sabia 
que eles se referiam ao profeta prometido por Moisés em Deuteronômio 18. Sua negação 
era então de ser o profeta que Moisés disse seria um semelhante a si mesmo. Finalmente 
John colocado ele mesmo em João 1:22-23:

Isto é escrito ...
22 Disseram-lhe pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos 
enviaram; que dizes de ti mesmo? 
23 Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, 
como disse o profeta Isaías,

John sabia que a Palavra bem o suficiente saber que Isaías disse em Isaías 40: 3 que um 
viria. “Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do SENHOR; endireitai no ermo
vereda a nosso Deus.” Ele também sabia que Malaquias 3: 1 disse: "Preparai o caminho 
diante de mim", como o profeta Isaías também tinha dito. No entanto, João negou ser Elias.
Ele sabia que devia transformar os corações dos "pais aos filhos" porque seu pai, 
Zacharias, tinha recebido aquela profecia. João também sabia que ele estava no espírito de 
Elias, então é possível que eles estivessem perguntando a ele se ele era o Elias de 
Malaquias 4 que deveria transformar o coração do "crianças para o Pais" antes do "grande
e terrível" dia do Senhor? Naturalmente, ele respondeu-lhes que ele não era "aquele Elias".
Mas, quem vindicou João? As pessoas estavam muito interessadas em quem ele era, mas 
quem foi que se levantou e disse-lhes? Disse-lhes ele mesmo quem ele era, como 
registrado em João 1:23:

Vamos lê-lo novamente ...
23 Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor, 
como disse o profeta Isaías,

Quem vindicou a Cristo? Lucas 9: 18-20 afirma ...



18 E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e 
perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? 
19 E, respondendo eles, disseram: João Baptista; outros, Elias, e outros que um dos
antigos profetas ressuscitou. 
20 E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, disse: O 
Cristo de Deus.

Em outro relato, Jesus respondeu: 
17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque 
to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus.
18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;

Isto dá-nos a nossa primeira pista para a vindicação de um profeta. Vem por revelação. E 
ele vem por esse profeta vindicando a si mesmo. A Palavra de Deus vindica-se a ser a 
Palavra de Deus. Moisés declarou-se um profeta de Deus. João Batista disse que ele era o 
único de quem Isaías falou, e Jesus ensinou Seus discípulos que Ele era o Cristo.

Mateus 26:62-65 registra a tentativa pobre de um padre descrente para descobrir a Verdade
de Jesus Cristo:

62 E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao 
que estes depõem contra ti? 
63 Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: 
Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 
64 Disse-lhe Jesus: Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do 
homem assentado à direita do Poder, e vindo sôbre as nuvens do céu. 
65 Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou; para que 
precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfémia.

Os incrédulos, especialmente aqueles em posição de autoridade, queriam saber, mas não 
podiam acreditar na Verdade porque não havia fé ou revelação em seus corações. Marcos 
14:60-62 também registra o incidente:

60 E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: 
Nada respondes? Que testificam estes contra ti? 
61 Mas. ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, 
e disse-lhe: És tu o Cristo, Filho do Deus Bem-dito? 
62 E Jesus disse-lhes: Eu o sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do 
poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu.

Jesus lhes havia declarado publicamente um número de vezes como ele fez em João 10:30:
"Eu e meu Pai somos um". Quando Jesus se vindicou, dizendo quem Ele era, tomaram 
pedras para apedrejá-Lo. MAS quando Jesus começou a se revelar, para tentar fazer as 



pessoas acreditarem quem Ele era, descobrimos que Ele os referiu, NÃO ao que Ele disse, 
MAS ao que Ele fez, como em João 2:23:

23 E, estando ele em Jerusalém pela páscoa, durante a festa, muitos, vendo os 
sinais que fazia, creram no seu nome.

Quando João Batista enviou mensageiros para perguntar quem Ele era, Jesus respondeu 
como registrado em Mateus 11: 5:

5 Os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são limpos, e os surdos ouvem; os 
mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho.

Jesus enviou mensageiros de volta para dizer a João que eles tinham visto estas coisas, 
significando que John saberia que as obras que Ele fez falaram Dele.

Está escrito em João 8:24 ...
24 Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que 
eu sou, morrereis em vossos pecados.

Mas em João 10:36-38, Jesus diz isso ...
36 Aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas; 
porque disse: Sou Filho de Deus? 
37 Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. 
38 Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que conheçais e 
acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.

Jesus lhes disse que se você não pode acreditar o que eu lhe digo, em seguida, acredite no 
que você me vê fazer. Agora não há nenhuma outra vindicação de um profeta de Deus: Em
primeiro lugar, ele lhe dirá quem ele é. Em segundo lugar, ele vai fazer as obras que ele é 
enviado para fazer. É assim que você pode perceber um profeta é enviado de Deus.

Agora, então, se houver um profeta antes da vinda do "grande e terrível" dia do Senhor, um
no espírito de Elias, há certas obras que ele deve fazer. Suas obras, será feito como uma 
pessoa no espírito de Elias. Ele "transformará o coração dos filhos de volta aos pais"  Ele 
cumprirá Mateus 17:11 onde Jesus diz que "restaurará todas as coisas" em algumas 
traduções, esta passagem lê  "Ele corrigirá aquelas coisas que têm ido fora em erro."

O capítulo 10 deste livro cobre as Eras da Igreja dos dias de Paulo até o presente em maior 
detalhe; porém, o livro do Apocalipse fala desta última era, a Era de Laodicéia, como 
tendo um mensageiro que vai dizer-lhes que eles são “desgraçado, e miserável, e pobre, e 
cego, e nu;”, e não sabem disso. Em Apocalipse 10:7, este mensageiro é referido como o 
Sétimo Anjo e diz que, “... quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, 
como anunciou aos profetas, seus servos.”



Assim, há um trabalho definido que o Profeta de Malaquias 4 é para fazer. Ele não será 
justificado por uma denominação. Ele não será concordado com, pela maioria, mas ele 
saberá quem ele é. Haverá aqueles que o verão e não o conhecerá, mas também haverá 
aqueles com o mesmo espírito como aqueles que aceitaram Jesus por Suas obras, dizendo 
em João 7:31. “Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem 
feito?”

Mas quando este profeta de Malaquias 4 vem com o espírito de Elias para restaurar todas 
as coisas e terminar o Mistério de Deus, o mundo não será digno dele, mais do que eles 
eram dignos dos profetas de outrora. A maioria das pessoas será propenso a ter tanta 
religião e afirmar tantos direitos, que eles serão cegos para a visitação.

Este homem virá, fazendo apenas o bem. Ele virá cumprir a Escritura, trazendo uma 
mensagem aos eleitos, a Noiva de Cristo, mas ele será odiado pelos líderes religiosos. Eles 
manifestarão o mesmo espíritoComo os que estavam ao pé da cruz e disse:  "Salvou os 
outros, mas a si mesmo não pode salvar." Cada movimento que este profeta faz será o de 
servir a humanidade, mas ele será criticado, mal compreendido, e rejeitado por causa da 
Doutrina que ele traz. Ordenado um profeta desde o ventre, como todos os profetas foram, 
sua vinda precederá a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo- e ele virá com no espírito de 
Elias.
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