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você? Ele sendo seu pastor merece seu respeito. Ele os guiará, porque
está ordenado por Deus para fazer isso.”
O pastor está ordenado para guiar a congregação; ordenado por Deus.
Não deixe que um crítico, uma pessoa que venha pôr veneno no coração
e na mente das pessoas, venha a te desviar. Deus ordenou ao pastor de
cada congregação para guiar a essa congregação no caminho de Deus;
ele é o responsável. E as pessoas dessa igreja devem estar sujeitas a esse
pastor, a esse ministério, porque ele é quem vai dar conta por você
perante Deus.
“Agora recordarão isto? O inimigo virá, e quando o fizer, aproximem-se o máximo possível um do outro.”
Quando virem a uma pessoa que o inimigo esteja usando para
criticar, para acusar, falar mal dos irmãos ou do pastor, o que vão fazer?
Pois, unirem-se (os irmãos) uns aos outros para orar, para estarem mais
perto uns dos outros, para que o inimigo não possa usar a essa pessoa. E
nem lhe prestar atenção, nem lhe dizer: “És bem-vindo para que fale
tudo isso que quer falar.” Não! Mantê-lo na linha: “Aqui entre nós não
podes vir falar mal dos irmãos, nem do pastor, nem de nenhum ministro.
Esse veneno é teu, portanto, não o queremos entre nós.”
É como o veneno das serpentes venenosas: se deixar que esse veneno
se movimente, terá picado você, e o envenenará; vai envenenar a alma, a
mente, o espírito; e então o levará à morte espiritual; o apartará de
Cristo. E apartar-se de Cristo é morte espiritual.
“E aquele ao qual o diabo está usando como inimigo se apartará de
vocês ou entrará para ser um de vocês."
Ou se ajusta ou vai embora. Isso é tudo. (SELADOS PELO
ESPÍRITO SANTO PARA O DIA DA REDENÇÃO – 16/10/2011 –
Por William Soto Santiago)
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“Sobretudo, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros! Não
importa o que o diabo procure dizer.”
Recordem: o diabo tratará de usar pessoas para dizer ou falar coisas
más contra algum crente; de alguma pessoa ou de algum ministro.
“Por agora todos vocês são um grupo completo, doce e amoroso.
Mas recordem minha advertência: Satanás não permitirá que fiquem
assim. Não senhor! Ele disparará tudo. Ainda que tenha que trazer a
alguém que lhe sirva de instrumento.”
Ou seja, ainda que tenha que trazer alguma pessoa no meio dos
crentes para que tenha companheirismo com todos, e se passe como se
fosse um de vocês, e comece a fazer e a falar coisas negativas; a colocar
um veneno no coração e na mente das demais pessoas. Vamos ver:
“Ele trará a um crítico, a um incrédulo, e o porá para fazer com que
tal pessoa tenha companheirismo com vocês em quietude.”
Será vista como uma pessoa espiritual que quer buscar a Deus,
porém, é o diabo trazendo alguém, pondo alguém no meio dos crentes
para depois usá-lo. Como para que veja tudo, investigue isto e aquilo, e
busque faltas às demais pessoas; e depois comece a dizê-las, a falar,
para causar dano a essa pessoa, à família da pessoa e a todas as pessoas
da igreja.
“Então (diz) a encherá com algum veneno e começará a correr entre
a igreja com isso (veem?). Mas você não vá tomar parte nisso.”
Você não diga a ela: “Eu me uno a ti para respaldá-lo!” E começar
um problema, para começar a difamar às demais pessoas, aos demais
irmãos. Não.
“Não tenha nada a ver com nenhuma coisa que não seja a Palavra.
Mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos uns para com os outros.”
E, logicamente, orando uns pelos outros. Se tem algo a dizer (que vê
mal em alguma pessoa), diga-o a Deus: “Olha, Senhor, vejo isto em meu
irmão. Ajuda-o! Perdoa-o! E ajuda-o a sair do problema que tem.
Ajuda-o em tudo.” É com Deus com quem tem que falar; e assim pode
ajudá-lo.
“Ore por esse homem (ou seja, por esse homem ou mulher que vier a
criticar)... Ore por esse homem (ou mulher); quem quer que seja. Só ore
por eles. E permaneçam unidos. E fiquem ao lado de seu pastor. Vê
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“Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho
preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a
saber, a Cristo.
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua
astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos
sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo.” (2
CORÍNTIOS 11:2-3)
“Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por
vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas; para que o
façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.”
(HEBREUS 13:17)
“Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os
injustos para o dia do juízo, para serem castigados;
Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em
concupiscências de imundícia, e desprezam as autoridades; atrevidos,
obstinados, não receando blasfemar das dignidades;
Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam
contra eles juízo blasfemo diante do Senhor.
Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos
para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem,
perecerão na sua corrupção,
Recebendo o galardão da injustiça; pois que tais homens têm prazer
nos deleites quotidianos; nódoas são eles e máculas, deleitando-se em
seus enganos, quando se banqueteiam convosco;
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Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar,
engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na
avareza, filhos de maldição;
Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho
de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça;
Mas teve a repreensão da sua transgressão; o mudo jumento,
falando com voz humana, impediu a loucura do profeta.
Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para
os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva.
Porque, falando coisas mui arrogantes de vaidades, engodam com as
concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam
afastando dos que andam em erro,
Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção.
Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo.
Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo,
pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez
envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que
o primeiro.
Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do
que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora
dado;
Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se
diz: O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao
espojadouro de lama.” (2 PEDRO 2:9-22)
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profetas, outros o ministério de pastor, outros o ministério de
evangelista, outros o ministério de mestre – e assim por diante. Todos
esses ministros serão atacados pelo inimigo de Deus neste tempo final.
Como farão isso? Recordem que: “Ferirei ao pastor, e as ovelhas se
dispersarão.” É o que diz a Escritura. E foi o que se passou quando
Cristo foi levado preso: Seus discípulos saíram fugindo; e estavam por
três anos e meio com Cristo sendo ensinados. Assim que, haverá alguns
que sentirão medo e se apartarão de Cristo ou deixarão de assistir aos
cultos. Nunca faça isso!
Até mesmo Pedro, que dizia: “Não, eu nunca te deixarei! Eu estou
disposto a morrer por ti!” Para que ninguém se louve a si mesmo, como
Pedro se louvou, Cristo lhe diz: “Eu orei por ti para que tua fé não
desfaleça. O diabo irá te cirandar.” E disse: “Antes que o galo cante
(quantas vezes?) três vezes, terás me negado.” Ou: “Me negarás três
vezes antes que o galo cante.”
E Pedro pensava que ele era o que mais amava a Cristo; que ele
estava disposto a morrer por Cristo. Mas quando chegou o momento do
aperto, então – quando já levaram a Cristo preso – e ele foi ao pátio lá
onde estavam julgando a Cristo, e lhe dizem: “Tu és um deles! Tu és
galileu! Falas como eles!” (Como Cristo e Seus discípulos.) E ele lhes
disse: “Não conheço a esse homem!” E assim... E jurava! E depois,
quando o galo cantou, chorou amargamente.
Saibam que Paulo disse: “Quem crê que está firme, cuide-se que não
caia.” Firme-se mais em Cristo. E quando vir problemas se achegue
mais a Cristo. E se orava uma hora, então ore duas horas ou três. Se
orava somente à noite, ore pela manhã também; e ore ao meio-dia;
mesmo que esteja em pé no trabalho. Ao almoçar também. Terminou de
almoçar (depois de ter orado pela comida), depois dedique uns
momentos para estar sozinho, orando em particular. Quer seja sentado
ou como for. O importante é que o coração esteja em contato com Deus.
Esteja louvando a Deus através de Cristo.
E, para que se cuidem, saibam que os apertos e as perseguições não
vêm somente dos de fora. Vejam o que diz o reverendo William
Branham aqui. Isto foi falado na Mensagem: “CRISTO É O MISTÉRIO
DE DEUS REVELADO”, pregada em 28 de Julho de 1963. Diz:
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um lado; e a morte não virá mais sobre os escolhidos de Deus e sobre os
ministros de Deus; porque somente lhes tocará a planta dos pés, nada
mais que isso. Ou seja, que, os que estarão levando a Arca do Pacto,
chegarão a ponto de morrer; e isso será a morte tratando de acabar com
os ministros que estarão levando a Arca que o povo estará seguindo;
cada um no país que Deus lhe colocou. O povo depende da Arca do
Pacto, e depende dos ministros que levam a Arca: que não a soltem em
nenhum momento, mesmo que vejam o Jordão, a morte, tocando a
planta de seus pés, mesmo que vejam a morte já lhes tocando os
tornozelos. O povo estará olhando a Arca do Pacto para segui-la. E a
cada ministro que leve a Arca do Pacto no tempo final, somente há uma
coisa que se pode dizer – as mesmas palavras que Deus disse a Josué:
“Esforça-te e sê valente! Porque te encontras em frente ao Jordão.” E o
povo está chamado a olhar a Arca do Pacto, e caminhar atrás da Arca do
Pacto; e cada ministro deve manter a Arca do Pacto levantada, até
atravessar o Jordão em seco com o povo, até que atravessemos através
da morte, a qual irá parar por um lado, e do outro lado, desaparecerá.
Mas, lembrem-se: que ao nos aproximarmos do Jordão, estaremos nos
aproximando da morte; porém, a morte será tragada na vitória. Quando?
Ante a Última Trombeta. A morte será tragada com a vitória ao sermos
transformados, ao passarmos ao outro lado, às promessas da transformação, do corpo glorificado, sem ver morte. (EM FRENTE AO
JORDÃO – 04/01/1987 – Por William Soto Santiago)
Agora, podemos ver que este é um tempo de todos os crentes em
Cristo estarem unidos; de orar uns pelos outros; e de nos prepararmos
para a Vinda do Senhor e para a ressurreição dos mortos e nossa transformação. Nunca deixar que nenhuma pessoa nos aparte de Cristo; que
nenhuma pessoa faça algo que tire de nossa alma, de nosso coração, a
Palavra de Cristo; que ninguém tire a Cristo de nossa alma. Recordem
que o inimigo tratará de apartar aos crentes em Cristo do caminho de
Cristo. E, para termos um quadro claro de como fará neste tempo, será:
atacando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, atacando aos líderes religiosos
da Igreja do Senhor Jesus Cristo – aos ministros; aos ministros que têm
- uns - o ministério de apóstolo ou missionário, outros o ministério de
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Porém, eu sei isto: você deve ter confiança no homem com o qual
está tratando ou o que ele fizer não fará nenhum bem a você. Você deve
crer em seu pastor; ele é um bom homem que foi salvo por Deus, e
prega o Evangelho. Respalde-o com tudo o que tenha. Se ele prega o
Evangelho, respalde-o e ajude-o, porque é um homem enviado por Deus
e ordenado por Deus para alimentar sua alma. (CRÊS ISTO? –
16/07/1950 – Por William Marrion Branham)
Supõe-se que seu pastor é um homem reto, e a congregação deve
estar com ele 100%. E vocês devem estar unidos totalmente, senão, aí o
diabo tem uma porta por onde entrar. (EU SOU A RESSURREIÇÃO E
A VIDA – 16/07/1950 – Por William Marrion Branham)
Você nunca viverá em um nível mais alto que seu pastor. Lembre-se
disso. Porque ele é o pastor que te alimenta; se é o pastor, tem que saber
onde está o Maná para alimentar as ovelhas. (REVELAÇÃO DE
JESUS CRISTO, PÁGINA 281 – Por William Marrion Branham)
O pastor deve ser um homem de conceito humilde com relação a si
mesmo; porém, não tão humilde que não possa ser como o Senhor Jesus
Cristo, que quando viu que algo mal acontecia na igreja, fez um chicote
de cordas e os expulsou do templo. Agora, a Igreja de Deus é o juízo
mais elevado, e o pastor é a ordem mais alta na igreja. Assim que, se às
vezes seu pastor tem que engrossar a coisa, ame-o mais, porque ele é um
verdadeiro pai que busca mantê-lo na linha já que está velando por sua
alma. O Espírito Santo o pôs como bispo da igreja. (NÃO TE ENVIEI
EU? – Por William Marrion Branham)
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Às vezes prego muito asperamente porque eu vejo que alguém está
saindo fora da linha. Veja você. Você tem que fazer isso. Um verdadeiro
pai o fará. Ora, ele te sacudirá e dirá: “Aqui! Entre de volta aqui na
fila!” Se ele é um fiel e verdadeiro pai. Então às vezes o seu pastor tem
que prosseguir com alguma coisa. Apenas o ame mais, porque ele é um
verdadeiro pai para você. Vê você? Tentando te manter na linha; porque
ele está vigiando a sua alma, pois o Espírito Santo o fez supervisor da
igreja. E você sempre deve observar aquilo. (NÃO TE ENVIEI EU? –
24/01/1962 – Por William Marrion Branham)
A autoridade completa e total da igreja é o pastor. Leiam isso na
Bíblia, e vejam se não é essa a ordem bíblica. Isso é exatamente correto.
Não há nenhum acima do ancião. (HEBREUS, CAP. 7 - 22/09/1957 –
Por William Marrion Branham)
Hoje você se dá conta que Deus sempre chama a uma separação. As
pessoas de hoje quando buscam a seus pastores, geralmente querem a
um que misture. Eu não sei como será entre vocês aqui, mas lá no norte
as pessoas querem a um que se misture. “Oh! Queremos um indivíduo
que seja um bom homem. Queremos um que possa vir ao púlpito e não
dizer coisas que firam.” Vocês sabem. “Que possa se misturar com as
multidões.” As pessoas querem um que se relacione. Mas Deus quer
separadores. O Espírito Santo disse: “Apartai-me a Paulo e Barnabé.”
(ABRAHAM - 08/06/1955 – Por William Marrion Branham)
Os dons não são dados às pessoas conforme elas desejam. “Não é do
que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia.”
Notaram? Os dons e o chamamento são sem arrependimento. Os
ministros não podem evitar serem ministros, se realmente são chamados
por Deus. Paulo disse: “Ai de mim se não pregar o Evangelho!” Eles
são ministros, e não desejam isso, mas o Espírito Santo os chamou para
que sejam ministros. (VINDE, PRESTEMOS CONTAS - 04/10/1955 –
Por William Marrion Branham)
Quando Lázaro se enfermou, Ele [Jesus - editor] se foi. Enviaram a
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buscá-lo e Ele seguiu se distanciando. O mandaram buscar novamente, e
Ele se distanciou mais. Se seu pastor fizesse isso com você, você não
voltaria jamais a essa igreja. Por isso é que seu pastor não pode fazer
nada por você. Você tem que crer que ele é um homem de Deus. (A
RESPEITO DE JESUS - 12/06/1955 – Por William Marrion
Branham)
Se você não pode respeitar ao homem, respeite o ofício que ele tem
em Deus. Isso é correto. Respeite-o. Se um ministro vem (seu pastor),
respeite-o sempre. Tenho ouvido congregações falarem de seu pastor –
falam mal dele, o ridicularizam... Como esse pastor alguma vez fará
algo por você? Não pode. Não me refiro a esta igreja, senão, a outras
igrejas que tenho visto. Você deve amar a seu pastor. Tem que saber que
ele é um ser humano, porém, Deus o fez seu pastor. O Espírito Santo o
fez seu apascentador. De modo que, deve respeitá-lo dessa maneira. Não
importa o que o pastor tenha feito. Se em seu coração você o respeita
como um servo de Deus, Deus te respeitará por fazer isso. (RESPEITO
– 15/10/1961 – Por William Marrion Branham)
Você não tem que enfiar uma faca nas costas de um homem para
mata-lo; você pode quebrar seu caráter e mata-lo, matando sua
influência. Fale mal de seu pastor aqui; diga algo mal dele; e é como se
tivesse disparado nele ao dizer algo que não estava correto sobre ele.
Bom, isso matará sua influência com o povo; e você será o culpado
disso. (HEBREUS, CAP. 7 – Por William Marrion Branham)
O Jordão representa a morte. É dito que somente molhou os pés dos
ministros, dos sacerdotes, mas não os inundou. Ou seja, se eles tivessem
que passar por dentro da água, representaria a morte; somente molhando
os pés deles, representava que a morte estava tocando-lhes – como
dizemos – “os calcanhares”; já tinham a morte lhes tocando os
calcanhares. Mas, a morte não podia causar-lhes dano, senão que, o
Jordão parou: a água que vinha descendo, parou; e as águas do Jordão,
daí para baixo, se secaram, acabaram-se, e o povo passou. Representando que, chegará um momento em que a morte irá parar, irá parar de

