
 

Um homem enviado de Deus  

para uma Comunidade é o  

Pastor de toda Comunidade 
 
 

27  Eles tinham uma rainha ali, chamada Jesabel, e ela havia levado 
os filhos de Israel a se desviar, com sua maneira moderna e fantástica de viver. Ela 
fez com que eles cometessem fornicação e fizesse coisas malvadas. Que grande 
paralelo com esse dia de hoje. 
28  Mas Elias em meio a tudo isso, apesar de que muitos dos filhos de Israel, milhares 
deles se haviam comprometido com o mundo e queriam viver de uma maneira 
moderna. Ainda assim; Elias não se comprometia com nada. Ele disse a Jesabel qual 
era seu lugar e como deveria se comportar. Oh! Ela odiava o profeta, de todas as 
maneiras, ainda que ela não quisesse reconhecê-lo, ele era o seu Pastor. 
29  Muitas vezes as pessoas não querem reconhecê-lo, mas um homem de 
Deus, enviado a uma comunidade(*) é o pastor da comunidade inteira(**), 
quer seja que ele seja Batista, Presbiteriano ou o que seja, Deus unge Seu homem e 
ele não comprometerá com nada. As pessoas às vezes o Odeiam porque ele tem que 
manter-se pela verdade mas com tudo isso ele é o pastor de Deus para a hora. 
30  Oh, ela o desprezava, ela fez tudo o que estava ao seu alcance para matá-lo, mas 
ainda assim ele foi fiel aos princípios e às leis de Deus. Suas festas modernas e 
sociais e essa maquilagem de seu rosto e sua classe de roupa havia contaminado 
essa nação. E o velho Elias não era um homem fácil. Ele lhe disse exatamente onde 
ela estava. 
31  Oh Deus, envia-nos mais Elias neste dia, que não se comprometam com o 
pecado(***); alguém que pregue a verdade não importa o quanto doa. Deus ainda 
tem servos em cada comunidade(****) que não se comprometerão com as 
coisas do mundo. Que Fazes Aqui? William Marrion Branham 
 

 

(*) Comunidade 
sf (lat communitate) 1 Qualidade daquilo que é comum; comunhão. 2 Participação em comum; sociedade. 3 
Sociol Agremiação de indivíduos que vivem em comum ou têm os mesmos interesses e ideais políticos, 
religiosos etc. 4 Lugar onde residem esses indivíduos. 5 Comuna. 6 Totalidade dos cidadãos de um país, 
o Estado ou cidade. 
(**) Conjunto de habitantes de um mesmo Estado ou qualquer grupo social cujos elementos vivam numa 
dada área, sob um governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e histórico; Derivação: por 
metonímia. Diacronismo: antigo. o município. Derivação: por metonímia. o Estado. 
(***) PECADO: Descrer dos princípios Divinos (Incredulidade) 
(****) Comunidade: Conjunto de pessoas que vivem em comum; sociedade civil(Cidade ou Estado) ou 
religiosa(Igreja). 
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