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Resgate de almas preciosas 
 
 
Jesus Cristo, viveu 33 anos neste planeta com uma única finalidade, resgatar o homem da 
condenação. Ele por ser a expressão máxima de Deus poderia muito bem viver uma vida 
de glamour e status, mas no entanto ele disse. 
 
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-
me a curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos...(Lucas 4:18). 
 
Mas infelizmente hoje há muitos supostos ministros do Evangelho, que apenas visam 
status e querem tornarem celebridades e fazem do Evangelho um marketing da fé.  
 
Inclusive chegam ao ponto de cobrarem altos cachês para pregarem, se assim não for, 
não se dispõe para exercer esta nobre tarefa. Eles alegam que quem serve a Deus tem 
que ter do bom e do melhor, e com este falso argumento ficam ricos as custas do bom 
nome de Jesus.  
 
Fazem tudo por dinheiro, tanto é, que o profeta disse: Os seus chefes dão as sentenças 
por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas profetizam por 
dinheiro; e ainda se encostam no Senhor dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? 
(Miquéias 03:11) 
 
Jamais Deus estará no meio de uma má chefia que faz do Evangelho uma causa 
profissional, pois Ele disse:"De graça recebeis de graça dai". Será que estes princípios 
estão sendo aplicados no nosso meio? É óbvio que não, tanto é que esta escrito: Os seus 
príncipes são rebeldes, e companheiros de ladrões.  
Cada um deles ama as peitas, e correm após salários...(Isaías 1:23).  
 
Aí está a realidade dos fatos. É este clima que está imperando na maioria dos movimentos 
evangélicos. A suposta missionária Lanna Holden, disse em uma entrevista na revista 
Eclésia que o seu ministério era uma máquina de fazer dinheiro, e há centenas de 
mercenários seguindo esta estratégia demoníaca.  
 
O sangue de Cristo não fora derramado para enriquecer estes oportunistas, mas sim para 
comprar homens de todas as tribos,língua, e povo e nação. 
(apocalipse 5:9) 
 
 

Nosso Objetivo é o mesmo de Cristo 
Levar Almas para Deus. 

 
O Reverendo William M. Branham, Profeta de Deus ensinou a importância de Levar Almas 
á Cristo Jesus. 
 
45454545 E pedimos que Tua grande Presença unja-nos todos, vendo que somos pessoas 
terrenas, Tu nos tiraste da terra, e à  terra retornaremos. E somente enquanto estamos E somente enquanto estamos E somente enquanto estamos E somente enquanto estamos 
vivevivevivevivendo neste vaso terrestre, temos o privilégio de servirndo neste vaso terrestre, temos o privilégio de servirndo neste vaso terrestre, temos o privilégio de servirndo neste vaso terrestre, temos o privilégio de servir----Te, e ganharmos outros para Ti.Te, e ganharmos outros para Ti.Te, e ganharmos outros para Ti.Te, e ganharmos outros para Ti. 
Então pedimos  que Tu permitas que nossos corações se submetam à Tua Palavra e que 
o Espírito Santo possa tomar a Palavra e entregá-la a nós como temos necessidade. Pois 
pedimos isto no Nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. 
Sermão A Personificação do Cristianiasmo §45     
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228228228228 Israel estava tão errado como jamais podia estar. Estavam tão errados até o ponto 
em que Deus teve que desampará-los; porém Moisés... Eu sempre tenho me perguntado 
como tem podido suceder  tal coisa. Era o Espírito de Cristo em Moisés. Vê você? Todos 
temos errado, porém Ele parou firme por todos nós mesmo quando ainda estávamos em 
erro. Não importa quão errados se encontrem, nunca vamos desassociar-nos ou deixar de 
ter companheirismo com eles. Enquanto possamos ganhar as almas, vamos a elas, Enquanto possamos ganhar as almas, vamos a elas, Enquanto possamos ganhar as almas, vamos a elas, Enquanto possamos ganhar as almas, vamos a elas, 
segundo a Palavra do Senhor que diz: “Sede simples como as pombas e prudentes como segundo a Palavra do Senhor que diz: “Sede simples como as pombas e prudentes como segundo a Palavra do Senhor que diz: “Sede simples como as pombas e prudentes como segundo a Palavra do Senhor que diz: “Sede simples como as pombas e prudentes como 
as serpentes”. (Mateus 10:16). Vê você? E tratemos de ganhar as almas que nos foas serpentes”. (Mateus 10:16). Vê você? E tratemos de ganhar as almas que nos foas serpentes”. (Mateus 10:16). Vê você? E tratemos de ganhar as almas que nos foas serpentes”. (Mateus 10:16). Vê você? E tratemos de ganhar as almas que nos for r r r 
possível.possível.possível.possível.  
Sermão A Maior Batalha Jamais Pelejada §228 

 
 

Devemos Ajudar-nos mutuamente 
 

16161616 Como - e como os dias se aproximam, aproximam e o caminho se estreita, nós - 
nós queremos nos ajuntar. Meu Deus, nós devemos ser somente um - um Corpo. um Corpo. um Corpo. um Corpo. 
Devemos agiDevemos agiDevemos agiDevemos agir juntos, esquecendo os pecados uns dos outros e nossas diferenças, r juntos, esquecendo os pecados uns dos outros e nossas diferenças, r juntos, esquecendo os pecados uns dos outros e nossas diferenças, r juntos, esquecendo os pecados uns dos outros e nossas diferenças, 
somente continuemos nos ajuntando, ajuntando, ajuntando à medida que vemos aquele somente continuemos nos ajuntando, ajuntando, ajuntando à medida que vemos aquele somente continuemos nos ajuntando, ajuntando, ajuntando à medida que vemos aquele somente continuemos nos ajuntando, ajuntando, ajuntando à medida que vemos aquele 
dia se aproximando; agrupandodia se aproximando; agrupandodia se aproximando; agrupandodia se aproximando; agrupando----nos juntamente, todos com um só acordo e um coração.nos juntamente, todos com um só acordo e um coração.nos juntamente, todos com um só acordo e um coração.nos juntamente, todos com um só acordo e um coração. 
E se algum irmão, ou irmã sair do caminho de qualquer maneira, não faça nada mais 
senão orar por aquela pessoa e em amor sempre considerando uns aos outros. Nunca - 
nunca um de vós saia do caminho. Fiquem juntos. E se vocês podem, ajuntem mais a isto 
constantemente o tempo todo. 
Sermão o Filtro do Homem que Pensa §16 
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