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Esta reunião será um pouco diferente daquela que normalmente temos aqui. Quase sempre que nos 
reunimos aqui, é uma reunião para a cura dos enfermos e para as necessidades físicas. A ênfase é 
colocada nisso. Mas esta noite nós começamos este reavivamento para a cura da alma, o espírito do 
homem.
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No entanto, se o Senhor permitir, no Domingo de manhã (na escola Dominical, no Domingo de manhã) 
vamos ter oração pelos enfermos numa fila normal de cura no Domingo de manhã, se o Senhor permitir. E 
nestas noites de semana somos fortemente pressionados a falar das coisas eternas para a alma.

Agora, nós sabemos que quando um corpo é curado, isso nos faz a todos felizes, porque sabemos 
que definitivamente mostra que o nosso Deus cura os enfermos. Mas essa pessoa doente, se viver o 
suficiente, talvez fique doente novamente, talvez com a mesma doença de que foi curada. E isso não 
tira a cura. O médico vai dar remédio para a pneumonia e talvez dois dias mais tarde eles vão morrer de 
pneumonia depois de ele ter declarado que estão bem. Isso reaparece novamente. Mas quando essa 
alma é curada, você então tem a vida eterna.
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E eu creio que estamos tão perto da vinda do Senhor Jesus, que nos convém fazer tudo o que 
pudermos para trazer todas as almas ao reino e para trazer o reino às pessoas, para que possamos ser 
curados na nossa vida espiritual. Eu creio que o corpo de Jesus é o corpo mais doente que eu conheço, 
isto é, o corpo, o corpo espiritual de Cristo na terra está muito doente.

E agora, não estamos a pensar manter-vos por muito tempo à noite, porque na primeira noite não 
temos espaço para acomodar os nossos amados amigos. Estamos no projecto de construir uma nova 
igreja, um grande tabernáculo aqui mesmo nestes lotes, ou onde quer que o Senhor nos guie, mas pelo 
que sabemos, é aqui.
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E agora, distribuímos a reunião, de Quarta a Domingo. Mas então, no Domingo, está a chegar a festa 
do Natal, mas sempre que o Senhor nos disser para parar, será esse o tempo. Não sabemos quais serão 
os resultados. Mas crendo que as pessoas aqui no tabernáculo e as nossas igrejas irmãs, uma delas é o 
Tabernáculo de Santidade em Utica, da qual o Irmão Graham Snelling é o pastor, e em New Albany, onde 
o Irmão “Junie” Jackson é pastor; e também na auto-estrada onde o Irmão Ruddell é pastor. Nós (e as 
igrejas irmãs deste tabernáculo)… estamos a tentar levar o nosso povo a um melhor companheirismo 
com Cristo, esse é o nosso propósito. Então eu escolhi ler e dar lições nas próximas noites…

Hoje à noite eu quero falar sobre o tema: O que é o Espírito Santo? E amanhã à noite, quero pregar 
sobre: Para que foi dado? E na Sexta-feira à noite (e para os gravadores, eu não quero que isso seja 
gravado na sexta-feira à noite): Como é que eu recebo o Espírito Santo e como é que sei quando o 
tenho? Então vamos deixar… Então veja o que o Senhor nos vai guiar para o Sábado e Domingo… e 
Domingo de manhã, um serviço de cura e outro serviço evangelístico para o Domingo à noite.

4

E agora, nós queremos que todos saibam que… E eu sei que os gravadores estão a funcionar na sala 
do fundo, e queremos dizer isto: Porque em reuniões como esta, de tipo evangelístico, temos pessoas 
de diferentes denominações de igrejas que foram ensinadas na sua própria esfera de crença - cada uma. 
E está tudo bem. Nunca quis ser culpado de semear discórdia entre os irmãos. E nas reuniões, eu 
apenas prego sobre as grandes verdades evangélicas da Escritura, sobre o que os irmãos que 
patrocinam a minha reunião crêem. Mas no tabernáculo aqui, eu quero falar sobre o que nós cremos. Por 
isso, se não entenderem, ficaria muito feliz em receber uma pequena carta ou nota sua a colocar-me 
uma pergunta acerca de porque é que nós cremos assim. E eu ficaria feliz em tentar explicar da melhor 
forma possível.

Sabe, toda a igreja… Se você não tem uma doutrina, não é uma igreja. Você tem que ter algo que 
defenda, alguns princípios que está a defender. E independentemente de qual seja a afiliação de uma 
pessoa ou denominação, se essa pessoa é nascida do Espírito de Deus, esse é meu irmão ou minha irmã, 
independentemente de… Nós podemos divergir noutras coisas tão longe quanto o este do oeste, mas 
ainda somos irmãos. E eu não faria nada a não ser tentar ajudar aquele irmão para um caminho mais 
próximo, melhor para Cristo, então eu creio que qualquer Cristão verdadeiro faria o mesmo por mim.
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Agora, eu pedi a este tabernáculo... Agora, não vamos entrar nisto, apenas para uma reunião 
prolongada. Eu quero entrar nisso - e eu quero que você, e eu pedi-lhe para deixar tudo para trás e 
consertar todo o pecado - que nós estamos a entrar nisso com tudo o que está nos nossos corações e 
nas nossas vidas. Devemos vir aqui com o único propósito de preparar as nossas almas para a vinda do 
Senhor, e nenhum outro propósito. E como eu tenho falado e dito, talvez um dia eu possa ensinar ou 
dizer algo que pode ser um pouco contrário ao que outra pessoa... da forma que eles creram. Eu não vim 
para a polémica, veja. Eu venho... Estamos aqui para preparar a vinda do Senhor.
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E eu acho que este pequeno grupo… eu tenho alguns irmãos visitantes comigo aqui, que eu conheço7
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de diversos lugares, e estamos felizes por tê-los. E, sem dúvida, através da audiência ali, há outros de 
fora da cidade, de fora das nossas pequenas cidades vizinhas aqui. E nós estamos felizes por tê-los e 
muito agradecidos se vocês nos amam o suficiente para vir ouvir estas coisas. Que possa levar para 
casa consigo, meu Irmão, minha Irmã, os tesouros mais ricos que Deus pode derramar no seu coração é 
a minha oração.

E para este pequeno tabernáculo, vendo que eu creio que são algumas das melhores pessoas que eu 
creio que estão na terra, vêm a este tabernáculo… Eu nunca disse as melhores pessoas, eu disse que 
algumas das melhores pessoas da terra vêm a este tabernáculo. Mas como dia após dia a voltar de 
reunião em reunião, eu vejo uma grande necessidade neste tabernáculo, uma grande necessidade nele, 
e isso é para um enchimento ou uma consagração, uma vida mais profunda, um andar mais íntimo com 
Deus. E eu prometi-lhes fazer isto, ter estas mensagens para eles. E nós estamos contentes por trazê-
las e terem companheirismo connosco ao redor da Palavra de Deus, enquanto ensinamos e tentamos 
trazer à tona.
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Agora, nas primeiras três noites nós não vamos ter um tema para pregar, mas uma mensagem para 
ensinar da Palavra de Deus. E agora… porque eu não pediria a ninguém que fizesse algo que eu mesmo 
não fizesse. E esta semana foi um Calvário completo para mim. Eu estive tão perto do desmaio, como eu 
diria, que eu estava quase fora de mim. Mas eu entreguei completamente toda a vontade e tudo o que 
eu conheço ao Senhor.

Na outra noite, por volta da meia-noite, a minha esposa e eu, depois de nos sentarmos e orarmos e 
falarmos com o Senhor do outro lado do banquinho para os pés da nossa sala com duas Bíblias abertas, 
nós consagramo-nos novamente a Deus para um serviço completo, para que nós rendêssemos as nossas 
próprias vontades e tudo, e todo o pensamento negativo, para servir o Senhor Jesus. E eu confio que 
essa foi a sua atitude também, que você fez a mesma coisa. Então quando viermos nesta noite, vamos 
chegar a terreno santo, entre um povo que tem estado a orar e a jejuar e a fazer restituições e a 
preparar-se para receber algo de Deus. E eu sei que aquele que vier com fome não passará fome, mas 
Deus o alimentará com o pão da vida.
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Agora, antes de lermos o Seu Livro sagrado, vamos inclinar as nossas cabeças por um momento para 
oração.

Senhor, já houve oração oferecida neste lugar esta noite. Tem havido… As canções de Sião foram 
cantadas pelos Teus filhos. Os corações deles foram elevados e nós viemos aqui para nos consagrar a Ti 
e para Te adorar do fundo da nossa alma. E nós estamos a trazer isto à Tua lembrança, Senhor, que Tu 
disseste quando Te assentaste no monte e ensinaste os Teus discípulos, “Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.” Tu prometeste, Senhor.
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Estamos a vir esta noite com os corações abertos, estamos a chegar com fome e sede, e sabemos 
que vais cumprir a Tua promessa.

Enquanto nos esforçamos para abrir estas páginas sagradas da Bíblia para ler o conteúdo delas, que 
o Espírito Santo possa levá-las a todos os corações. E possa essa semente cair numa fé profunda e rica 
que trará todas as promessas que a Palavra fez. Ouve-nos, Senhor, limpa-nos e prova-nos. E se houver 
alguma coisa impura sobre nós, Senhor, qualquer pecado não confessado, qualquer coisa que não esteja 
certa, revela agora, Senhor. Andaremos em linha recta e faremos isso, porque percebemos que estamos 
a viver nas sombras da vinda do Senhor Jesus. E nós temos, oh, santo Deus, entrado nas sombras da 
Tua justiça esta noite, e nós estamos a suplicar por uma nova dedicação e consagração, e enchimento 
do Espírito Santo nas nossas vidas.

Vendo os fogos do reavivamento começarem a diminuir, vamos lançar a lenha da Palavra, para que 
possa acender um novo fogo, para que os nossos corações estejam cheios de zelo. Santifica-nos, 
Senhor, pela Tua preciosa Palavra, e pelo Teu sangue, e pela Tua graça pedimos, e todos os 
agradecimentos e louvores serão Teus. Tira todo o preconceito dos nossos corações, purifica-nos, oh 
Senhor. Dá-nos corações puros e mãos limpas e mentes limpas, para que possamos entrar no Teu 
santuário noite após noite, regozijando e cheios do Teu Espírito. Nós pedimos isso no nome de Jesus e 
por causa Dele. Amém.

Eu desejo ler a Palavra agora mesmo. Enquanto eu peço que tragam as vossas Bíblias, os vossos 
lápis, os vossos papéis para as escrituras, se assim o desejarem, estaria muito bem. E enquanto estão a 
chegar ao capítulo sete de Actos para começar… Para responder à pergunta… ou, para começar a 
responder à pergunta, “O Que É O Espírito Santo?”
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Não há nada que derrote Satanás, nunca houve nada na terra que pudesse derrotar Satanás como 
a Palavra de Deus. Jesus usou-a na Sua grande batalha, Ele disse: “Está escrito…”

E esta manhã enquanto eu estava a ouvir, há alguns dias, uma transmissão que parecia querer dizer12
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que a criação veio de algumas cinzas a soprar juntas e algum fosfato e alguns químicos da terra e o 
calor da luz do sol criou o germe de vida e trouxe vida.... Como é ridículo, quando a luz do sol mata 
qualquer germe de vida. Coloque um germe ao sol, vai matá-lo imediatamente. E não existe tal coisa, a 
não ser Satanás a tentar atirar-me com isso… E depois de ter levado a minha pequena Rebekah à escola 
esta manhã e na estrada de volta comecei a ligar o rádio novamente, e eu pensei em entrar nisso 
novamente, então eu desliguei novamente.

E ao subir a rua, Satanás disse-me, ele disse, “Sabias que este homem a quem chamam Jesus era 
apenas um homem como, um dia no seu dia, como Billy Graham ou Oral Roberts. Ele era apenas um 
homem que eles começaram a ter algumas pessoas à volta Dele e a dizer, 'Ele é um grande homem.' E 
passado algum tempo Ele tornou-se maior e depois Ele tornou-se um Deus para eles. E agora, está 
espalhado por todo o mundo desde que Ele está morto, e só isso.”

Eu pensei, “Que mentiroso que tu és.” E então eu virei-me quando estava a atravessar a Graham 
Street, eu disse, “Satanás, tu que estás a falar à minha consciência, eu gostava de te perguntar 
algumas coisas: Quem foi que os profetas Hebreus falaram que viria? Quem era o Messias ungido? O que 
estava sobre aqueles homens que O previram e falaram da Sua vida milhares de anos antes de Ele 
chegar aqui? Quem foi que predisse isso ao pormenor? E quando Ele veio, eles disseram, 'Ele foi contado 
com os transgressores,' e foi. ”Ele foi ferido pelas nossas transgressões“ e foi. ”Ele fez a Sua sepultura 
com os ricos, mas Ele ressuscitaria ao terceiro dia,“ e ressuscitou. E então Ele prometeu o Espírito 
Santo, e eu tenho isso, então podes muito bem afastar-te disso, porque está escrito na Palavra e toda 
a palavra é verdade.” Então ele saiu. Dê-lhe a Palavra, isso basta. Ele não pode suportar essa Palavra, 
porque é inspirada. Vamos começar a ler esta noite no capítulo sete do livro de Actos.
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E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim?

E ele disse: Varões, irmãos, e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na 
Mesopotâmia, antes de habitar em Haran,

E disse-lhe: Sai da tua terra e de entre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar.

Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Haran. E dali, depois de seu pai falecer, Deus o trouxe 
para esta terra, em que habitais agora.

E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse 
dela, e, depois dele, à sua descendência, não tendo ele filho.

…falou Deus assim: Que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à 
escravidão, e a maltratariam por quatrocentos anos.

E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste 
lugar,

E deu-lhe o pacto da circuncisão; e assim gerou Isaac, e o circuncidou ao oitavo dia, e Isaac a 
Jacob, e Jacob aos doze patriarcas.

Sobre este lugar, queremos abordar o tema (que eu acho que é o tema mais importante de hoje): O 
que é o Espírito Santo? O que é isso? E agora, a razão pela qual eu escolhi estes assuntos assim: Você 
não pode vir e receber o Espírito Santo, a não ser que saiba o que é. E você não pode receber (se 
souber o que é), a não ser que creia que lhe é dado, e é para si. E então, você não pode saber se tem 
isso ou não, a não ser que saiba quais são os resultados que isso produz. Assim, se você sabe o que é, 
e para quem é, e que acção provoca quando vier, então você saberá o que tem quando receber, veja. 
Isso encerraria o assunto.
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Tal como eu estava a falar com o nosso Irmão Jeffries hoje. E ele disse, “Eu gostava de estar na 
reunião esta noite, mas estarei lá amanhã à noite.” Ele não sabia que a reunião estava a decorrer, 
porque nós não a anunciamos aqui mesmo. Alguns dos… O Irmão Leo e os outros escreveram para alguns 
dos nossos amigos e disseram-lhes, de fora da cidade. Bem, porque não tínhamos espaço…
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Agora, eu disse, “Irmão Jeffries, se você me chamasse para abrir um dos seus poços de petróleo e 
eu não soubesse nada acerca disso, provavelmente ia explodi-lo. Eu posso girar a chave errada ou ligar 
o motor errado. Eu teria que saber como fazer antes de fazer isso.” E é assim que se recebe o Espírito 
Santo, você tem de saber o que vem buscar, como receber e o que é.

Agora, em primeiro lugar, o Espírito Santo foi prometido. Nós poderíamos levar dez semanas e 
nunca… apenas tocar ao de leve neste assunto: O que é o Espírito Santo. Mas a primeira coisa, eu 
quero abordar isso apenas o suficiente para dar um esboço a cada noite, depois ver na noite seguinte se 
há alguma dúvida.
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Quantos aqui não receberam o Espírito Santo, não foram baptizados com o Espírito Santo, levantem
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as mãos. Você sabe que não esteve… Olhe para as mãos.

Agora, eu quero falar sobre isso, o Espírito Santo sendo um sinal, porque é um sinal. Nós 
entendemos que todas as promessas nos são dadas por… Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu 
a promessa a Abraão e à sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e à sua semente. E 
este sinal é para um povo da aliança.

Agora, há uma grande diferença entre um Cristão e um Cristão cheio do Espírito Santo. E agora, 
vamos ver isso na Escritura e colocar exactamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um Cristão que 
professa ser Cristão. Mas se este Cristão ainda não foi cheio do Espírito Santo, ele está apenas no 
processo de se tornar um Cristão, veja. Ele professa crer, ele está a trabalhar nisso, mas Deus ainda não 
lhe deu este Espírito do Espírito Santo. Ele ainda não alcançou essa meta com Deus, que Deus 
reconheceu.
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Porque Deus fez um concerto com Abraão depois de ter chamado Abraão, que é um tipo do chamado 
do crente hoje… Ele chamou Abraão, e Abraão saiu do seu país e foi para uma terra estranha para 
habitar entre estranhos. E esse foi um tipo de quando Deus chama um homem para parar com a sua 
maldade, para se arrepender dos seus pecados. Ele então afasta-se da multidão em que ele estava, 
para viver numa nova multidão, entre novos tipos de pessoas. E então, depois que Deus descobriu que 
Abraão era fiel à promessa que Deus lhe deu (que ele teria o filho e por este filho toda a terra seria 
abençoada), então Deus confirmou a sua fé ao dar-lhe um sinal, e esse sinal era a circuncisão. E a 
circuncisão é um tipo do Espírito Santo.
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Apenas os versículos seguintes deste capítulo que acabamos de ler (se quiserem ver)… No… Estêvão 
disse no versículo cinquenta e um, “Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós 
sempre resistis ao Espírito Santo; assim, vós sois como os vossos pais.”

A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. E Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão depois que ele 
aceitou Deus pela Sua promessa e entrou num país estranho, veja. Foi um sinal. E todos os seus filhos e 
a sua semente depois dele deveriam ter este sinal na sua carne, porque era uma distinção. Era para 
separá-los de todas as outras pessoas, este sinal de circuncisão. E é isso que Deus usa hoje. É o sinal 
da circuncisão do coração, o Espírito Santo, que faz da igreja de Deus uma igreja separada de todos os 
outros credos, fés e denominações. Eles estão em todos os tipos de denominações, mas ainda assim são 
um povo separado.
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Deixe-me falar com um homem dois minutos, eu consigo dizer se ele recebeu o Espírito Santo ou 
não. Você também consegue. Isso separa-os, é uma marca, é um sinal. E o Espírito Santo é um sinal. 
Qualquer criança que recusasse a circuncisão no Velho Testamento, que era uma sombra do Espírito 
Santo, era cortada do meio do povo. Ele não poderia ter companheirismo com o resto da congregação 
se se recusasse a ser circuncidado. Agora use esse padrão para hoje. Uma pessoa que se recusa a 
receber o baptismo do Espírito Santo não pode ter companheirismo com aqueles que têm o Espírito 
Santo. Não pode. Você tem que ser de uma natureza.
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Como a minha mãe costumava dizer, “Os pássaros da mesma plumagem voam juntos.” Bem, é um 
provérbio antigo, mas é verdadeiro. Você não vê pombas e corvos a ter companheirismo. As suas dietas 
são diferentes, os seus hábitos são diferentes, os seus desejos são diferentes. E é assim com o mundo e 
com um Cristão, quando você é circuncidado pelo Espírito Santo, o que significa cortar fora uma carne.

A circuncisão só podia ser masculina. Mas se a mulher era casada com um homem, ela fazia parte 
dele, ela foi circuncidada com ele. Você lembra-se em Timóteo onde diz, “Não obstante ela será salva na 
concepção, se ela continuar na fé e na santidade com toda a sobriedade.”
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Agora, a circuncisão… Você sabe que quando Sara riu na tenda atrás dela com a mensagem do Anjo, 
quando Ele disse, “Abraão (não sabendo quem Ele era, um estranho), onde está tua esposa, Sara?” 
Como é que sabia que ele tinha uma esposa?

Como Jesus disse, “Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do homem.” Lembre-se, 
aqueles sinais não foram confiados a Sodoma e Gomorra, no mundo entre os religiosos, mas era para o 
eleito, o chamado. E Abraão foi chamado. E a palavra igreja significa “o chamado, o separado,” como 
Abraão se separou e foi circuncidado. E então, quando Sara riu da própria mensagem do Anjo, Deus a 
teria matado ali mesmo, mas Ele não podia incomodar Sara sem incomodar Abraão, porque eles eram um. 
Ela fazia parte dele. Vocês não são mais dois, mas um só.

Assim, a circuncisão, o Espírito Santo hoje circuncida o coração, e é um sinal, um sinal dado. Alguém 
disse no outro dia… eu só repito isto, não é uma piada, porque é a verdade, mas parece uma piada. 
Como eu já disse muitas vezes, “Este não é lugar para piadas.” Mas havia um Alemão na costa oeste 
onde nós estávamos. Ele recebeu o Espírito Santo e desceu a rua, e ele andava um pouco, e levantava 
as suas mãos e falava em línguas, e corria, e saltava, e gritava. E ele estava a trabalhar assim, e o seu

22
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chefe disse-lhe, “Onde é que estiveste?” (Eu gosto daqueles lugares onde você já esteve.) Ele disse, 
“Deves ter estado no meio daquele bando de malucos.”

Ele disse, “Então acha que eles são malucos?”

Ele disse: “Claro que são.”

Ele disse, “Bem, louvado seja o Senhor pelas malucos!” E ele disse: “Sabe uma coisa? Os malucos 
desempenham um grande papel”, disse ele, “por exemplo, no automóvel [há aqui um jogo de palavras em 
Inglês uma vez que a palavra ”nut“ significa maluco, mas também as porcas onde os parafusos apertam 
- Trad.]: você tira todas as porcas dele, não tem nada a não ser um bando de tralha.” Então está certo.

Você fica tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre si, até que a mente deste mundo não 
gosta de si e eles estão contra si e não querem ter nada a ver consigo. Você nasceu de outro mundo, 
você é um estranho, dez vezes mais estranho do que seria se fosse às regiões mais remotas das selvas 
africanas. Você é diferente quando o Espírito Santo vem. E é um sinal. É uma marca entre as pessoas.
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Agora, você diz então, “Irmão Branham, aquele sinal da circuncisão foi dado a Abraão (isso é 
verdade) e à sua semente.” Sim. Muito bem.

Agora, vamos abrir em Gálatas, capítulo três, versículo vinte e nove e ver como isso se aplica a nós. 
Gálatas 3 e 29, e veja como esta circuncisão pode ser aplicada a um Gentio, se formos Gentios, já que 
por nascimento natural o somos. Agora, o primeiro… eu quero ler o versículo dezasseis.
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Ora as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. [Abraão e a sua semente.] Não diz: E 
às posteridades [Apenas a qualquer tipo de semente. Dizem, “Oh, eu sou a semente de Abraão também.” 
Não! Para uma semente. A semente de Abraão, não é para as sementes.], como falando de muitas, mas 
como de uma só: E à tua posteridade, que é Cristo.

Cristo foi a semente de Abraão. Você crê nisso? Muito bem. Agora, vamos ver o versículo vinte e 
oito e vinte e nove.

Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há masculino nem feminino; porque 
todos vós sois um, em Cristo Jesus.

E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros, conforme a promessa.

Como é que recebemos a semente de Abraão? Por estarmos em Cristo, então somos semente de 
Abraão. E qual foi a semente de Abraão? Como… Podemos ir a Romanos 4 e a outros lugares. Abraão 
nunca recebeu a promessa enquanto foi circuncidado. Para mostrar que a circuncisão era apenas um 
tipo, ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado. E foi um tipo de reconhecimento da fé que ele 
tinha antes de ser circuncidado.

Agora, quando estamos em Cristo, tornamo-nos semente de Abraão e somos herdeiros com Cristo, 
portanto, não importa quem nós somos, Judeus ou Gentios… E a semente de Abraão… a semente de 
Abraão tem a fé de Abraão, que toma Deus na Sua Palavra. Não importa se parece bastante ridículo, se 
você parece comportar-se bastante fora do comum, quão peculiar isso o torne, você toma a Palavra de 
Deus, independentemente de qualquer coisa.

25

Abraão aos setenta e cinco anos de idade e Sara aos sessenta e cinco tomaram a Palavra de Deus 
e chamaram a qualquer coisa contrária a Ela como se não existisse. O que acha que os médicos daquele 
dia pensaram? O que acha que as pessoas pensaram quando viram um homem idoso de setenta e cinco 
anos de idade louvar a Deus que ele ia ter um bebé da sua esposa, e os sessenta e cinco anos dela, 
cerca de vinte e cinco anos após a menopausa? Mas (veja) faz com que você se comporte de forma 
estranha, a fé de Abraão.

E quando você é circuncidado do Espírito Santo, faz a mesma coisa consigo. Faz com que você faça 
coisas que nunca pensou que faria. Fá-lo tomar a promessa de Deus e crer em Deus.
26

Agora, também é... Além de uma promessa e de um sinal, é também um selo. Agora, se for comigo a 
Romanos… Primeiro, eu quero que vá comigo a Efésios 4:30, e vamos ler aqui só um minuto. Efésios 4:30 
diz isto… Agora, vocês já ouviram tantas pessoas dizer que várias coisas são selos. “Se você entrar na 
igreja, você tem o selo da igreja.” E algumas pessoas dizem que é guardar um certo dia, um dia de 
Sábado: “Esse é o selo de Deus.” Alguns deles dizem: “Se nós nos tornarmos membros de uma certa 
denominação, estamos selados no reino de Deus.” Agora, a Bíblia disse, “Que toda a palavra do homem 
seja mentira e a de Deus a verdade.”

Agora Efésios 4:30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estais selados 
para o dia da redenção.
27
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Eu vou ter que ser um pouco duro com isso agora. Fiquem... Agora, vocês, irmãos legalistas, fiquem 
em silêncio por um pouco. Reparou quanto tempo dura esse selo? Não é até ao próximo reavivamento, 
até à próxima vez que algo corra mal, “Até ao dia da sua redenção!” É quanto tempo você está selado. 
Até ao dia da sua redenção, quando você é redimido para estar com Deus, é assim que o Espírito Santo 
o sela. Não é de reavivamento em reavivamento, mas é de eternidade em eternidade, você está selado 
pelo Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo é, é um selo de Deus, que Ele achou… você achou graça 
aos Seus olhos, e Ele o ama e Ele crê em si e colocou o Seu selo sobre si. O que é um selo? Qualquer 
pessoa… Ora, um selo designa ou significa “uma obra acabada”. Amém! Deus salvou-o, santificou-o, 
limpou-o, achou graça em si e o selou! Está acabado! Você é o produto Dele até ao dia da sua 
redenção. Um selo é uma coisa acabada.

O que é o Espírito Santo? É um sinal. Nós vamos entrar nisso um pouco mais tarde noutra 
mensagem, o sinal de que Paulo falou, línguas era um sinal para os crentes… ou, para os incrédulos.

Agora, repare, mas nisto, o Espírito Santo é um sinal... quero dizer, e o Espírito Santo é um selo. É 
um sinal de que Deus deu aos Seus filhos escolhidos. Rejeitar isso é ser cortado do meio do povo, e 
recebê-lo é terminar com o mundo e todas as coisas do mundo, e ser um produto em que Deus colocou 
um selo de aprovação.

28

Eu costumava trabalhar no caminho-de-ferro aqui com Harry Waterberry. E descíamos para carregar 
um vagão. O meu irmão, “Doc,” ali atrás, ajudava a carregar os vagões. Quando um vagão está a ser 
carregado, eles passam por aquele vagão (o inspector), e se ele encontrar alguma coisa solta que 
pudesse cair e partir, ou qualquer coisa que se pudesse destruir… Ele não vai selar aquele vagão até que 
esteja completamente cheio, até que esteja tão embalado e tão em ordem, que o tremor da viagem não 
vai incomodar o produto que está no interior.

Esse é o problema se não estivermos assim selados, nós estamos muito soltos sobre as coisas. 
Quando o Inspector passa para inspeccionar a sua vida, para ver se você não está só um pouco solto 
acerca das coisas, um pouco solto acerca da sua vida de oração, um pouco solto acerca desse 
temperamento, um pouco solto acerca dessa língua para falar dos outros, Ele nunca vai selar o vagão. 
Alguns hábitos sujos, algumas coisas vis, uma mente obscena, Ele não consegue selar o carro. Mas 
quando Ele encontra tudo no seu lugar (o Inspector), então Ele sela. Ninguém se atreve a abrir esse 
selo até que o vagão chegue ao destino para onde está selado. Aí está. “Não toqueis nos Meus ungidos, 
não façais mal aos Meus profetas. Porque vos digo que vos seria melhor que tivessem pendurado uma 
pedra de moinho ao pescoço e vos tivésseis afogado nas profundezas do mar do que tentar ofender ou 
abalar o menor destes que estão selados.” Vê o que isso significa?

29

O Espírito Santo é isso. É a sua segurança, é a sua protecção, é a sua testemunha, é o seu selo, é 
o seu sinal de que “Estou destinado ao céu!” Não me interessa o que o diabo diz, estou destinado ao 
céu. Porquê? Ele selou-me, Ele deu-me. Ele selou-me no Seu reino e estou destinado à glória! Deixe que 
os ventos soprem, deixe Satanás fazer o que quiser, Deus já me selou até ao dia da minha redenção. 
Amém! O Espírito Santo é isso. Oh, você devia querer isso, eu não podia continuar sem isso. Tanta coisa 
podia ser dita aí, mas tenho a certeza que sabe do que estou a falar.

30

Agora, vamos também abrir em João 14 só por um minuto. Eu amo a Palavra, é a verdade. Agora, o 
Espírito de Deus, o Espírito Santo… O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo em si.
31

Agora, antes de lermos, eu gostaria apenas de dizer algumas palavras como um comentário aqui. O 
que é o Espírito Santo? É um selo. O que é o Espírito Santo? É um concerto. O que é o Espírito Santo? É 
um sinal. O que é o Espírito Santo então? É o Espírito de Jesus Cristo em si. “Um pouco”, disse Jesus, “e 
o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis, porque eu estarei convosco, até ao fim do mundo.”

O Espírito de Deus na Sua igreja, para quê? Porque é que Ele fez isso? Isto é um pouco acerca do 
tema de amanhã à noite, mas porque é que Ele fez isso? Porque é que Ele… Porque é que o Espírito 
Santo… Porque é que Ele veio? Porque é que Ele entrou em si? Porque é que Ele entrou em mim? Era 
para continuar as obras de Deus.

32

“Eu sempre faço aquilo que é do agrado do Meu Pai. Não vim para fazer a minha vontade, mas para 
fazer a vontade do Pai que me enviou, e o Pai que Me enviou está comigo. E como o Meu Pai Me enviou, 
eu também vos envio a vós.” Oh, bem! O Pai enviou-O, entrou Nele. O Pai que enviou Jesus veio Nele, 
operou por Ele. O Jesus que o envia a si vai consigo e está em si. E se esse Espírito que vive em Jesus 
Cristo O fez comportar-Se e agir da forma que Ele agiu, você terá uma ideia geral de como vai funcionar 
quando está em si, porque essa vida não pode mudar. Vai de corpo em corpo, mas não pode mudar a 
Sua natureza, porque é Deus.

Agora, em João 14, vamos ler só um pouco, começando no versículo dez:33

Não crês tu... que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as
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digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. (Pense nisso agora.)

Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim: crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.

Na verdade, na verdade vos digo que, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e 
as fará maiores do que estas; porque eu vou para meu Pai.

Não vê? Vê como Ele disse ali? Agora observe como isto acontece. Eu vou ler só mais um pouco. 
Nós vamos ler mais ou menos até ao versículo vinte.

E tudo quanto pedirdes em... (Vamos ver, eu tive o... Sim! Hum, hum!)

E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.

Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.

Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.

E eu rogarei ao Pai, [Agora vejam!] e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 
sempre,

O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o 
conheceis, porque habita convosco, e estará em vós.

Quem é esse Espírito então? O que é o Espírito Santo? É Cristo em si, o Consolador, esse é o Espírito 
Santo. “E quando o Consolador vier, Ele fará as mesmas coisas que fiz enquanto o Consolador está em 
Mim. Eu vou orar ao Pai e Ele vai dar-vos este Consolador. Vocês conhecem o Consolador, o mundo não 
O conhece (nunca O conhecerá), mas vós O conheceis, porque Ele agora habita convosco (Jesus a 
falar), mas Ele estará em vós.” Aí está, esse é o Consolador.

34

…estará em vós.

Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. [Eu não vou... Agora, esse é o Consolador, Cristo. Isso é 
o que o Espírito Santo é, é Cristo.]

Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis: porque eu vivo, vós… vivereis 
também.

Oh, nós podíamos continuar sem parar, mas para vos dizer… O que é Ele? Ele é um selo, Ele é um 
sinal, Ele é um Consolador. Vê tudo o que Ele é? A semente de Abraão herdou isso.

Agora, vamos descobrir o que mais é o Consolador. Vamos a I João 16:7, veja se Ele não é um 
advogado também. Você sabe o que é um advogado. A fazer de advogado. Temos um advogado, nós 
sabemos isso. I João capítulo dezasseis… Oh, espere um minuto, peço desculpa. São João 16:7. Sinto 
muito, lamento ter dito isso, li errado… tenho 16:7.
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Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não 
virá a vós; mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei.

E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo:

Do pecado, porque não crêem em mim,

Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais,

E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.

Bem! Agora, o advogado encontrado em I João 2:12... Agora, vamos ler isso só um minuto, I João 
2:12. Peço perdão, I João 1 e 2, é isso. Eu tenho estas escritas, I João 2:1-2.
36

MEUS filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um 
Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo: [Quem é o Advogado? Jesus Cristo, o justo.]

E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas, também, pelos de 
todo o mundo.

O que é o Espírito Santo? É um advogado. O que é um advogado? O que faz ele? O que faz um 
advogado? Tem misericórdia, está no seu lugar, faz coisas que você não pode fazer, é uma propiciação 
pelos seus pecados. É a sua justiça, é a sua cura, é a sua vida, é a sua ressurreição, é tudo o que Deus 
tem para si! Ele é um advogado.

Como poderíamos entrar em detalhes com isso e examinar isso, de como faz intercessão pela nossa 
ignorância. Às vezes, quando temos o Espírito Santo, nós ignorantemente tropeçamos nalguma coisa. O
37
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Espírito Santo está ali para fazer de advogado por nós. Ele é o nosso advogado. Ele está ali, Ele é o 
nosso advogado. Ele está ali e implora por nós. Nós não imploramos por nós mesmos, porque o Espírito 
Santo em nós implora por nós. O Espírito Santo a exprimir, às vezes com palavras que você não 
consegue entender, e Ele faz intercessões por nós. É isso que o Espírito Santo é.

Quando eu entro nalguma coisa, eu ando como uma criança, você anda como um pequenino. 
Estamos a andar num mundo de trevas cheio de inimigos, cheio de pecado, cheio de armadilhas, cheio 
de tudo. Você diz: “Oh, tenho medo, tenho medo de assumir a vida Cristã. Tenho medo de fazer isso. 
Tenho medo de fazer isto.” Não tenha medo. Nós temos um advogado! Amém! Oh, Ele está ao nosso 
lado, Ele está em nós e faz intercessões por nós. O Espírito Santo constantemente, constantemente a 
fazer de advogado por nós o tempo todo.

Ele é o nosso Advogado (oh, como damos graças a Deus por isso), um selo, um sinal, o Espírito da 
vida, o Deus do céu, o Consolador, a vida, o Advogado. O que é que Ele é? Oh, bem! Nós poderíamos 
continuar por horas com isso. Agora, vamos mudar só por um minuto.

Agora, vamos pedir agora... Prometido para nós nos últimos dias... Este advogado, o selo, a 
promessa, tudo o que temos falado sobre Ele esta noite - com dez mil vezes mais - foi feito promessa 
para nós nos últimos dias. Eles não tinham isso naquele dia, eles tinham um selo na sua carne como um 
sinal, crendo que isso estava para vir. E andaram à sombra da lei, com a qual foram circuncidados pela 
carne.

38

Hoje nós não andamos à sombra da lei, andamos pelo poder da ressurreição. Nós andamos pelo 
poder do Espírito que é o nosso verdadeiro selo, o nosso verdadeiro advogado, o nosso verdadeiro 
Consolador, o nosso verdadeiro sinal de que nascemos de cima, pessoas peculiares, estranhas, a agir de 
forma estranha, a crer em Deus na Sua Palavra, dizendo que tudo o resto está errado. A Palavra de 
Deus está certa. Oh, bem! É isso que o Espírito Santo é.

Você quer isso? Você não gostava muito de ter isso? Vamos ver se foi prometido. Agora, vamos 
voltar a Isaías, ao livro de Isaías. Vamos ver o capítulo vinte e oito de Isaías. Agora, vamos a Isaías 28 
e vamos começar por volta do... Vamos ver o versículo oito. Veja o que Isaías disse 712 anos antes de 
acontecer. Nós poderíamos dizer muito sobre isso, voltar, voltar, mas vamos começar aqui e ver se foi 
prometido para a igreja.
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Em que dia era para vir? Nos últimos dias em que haveria corrupção. Agora lembre-se, a palavra está 
no plural - dias - nos últimos dois dias, nos últimos dois mil anos. Agora, agora, o versículo oito:

Porque todas as suas mesas estão cheias de vómitos e de imundícia... não há nenhum lugar limpo.

Pesquise hoje para ver. Olhe à sua volta e veja se estamos nesse dia. Todas as mesas… Ora, eles 
vão à Ceia do Senhor, e a primeira coisa na fila material, pegam num pedaço de pão leve, ou numa 
bolacha de soda, e partem e fazem a comunhão, quando isso devia ser feito com as mãos do Espírito 
Santo e pão asmo. Cristo não é sujo e imundo e isso está a representá-Lo.

Outra coisa, eles dão às pessoas que bebem, mentem, roubam, fumam, mascam, qualquer coisa, 
desde que pertençam à igreja. Longe disso! Se um homem alguma vez tomar isto quando estamos a 
comer isto aqui, ele está a comer e a beber condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do 
Senhor. Se ele não viver a vida, afaste-se disso. E se você não tomar isso, mostra que a sua própria 
consciência é culpada. “Aquele que não come, não tem parte comigo,” disse Jesus.

Porque todas as suas mesas estão cheias de vómitos e de imundícia; não há nenhum lugar limpo.40

Ouça, se isso não parece hoje.

A quem, pois, se ensinaria a ciência? e a quem se daria a entender o que se ouviu?

Quem vai entender a ciência? Quem é que ele pode fazer entender a doutrina?

“Bem, bendito seja Deus, eu sou Presbiteriano!”

“Eu sou Metodista!”

“Eu sou Pentecostal!”

“Eu sou Nazareno!”

“Eu sou o Peregrino da Santidade!” Isso não significa nada para Deus, é apenas mais uma mesa.

“A quem darei a conhecer a doutrina?” Que tipo de doutrina? Metodista, Baptista, Presbiteriana, 
Pentecostal? A doutrina da Bíblia. “A quem darei a conhecer a doutrina?”
41
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Como é que você sabe quando tem isso? Nós vamos entrar nisso na Sexta-feira à noite, veja.

“A quem darei a conhecer a doutrina?” Agora observe.

...ao desmamado, e ao arrancado dos seios?

Os bebés dizem: “Bem, eu vou à igreja. A minha mãe pertencia a esta igreja.” Não tenho nada 
contra isso, querido Irmão. (E eu percebo que isto está a ser gravado.) Está tudo bem, pertença à 
igreja da mãe. Mas ouça! A mãe entrou numa luz, você está a entrar noutra.

Lutero caminhou numa luz, Wesley entrou noutra. Wesley caminhou numa luz, o Pentecostes entrou 
noutra. Mas estamos a caminhar mais alto do que isso hoje. E se houver outra geração, vai além de nós.

Lá nos primeiros dias quando a coisa era ampla, muito ampla, Lutero ensinou a justificação pela fé. 
Isso foi apenas para trazer as pessoas do Catolicismo para o Protestantismo, para o companheirismo em 
torno da Palavra. Justificação pela fé, essa era uma grande esfera, eles nunca saíram disso.

42

A seguir veio outro reavivamento chamado John Wesley. Isso abalou-os e levou-os à santificação: 
viva uma vida boa, limpa, santa, santificada pela Palavra de Deus, tenha alegria no seu coração. Isso 
afastou-se muito da doutrina Luterana.

Então veio o Pentecostes com o baptismo do Espírito Santo e estreitou-o novamente ao receber o 
Espírito Santo. Isso mesmo. E agora, isso começou a ser abalado. E os dons e a restauração e o Espírito 
de Deus vieram, na plenitude dos sinais e prodígios na igreja e abalou o Pentecostes. O que é isso? 
Estamos tão perto da vinda do Senhor Jesus, até que o próprio Espírito que estava Nele está a operar 
na igreja, fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando estava aqui na terra. Nunca esteve em lugar 
nenhum, desde o tempo dos apóstolos até este tempo. Porquê? Veja, é largo, estreito, estreito, 
estreito. O que é isso? Assim como a sua mão a chegar a uma sombra, o negativo, o negativo, o 
negativo. Bem, o que é? É um reflexo. O que foi Lutero? Um reflexo de Cristo. O que foi Wesley? Um 
reflexo de Cristo.

43

Veja! A era de Billy Sunday acabou de terminar. No outro dia, o velho Dr. Whitney (ele ensinou aqui 
mesmo neste púlpito), o último da velha escola, morreu por volta dos noventa, eu acho. Billy Sunday foi 
um reavivamento para as igrejas nominais nos seus dias. Ele não estava com rodeios, levantava-se ali e 
gritava: “Todos vocês, Metodistas, vão para o caminho da serragem, pregadores e tudo. Todos vocês, 
Baptistas, vão para o caminho da serradura. Vocês Presbiterianos…”Ele não estava com rodeios. Ele era 
o Billy Graham do seu dia.

Note, e então ao mesmo tempo em que a igreja nominal estava a ter o seu reavivamento, o que 
aconteceu? O Evangelho Completo estava a ter um reavivamento. Lá vieram os irmãos Bosworth, Smith 
Wigglesworth, e o Dr. Price, Aimee McPherson, todos esses. Veja! Smith Wigglesworth morreu uma noite, 
o Dr. Price morreu na manhã seguinte. Dentro de vinte e quatro horas, eu estava no campo. Agora, o 
meu fim está a chegar.
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Veja. Você não ouve falar muito de Billy Graham, você não ouve falar muito de Oral Roberts. Eu vejo 
as minhas reuniões a obscurecer-se. Qual é o problema? Estamos no final, outra era.

Como é que Billy Sunday entrou, e os outros? Eles vieram logo após o grande reavivamento de 
Moody. Quando é que Moody entrou? Logo após o reavivamento de Knox. Quando é que Knox entrou? 
Logo após o reavivamento de Finney. Finney depois de Calvino, Calvino depois de Wesley e Wesley 
depois de Lutero, eles vieram ao longo da era. Assim que um reavivamento termina, Deus levanta outro, 
lança mais luz, continua a mover-se assim.

Agora, estamos no final deste tempo. Cada homem olhou para o final da sua junção para a vinda de 
Cristo. Mas eles tinham muito pelo que esperar: o regresso dos Judeus, discos voadores nos céus, todas 
as coisas que vemos hoje. Mas estamos no final. Estamos aqui agora!

45

Eles sabiam que a igreja devia receber poder que operaria na igreja as mesmas obras de Cristo, 
porque como uma sombra se torna cada vez mais profunda e reflecte mais... Você toma uma sombra, 
mais longe da sombra, o menor reflexo que você tem da sombra. Depois de um tempo a sombra fica mais 
perto, mais perto da árvore, e a sombra é a mesma coisa.

Agora, o Espírito de Deus operou sob a justificação com Lutero, a santificação com Wesley, o 
baptismo do Espírito Santo com o Pentecostes, e aqui está no último dia a actuar e a fazer as mesmas 
coisas que fez quando estava em Cristo! O que é isso? A igreja e Cristo tornaram-se um. E assim que 
eles se conectarem, esse último elo, ela vai passar pelo céu a gritar. Wesley, Lutero, todos os outros 
voltarão àqueles dias ali. Aquele que é o primeiro será o último, o último será o primeiro, e virá a 
ressurreição.

46

Estamos no tempo do fim. Ouça! É isso que o Espírito Santo faz: o Espírito Santo  pela  justificação
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(veja), apenas uma sombra de luz Dele, o Espírito Santo pela santificação, uma sombra um pouco mais 
profunda disso, o Espírito Santo pelo baptismo, uma sombra mais profunda, agora o Espírito Santo pela 
restauração da Sua própria pessoa estando aqui, a fazer sinais e prodígios como Ele fez no princípio. 
Uau! Glória! Você vai chamar-me fanático religioso de qualquer forma, pode começar já.

Ouçam, irmãos. Ouçam isto! “Todas as mesas estão cheias de vómito, não há lugar limpo. A quem 
Ele deve ensinar o conhecimento? A quem Ele dará a conhecer… entender a doutrina? Ao desmamado e 
ao arrancado dos seios?” Não são bebés, bebés Presbiterianos, bebés Metodistas, bebés Pentecostais, 
bebés Luteranos, bebés Nazarenos, Ele quer alguém que esteja disposto a sair do peito e comer um 
pouco de carne forte. Aqui está!
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Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra 
sobre regra: um pouco aqui, um pouco ali:

Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo.

Ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado; e este é o refrigério: mas não quiseram 
ouvir. [O Espírito Santo.]

Se não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes, profetizado 712 anos antes de vir. Aqui está 
no dia de Pentecostes, exactamente assim.

Alguém disse, “Guardar um dia de Sábado.” Eu não estou a rejeitar ou a dar pouca importância à 
igreja ou à religião de ninguém, mas dizia, “O dia de Sábado, o Sábado de Deus era o dia de descanso.” 
Aqui está o dia de descanso. “Este é o descanso,” disse Ele, “dai descanso ao cansado.” É isso, amém! 
Será preceito sobre preceito, linha sobre linha! Aqui está o descanso. O que é o Espírito Santo? O 
descanso.
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Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

O que é que Ele é? Aquele que vem a si dá-lhe paz, o seu sinal, o seu Consolador. Consolado, em 
repouso, selado!

É um sinal. O mundo sabe que algo aconteceu consigo. O que é isso? É um consolador. O que é isso? 
Um selo. Você está em repouso. É o seu advogado. Se algo acontecer consigo, há algo ali a fazer de 
advogado por si rapidamente (veja), fazendo intercessões. É o Espírito de Deus a viver na igreja, 
profetizado exactamente o que seria quando viesse, seria um descanso perpétuo, eterno!

Deus fez o mundo (Hebreus capítulo 4) Deus fez o mundo e descansou ao sétimo dia. Isso mesmo! 
Ao oitavo dia voltou abaixo… Ele deu isso aos Judeus como um concerto por um certo período de tempo. 
Isso mesmo. Mas eles vão e descansam um dia, voltam no primeiro dia da semana, começam tudo de 
novo. Esse não é o descanso de que Deus falou. Quando Deus fez o mundo em seis dias, quando foi 
descansar, Ele descansou a partir daí. Isso mesmo. Isso encerrou o assunto. Ele não voltou ao oitavo dia 
nem começou novamente, era apenas uma sombra.

49

Agora, esse era um tipo como a lua para o sol. Mas quando o sol nasce, não precisamos mais da lua. 
Agora, repare nisto! Oh, em Apocalipse 11, a mulher com a lua debaixo dos seus pés e o sol na sua 
cabeça. Oh, nós poderíamos passar pela Bíblia de capa a capa e mostrar-lhe, veja.

Mas o que é? Quando a Bíblia disse em Hebreus capítulo quatro, se Jesus lhes tivesse dado um dia 
de descanso, Ele teria mais tarde falado disso, Ele teria falado de um dia de descanso. Em que dia é que 
Ele falou de descanso?
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Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. [Mateus capítulo 11, 
versículo 22].

Veja! Então vemos que quando chegamos a Ele, “Porque aquele” - disse Hebreus 4 - “que entrou no 
repouso de Jesus, cessou as suas obras mundanas como Deus cessou das Suas, quando Ele fez o mundo 
para nunca mais voltar lá novamente!” Quanto tempo? Por quanto tempo é que você está selado pelo 
Espírito Santo? Até ao dia da sua redenção! Aí está esse descanso, o consolador, o advogado, o selo, o 
libertador. Oh, eu fico animado, ou fico abençoado. Oh!

“Está prometido para nós, Irmão Branham? Está provado pela Bíblia?” Muito bem, vamos a Joel. 
Descubra o que Joel disse sobre isso. Como estou agradecido pela bendita Palavra de Deus. Você ama-
a? Acho que se não fosse pela Palavra, não sei onde estaríamos. Muito bem. Estamos em Joel agora, 
vamos a Joel, no capítulo 2 de Joel e vamos começar no versículo vinte e oito, Joel 2:28. Oitocentos 
anos antes da vinda de Cristo, o profeta no Espírito, ouça agora:
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E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,… vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões:
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E, também, sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito.

E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue... fogo, e colunas de fumo.

O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande... e terrível dia do 
SENHOR.

E há-de ser que todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo,

Oh! O quê? Joel. Notaram em Actos 2, que Pedro pegou no mesmo versículo, disse, “Varões 
israelitas, ouvi as minhas palavras. Estes não estão bêbados (este povo selado, consolado, peculiar, 
marcado). Eles não estão bêbados como vocês supõem (Actos 2), visto que esta é a terceira hora do 
dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, dizendo, 'Acontecerá nos últimos dias que derramarei 
do Meu Espírito sobre toda a carne!'” O que é isto? O que é o Espírito Santo?
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Muito bem, agora, vamos reparar novamente. A promessa aos crentes, é isso. Agora, este Espírito 
Santo, vemos o que é, só um minuto. Para quem é prometido? Para os crentes. Agora, vamos a Lucas, 
capítulo vinte e quatro de Lucas, ouça o que Jesus disse nas Suas últimas palavras antes de deixar a 
terra, Lucas capítulo vinte e quatro. E você que está a anotar isso agora, pode anotar, e estudar 
amanhã quando tiver mais tempo. Agora, Lucas 24:49, ouça Jesus a falar. No final, quando Ele estava a 
ascender à glória, a ascensão, aqui estão as palavras que Ele disse aos Seus discípulos:

…eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai…

Que promessa? O selo, o sinal, o Consolador e todas estas coisas de que falei, milhares de vezes 
mais.

E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai:…

Que promessa? Aquela que Isaías disse que viria. “Com lábios balbuciantes e outras línguas, falarei a 
este povo. Eu vou enviar esse descanso sobre vocês. Enviarei o que Joel falou: «E acontecerá nos 
últimos dias, diz Deus, que derramarei sobre vós o meu Espírito». Oh, eu vou enviar para vocês e vou 
fazer com que todas as nações, todas as pessoas começando em Jerusalém... Eu vou trazer a semente 
de Abraão sob este concerto. Eu vou selar cada um deles. Vê? Eu vou derramar o meu Espírito.”

E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai: Ficai, porém… [significa, “esperem”]… na cidade 
de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder..

O que é o Espírito Santo então? Poder do alto, não é poder do bispo, não é poder da igreja, mas é 
poder do alto.
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Como é que esse poder veio? Ao juntar-se à igreja? Eu desafio-o se disser que está certo. Ao 
juntar-se a uma igreja, ao cumprimentar o pregador? Não, senhor! Agora, para vocês, Católicos, a 
colocar a língua para fora e a tomar a primeira comunhão? Não, senhor! Como é que veio o poder do 
alto?

Vamos ler mais um pouco. Vamos a Actos 1:8. Eles estão a reunir-se agora. Agora, eles estavam a 
falar de Jesus aqui quando estavam reunidos e tinham ordenado a outro para tomar o lugar de Judas. 
Actos 1:8: Mas recebereis poder, depois que o Espírito Santo descer sobre vós:... O quê? Você torna-se 
membro do Tabernáculo Branham? Não! Você torna-se membro da igreja Metodista, da igreja Católica, da 
Presbiteriana? Não é assim na Bíblia, isso é doutrina feita pelo homem. “Mas receberá poder depois de se 
tornar um pregador!” Não, senhor! “Receberá poder depois de obter a sua Licenciatura em 
Humanidades!” Não, senhor! “Receberá poder depois de receber o seu Doutoramento em Divindade!” Não, 
senhor! “Receberá poder depois de ser baptizado na água!” Não, senhor! “Receberá poder depois de ter 
tomado a primeira comunhão!” Não, senhor! Veja, isso é tudo feito pelo homem.

Ouça o que a Bíblia disse, o que Jesus disse:54

…recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir sobre vós:… [O que é o Espírito Santo? O 
poder. Depois disto]… ser-me-eis testemunhas… [Só vocês os doze vão dar testemunho em Jerusalém.]
… ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém,… Judeia,… Samaria, e até aos confins da terra. [Que 
ainda não foi alcançado.]

E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos 
seus olhos.

Agora, vire à direita na página. Veja essas profecias a cumprir-se:

E quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.

[“E de repente o pastor entrou e…” Eu saí da linha ali, não foi? “De repente, o padre veio ao altar.”
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Não!] E de repente veio um som [Não era apenas a fazer de conta, estava ali.]… Um som [Um ministro 
estava a aproximar-se da porta! O sacerdote teve a comunhão, a sair do lugar santo. Não, nada 
disso!]... veio um som do céu [Não é o barulho de pés]... veio um som do céu como... um vento 
veemente e impetuoso, [Oh, que coisa! Vuuuum!] E encheu toda a casa onde eles estavam assentados.

O que é o Espírito Santo? É aqui que eles conseguem poder, aqui é onde eles deveriam esperar, aqui 
está o que aconteceu quando eles fizeram isso. Tudo profetizado de Génesis em diante, de Abraão em 
diante, viria, e como viria, e os resultados viriam. O que é isso? A promessa à igreja, aos crentes.
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… e… encheu toda a casa onde estavam assentados.

E foram vistas, por eles, línguas repartidas, como... de fogo, as quais pousaram sobre cada um 
deles.

E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem. [Agora, vamos chegar nesta Sexta-feira à noite, vamos deixar isso 
aí.]

Como é? É uma promessa para a igreja, é absolutamente uma promessa. Muito bem!

Agora, agora, vamos descobrir, depois que eles foram cheios, eles foram selados até quando? 
Quantos aqui têm o Espírito Santo, vamos ver a sua mão? Há mais com o Espírito Santo do que sem o 
Espírito Santo. Queremos que você seja um de nós, irmão, irmã. Quando você entende o que é, é o 
Espírito de Deus a habitar em si para fazer as obras de Deus. Quando Deus enviou o Seu Espírito a 
qualquer um dos Seus servos, qualquer um dos Seus profetas, qualquer um dos Seus mestres, qualquer 
um dos Seus apóstolos, eles foram sempre rejeitados pelo mundo. Eles foram considerados malucos em 
todas as eras. Até quando Paulo estava perante Agripa, ele disse, “No caminho que se chama heresia…” 
O que é heresia? “Loucura.” “No caminho a que eles chamam loucura, um bando de malucos, é assim que 
eu adoro o Deus dos nossos Pais.” Estou tão contente por poder dizer que sou um deles. Sim, senhor! 
Isso mesmo. Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.
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Agora, depois que este Espírito Santo desceu sobre eles, fê-los tão chegados, que tinham tudo em 
comum. Está certo? Que coisa, que coisa, que companheirismo! Nós cantamos essa canção às vezes: 
“Oh, que companheirismo, oh, que alegria divina…” É isso. Eles não se importavam se o sol brilhava ou 
não. Eles não pediram um canteiro florido de facilidade. “Agora, eu vou receber o Espírito Santo,” dizem-
me algumas pessoas, “Sr. Branham, se você me garantir que eu vou ser um milionário, se você me 
garantir que eu vou encontrar poços de petróleo, e se eu encontrar minas de ouro, e eu…” Veja, as 
pessoas ensinam isso, e ensinam uma mentira. Deus não prometeu essas coisas.
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Um homem que já recebeu o Espírito Santo não se importa se ele pede pão ou não, não faz nenhuma 
diferença para ele, ele é uma criatura destinada ao céu. Ele não tem ligação nenhuma aqui! Isso mesmo. 
Ele não se importa, deixe vir, deixe ir, o que vier. Deixe-os criticar, fazer troça, perder o seu prestígio, o 
que lhe importa? Você está a caminho da Glória! Aleluia! Os seus olhos estão postos em Cristo e você 
está no seu caminho. Você não se importa com o que o mundo diz. É isso que o Espírito Santo é. É um 
poder, é um selo, é um consolador, é um advogado, é um sinal. Oh, bem! É a certeza de que Deus o 
recebeu.
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Quanto tempo demorei? Eu tenho apenas mais oito minutos. Muito bem. Eu tenho muitas Escrituras 
aqui. Acho que não consigo vê-las, mas vamos dar o nosso melhor.

Agora, depois de um homem ter sido cheio com o Espírito Santo, é possível que as perseguições e 
coisas façam com que ele volte e... Agora, ele não se vai perder, ele ainda é um filho de Deus, sempre 
será, porque você está selado por quanto tempo? [A congregação responde, “Até ao dia da redenção.”] 
Está certo. Isso é o que a Bíblia disse.

Agora, depois de os discípulos terem sido espancados, tinham sido ridicularizados, ridicularizados e 
tudo, eles pensaram que era hora de voltarem juntos um pouco. Vamos abrir no capítulo quatro de Actos 
e ver o que aconteceu. Agora, isto é para vocês que já o têm. Actos no capítulo quatro. Agora, Pedro e 
João tinham sido espancados, colocados na prisão por terem um serviço de cura à porta da igreja. 
Quantos sabem isso? Estava ali um homem deitado um pouco coxo, não conseguia andar, estava assim 
há quarenta anos. E Pedro passou, e disse… estendeu a sua taça para pegar nalguma coisa para colocar 
na sua taça para comida. (E Pedro mostrou que ele era um pregador cheio do Espírito Santo, ele não 
tinha dinheiro nenhum.) Ele disse, “Não tenho prata nem ouro.” Veja, ele não se importava com isso, mas 
era uma criatura destinada ao céu! Oh, como eu gostaria que tivéssemos tempo para ficar ali por um 
pouco, veja. Ele estava destinado ao céu, ele foi consolado, ele tinha o Espírito, ele tinha o poder, ele 
continuou a andar, disse, “Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, eu te dou.”
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Sem dúvida que o homem disse, “O que tem, senhor?”60
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“Eu tenho fé. Eu tenho algo no meu coração que começou há cerca de dez dias atrás. Eu estava no 
aposento alto ali e, de repente, todas as promessas que Deus tinha feito… Eu andei com Jesus Cristo 
por três anos e meio. Eu pesquei com Ele, a puxar o peixe, eu fiz essas várias coisas. E eu já O vi curar 
os enfermos. Ele continuou a dizer-me, 'O Pai está em mim, mas quando eu for, Ele virá para vós.' Então, 
eu não conseguia entender isso. Mas Ele disse, 'Agora, eu não espero que entendas isto. Tu não 
entendes essas coisas, recebe apenas.'” Eu não entendo ainda. E não me diga que você entende, 
porque não, veja. Então eu não consigo entender, não consigo explicar, mas a única coisa que eu sei é 
que o tenho.

“Bem,” você diz, “isso não é cientificamente.” Oh, claro que é.61

Olhe para aquelas luzes. Quando Benjamin Franklin viu, ele disse, “Consegui.” Ele não sabia o que 
tinha, mas tinha. E eu quero que alguém me diga esta noite o que é a electricidade. Eles ainda não 
sabem o que é, mas nós temos isso. Amém! Isso mesmo. Não há nenhum homem que saiba o que é 
electricidade. Eles podem controlar isso, convertê-la em luz, fazê-la queimar, fazê-la agir, mas é gerada 
por geradores (duas peças a correr assim juntas, produz isso) e é tudo o que eles sabem. Vai dar luz, 
tem poder nisso.

E isso é como o Espírito de Deus. Quando você começa... Uma parte é você, e a outra parte é 
Deus, e fazê-los andar juntos assim, vai fazer alguma coisa por si. Isso mesmo! Vai dar luz, vai dar 
poder. Você não sabe o que é e nunca vai saber o que é, mas sabe quando o tem. Isso é uma coisa 
certa. E é para si, é seu! É a segurança. Isso mesmo. O que mostra essa luz? Há segurança de que é 
uma luz.

Agora, repare nisto. Agora, você não sabe o que é. Mas estes companheiros disseram, “Bem,” eles 
disseram uma coisa que eles sabem, “nós sabemos que eles são ignorantes,” mais alguns malucos (veja) 
como o pequeno Alemão disse que era, veja. Disse, “Eles são ignorantes e iletrados, mas estiveram com 
aquele pescador, aquele carpinteiro lá, chamado Jesus (digo-lhe) porque estão a fazer as mesmas coisas 
que Ele fez.”

62

É isso que o Espírito Santo é, é Jesus a viver num pescador ignorante, num carpinteiro, ou seja o 
que for - um pregador ignorante, seja o que for. É um homem que quer ser ignorante para as coisas do 
mundo e deixar Jesus entrar nele, o Espírito de Deus, o selo, o Consolador. Ele não se importa com o 
prestígio, a única coisa que ele quer é Deus!

Quando Deus estava a colocar em ordem, Ele disse, “Todos vocês, Levitas, eu vos chamei e vos fiz 
sacerdotes. E todos os vossos irmãos, as doze tribos… as outras onze tribos vão pagar-vos um dízimo.”
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“Quando tiverem nove alqueires de maçãs, coloquem um alqueire para os Levitas. Quando levarem 
as vossas ovelhas pelo corredor aqui, peguem na décima ovelha. Eu não me interessa se é pequeno, ou 
grande, gordo, ou pobre, isso pertence aos Levitas.

“Agora, levitas, quando vocês receberem tudo isso, então vocês dão o dízimo também para o 
Senhor. Dão a oferta movida, a oferta alçada, as diferentes ofertas. Dêem o dízimo ao Senhor.”

Disse: “Moisés, no que te diz respeito, eu sou teu.” Oh, bem! Ele disse, “Eu sou a tua porção de 
satisfação.” Isso é o que o Espírito Santo é para a igreja hoje. Não tenho prata nem ouro, mas tenho 
uma porção que me satisfaz! Aleluia! Educação, mal consigo ler este Livro, mas eu tenho uma porção 
satisfatória! Isso é bom. Doutoramento, não tenho nenhum, doutoramento, ou doutoramento em direito, 
nem nada. Mas há uma coisa que eu tenho: uma porção satisfatória, essa é a parte que eu quero. Essa 
é a parte que Deus quer que você tenha. Deite fora o resto destas coisas velhas, todo o prestígio e 
tudo o mais, e saia e receba a Porção satisfatória de Deus, porque o que você tem desta terra, você vai 
deixar aqui quando sair. Mas se você tem aquela porção satisfatória, ela o levará de certeza como...

Estamos sempre a fazer um seguro hoje para dar ao agente funerário. Vamos pegar na porção 
satisfatória de Deus e pegar naquele que o leva até ao alto em vez do agente funerário [há aqui um jogo 
de palavras em Inglês entre “Up-taker” traduzido como “aquele que o leva até ao alto” e “undertaker”, 
agente funerário, que traduzido literalmente significaria “aquele que leva para baixo” - Trad.]. (Você 
sabe, os dois funcionam.)
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Agora vamos ver.

... soltos eles, foram para os seus,...

Não foram de volta ao sacerdote. Veja, isso mostrou que eles tinham. Eles não iam voltar àquela 
coisa velha, fria e formal novamente. Não! Voltar e dizer, “Agora, veja aqui o que eles fizeram connosco.” 
Não, não! Eles tinham os seus, havia apenas cerca de uma dúzia deles lá, mas eram suficientes, um 
pequeno grupo de pessoas.
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...soltos eles,...

Depois que eles lhes bateram e os ameaçaram, disseram, “Se vocês alguma vez baptizarem no nome 
de Jesus novamente…” “Oh, oh, eu estou a falar a sério.” Bem, está certo, veja. “Se pregarem no nome 
de Jesus novamente, façam o que fizerem, nós vamos apanhar-vos!”

“Uau, isso é uma grande ameaça. Vamos ver os outros irmãos.” Oh, é assim mesmo. Na unidade há 
poder, na unidade há poder. Disse: “Vamos ver os outros irmãos e ver o que podemos fazer.”

Agora, eles reuniram-se todos e estavam a contar experiências diferentes.65

…soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes 
e os anciãos.

E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram,

Agora, ouça o que eles disseram. Observe-os, observe-os, não voltaram atrás nem disseram, “Oh,” 
algo assim, “Oh, Senhor, peço desculpa.” Não! Eles já estavam salvos, eles foram cheios do Espírito, eles 
tinham a vida eterna.

… levantaram a voz… unânimes, e disseram: Senhor, tu és Deus, [Amém! Eu gosto disso, Irmão 
Palmer, eu gosto disso.]… Tu és Deus, [Nós sabemos isso.] que fez os céus, e a terra, e o mar, e tudo o 
que neles há:

Que disseste pela boca de David teu servo... disseste,...

Agora observe, eles vão voltar, vão dizer, “Nós não somos um…” Agora, vá ali e diga, “Bem agora, 
Senhor, agora, espera um minuto aqui. Eles estão a fazer troça de mim!” Ele não disse que fariam isso? 
“Todos os que piamente vivem em Cristo Jesus sofrerão perseguições.”
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“Bem, sabe, o meu chefe disse-me que se ele pegasse...” Ele não disse que eles diriam isso?

“Bem, você sabe, eles chamaram-me ao tribunal no outro dia por volta de…” Ele não disse que você 
seria levado perante reis e governantes por causa do meu nome? “Não penseis no que haveis de dizer, 
porque não sois vós que falareis (eu vi isso acontecer ontem). É o Espírito Santo que habita em vós, Ele 
falará,” veja. Amém! Isso mesmo. Muito bem. “Não vos preocupeis com o que haveis de dizer.”

Senhor… Que disseste pela boca de David, teu servo: Por que bramaram as gentes, e os povos 
pensaram coisas vãs?
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Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes… se ajuntaram, à uma, contra o Senhor e contra o 
seu Cristo.

…verdadeiramente, contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, 
mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel…

Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se 
havia de fazer.

Oh, bem! Eu gosto disso. “Senhor, eles estão apenas a fazer aquilo que Tu disseste que fariam.” Ora, 
a Bíblia disse: “Nos últimos dias virão escarnecedores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites 
do que amigos de Deus, traidores, falsos acusadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo 
aparência de piedade, mas negando…” Eles nunca foram lá nem receberam poder, “… depois disto o 
Espírito Santo veio sobre vós…” “Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela , dos tais 
afasta-te.” É isso que o Espírito Santo é, veja. O que está determinado a ser feito.

…agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem, com toda 
a ousadia, a tua palavra, [Oh, eu gosto disso! Tire esse velho osso da sorte e coloque uma coluna 
vertebral de verdade ali [“wishbone”, traduzido aqui como “osso da sorte”, também chamado fúrcula, é 
um osso do peito encontrado em aves. A comparação com a coluna vertebral pretende transmitir a ideia 
de ousadia, firmeza da coluna vertebral, em vez de sorte, ou fragilidade do osso da sorte - Trad.]. Agora 
veja aqui.]... que falem, com toda a ousadia, a tua palavra,
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Enquanto estendes a tua mão para curar, [Oh, Irmão! Os demónios não morrem, mas o Espírito 
Santo também não, veja.]... enquanto estendes a tua mão para curar, … e para que se façam sinais e 
prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. [Vê em que é que eles estavam preocupados, não vê? Eles 
estão a fazer a mesma coisa hoje, mas não adianta nada.]

E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo, 
e… anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
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Bem! Eles receberam alguma coisa quando foram lá, não foi? A promessa disse... É isso que o 
Espírito Santo é, para lhe dar coragem, para lhe dar consolo, para o selar, para lhe dar um sinal. Oh, 
bem!

Ouça! (Oh, gostava de ter tempo.) Nós poderíamos ir com Filipe aos Samaritanos em Actos 8:14 
(todos vocês que estão a anotar). Eles receberam uma grande alegria, eles tiveram grandes curas. Mas 
eles tinham sido baptizados no nome de Jesus Cristo, mas foram enviados a Jerusalém para ir buscar 
Pedro. Ele desceu e impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, Actos 8:14.
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Os Gentios, havia um chamado Cornélio. Ele era um homem maravilhoso, pagava os dízimos, 
construía sinagogas para o povo, respeitava Deus, temia Deus, um bom homem, um bom Presbiteriano, 
Metodista, Baptista, ou algo assim (veja), um homem muito bom. Mas um dia Deus disse, “Ele é um bom 
homem, por isso vou enviá-lo a uma reunião. Eu vou ter que chamar o meu pregador aqui para lhe falar 
sobre isso.” Muito bem, então ele teve uma visão e disse, “Vai até Jope e vais encontrar ali um homem 
chamado Simão, um curtidor. E há um homem ali, Simão Pedro. Deixa-o vir aqui, ele vai falar-te do 
caminho, porque ele recebeu uma coisa.”

E enquanto Pedro estava ali… E Cornélio ia adorar aquele pregador. Pedro disse, “Levante-se. Eu sou 
um homem como você.” E enquanto Pedro ainda falava estas palavras (de como eles voltaram e 
começaram a ficar… as mesmas coisas que eu estou a falar, como Deus prometeu derramar o Espírito 
Santo) - enquanto ele falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles. Uau! Sim, o Espírito 
Santo é para isso, é para quem é. Claro! E eles foram todos cheios do Espírito Santo.
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Agora, repare! Em Efésios, havia um irmão Baptista. Ele foi primeiro um advogado, um homem 
esperto, inteligente, conhecia a lei, um grande homem, um estudioso. Um dia, ele começou a ler a Bíblia, 
ele viu que viria um chamado Messias. E quando ele fez isso, ora, ele começou a ouvir acerca deste 
Jesus e disse, “Estou convencido. E eu professo abertamente a minha fé de que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus.” Ele era um verdadeiro Baptista. Aqui vem ele, “Eu professo abertamente que Jesus é o Cristo.” 
Ele fez tanto isso que Deus chamou-o para o ministério. Deus vai sempre falar a um coração verdadeiro.

E havia um pequeno construtor de tendas ali chamado Áquila e Priscila, marido e mulher. Eles faziam 
tendas. O capítulo dezoito de Actos fala-lhe disso. Paulo… Eles eram amigos dele. Receberam o Espírito 
Santo pelas mãos de Paulo e do seu ensinamento. Eles ouviram que havia um reavivamento ali, então 
foram lá. Havia apenas dez ou doze pessoas presentes. Assim, ele foi lá para olhar para aquilo e ouviu 
este pregador a pregar com a sinceridade do seu coração, ele disse, “Sabe, eu creio que ele vai ouvir a 
verdade.” Assim, depois que o serviço terminou, ele chamou-o atrás da tenda e disse, “Olha, nós temos 
um irmão mais novo desta altura, um pequeno Judeu de nariz adunco, mas quando ele vier, ele vai 
ensinar-te a Palavra de Deus claramente.”
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Bem, passado um pouco… Paulo estava na prisão ao mesmo tempo (um lugar horrível para um 
pregador modernista, não era?), mas ele estava na prisão, o Senhor tinha-o ali. Então depois que o 
terramoto veio, sacudiu a prisão, ele pegou no carcereiro e na sua família e baptizou-os a todos no 
nome do Senhor Jesus, e saiu, veio. E ele tinha acabado de expulsar um demónio de uma menina ali a ler 
a sina. E então, eles estavam a ganhar muito dinheiro com ela, então ele apenas expôs o esquema 
deles. Então, colocaram-no na prisão por isso, e o Senhor sacudiu a prisão, porque ele tinha um grupo 
de pessoas ali para ouvir a verdade. Você não pode prender a Palavra de Deus, não importa o que você 
faça. Você não pode fazer isso.
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Assim, ele foi ali onde este homem estava, e Áquila e Priscila. Talvez eles comessem algumas 
sanduíches, e logo depois de comerem as sanduíches, eles estavam a ir para o reavivamento. Paulo 
sentou-se ali atrás e segurou a sua pequena túnica e ouviu este pregador Baptista pregar, disse, “Isso é 
bom o que você prega, mas há um pouco mais.” Disse, “Eu quero fazer-lhe uma pergunta, Dr. Apolo. 
Você já recebeu o Espírito Santo desde que creu?”

73

“Oh,” disse ele, “nós não sabíamos que havia… O que quer dizer com o Espírito Santo? Nós somos 
Baptistas.”

Disse: “Como é que vocês sabem que são Baptistas?” Vê?

“Bem, nós fomos baptizados… Nós conhecemos apenas o baptismo de João.”

Ele disse: “Ele apenas baptizou para o arrependimento, dizendo para crer na Sua vinda, isso está em 
Jesus Cristo.” E quando ele ouviu isto, eles foram baptizados no nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs as 
mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram. É para 
“todo aquele…”

Agora, agora, como fazemos isso? Eu quero dizer-lhe uma coisa. E eu vou encerrar, porque é… Eu 
disse que ia deixar-vos sair mais cedo. Você sabe o que é o Espírito Santo. Para a última Escritura desta 
noite  (eu  tenho  outro  grupo  aqui,  mas  vamos  ter  que  omitir  isso),  vamos  abrir  em  I  Coríntios  12.  E

74



16O Que É O Espírito Santo?

então, nós vamos ler isto, e depois vamos encerrar. Muito bem. I Coríntios capítulo doze. Quantos crêem 
no ensinamento de S. Paulo? Claro! Ele disse em Gálatas 1:8, “Se um anjo ensinou alguma coisa 
diferente, seja anátema”, quanto mais um pregador. Se um anjo do céu desceu e ensinou alguma coisa 
diferente, que seja amaldiçoado, veja. Não tenha nada a ver com isso. Agora veja isto, I Coríntios 12.

Quantos sabem que temos de estar em Cristo para ir à ressurreição, porque é o Seu corpo que Deus 
prometeu ressuscitar? Não há outra forma, não há outra forma. Se você está fora de Cristo… Você pode 
olhar para trás aqui e crer Nele, dizer, “Claro, eu creio Nele. Ele é o Filho de Deus.” Bem, meu irmão, 
estou pronto a dar-lhe um aperto de mão quando disser isso. “Eu creio Nele. Eu vou confessá-Lo como 
meu Salvador.” Isso é bom, mas você ainda não está Nele. “Vou cumprimentar o pregador. Eu vou 
confessar os meus pecados.” Ainda não está Nele.
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Agora observe! Veja o que Paulo disse acerca de como é que se entra em Cristo. Como é que você 
vai ser conhecido como circuncisão? Abraão, eles dão um sinal. Ouça isto agora, I Coríntios capítulo 
doze, e vamos começar no versículo doze:
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Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros... e todos os membros, sendo muitos, são 
um só corpo, assim é Cristo também, [Não está dividido: Um. Ouça!]

[Porque por uma igreja - quantos estão a ler comigo? - por um cumprimento, por uma água… Não! 
Então alguém está errado.]… Por um Espírito [Está com letra maiúscula? Isso é o Espírito Santo então, 
veja.]... todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer 
servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.

O corpo de Cristo é um Espírito, onde cada membro desde o Pentecostes até esta altura bebe do 
mesmo vinho novo, o mesmo Espírito Santo, produzindo os mesmos resultados. Como é que fazemos 
isso? Por um Espírito. É a porta aberta de Deus, o Espírito Santo. O que é isso? É a porta aberta de 
Deus, é um sinal, é um selo, é um consolador, é um advogado, é uma garantia, é descanso, é paz, é 
bondade, é cura, é vida, é a porta aberta de Deus para todas essas coisas. É a porta aberta de Deus 
para Cristo que tem…. Deus provou que Ele ressuscitou Jesus dos mortos. E aqueles que estão mortos 
em Cristo, Deus os trará com Ele na ressurreição. “Não entristeçais o Espírito Santo pelo qual estais 
selados em Cristo até ao dia da vossa redenção.” Quantos crêem?
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O que é Cristo? O que é o Espírito Santo? Não é algo de que as pessoas se riem. É algo de que as 
pessoas se riem, mas não para o crente. Para o incrédulo… Eu gostava de ter duas ou três semanas 
longas; gostava de ter amanhã à noite e dizer-lhe o que é para o incrédulo. Deixe-me apenas ver isto 
por um momento. É motivo de chacota, é uma armadilha, é uma pedra de tropeço, é morte, é separação 
eterna de Deus. Simplesmente não consigo pensar no que isso significa para o incrédulo.
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Lembre-se, a mesma chuva de que o incrédulo fez troça foi a mesma chuva que salvou Noé e a sua 
família, veja. O mesmo Espírito (Espírito Santo) de que as pessoas estão a fazer troça e dizem que é 
loucura, e são um bando de malucos, “É loucura,” é a mesma coisa que vai arrebatar a igreja e tomá-la 
nos últimos dias, vai trazer juízo sobre o incrédulo. Isso mesmo! O Espírito Santo é isso.

Bem-aventurados os que (que eu possa dizer na sinceridade do meu coração): Bem-aventurados os 
que têm fome e sede, porque serão fartos.

Amanhã à noite vamos falar sobre o que isso faz quando chega.79

Agora, quantos aqui gostariam de receber o Espírito Santo e querem que alguém ore por vocês, para 
que vejam a luz? Vocês sabem o que é.

Agora, amanhã à noite, vamos ver o que isso faz e depois na noite seguinte é “Como Receber”. 
Então nós vamos chamar... ter as pessoas aqui instruídas, e ir directo para as salas e ficar lá, se isso 
levar todo o Natal (está certo), até que o Espírito Santo venha. Vamos abordar isso a partir de uma 
fundação Bíblica sã. Nós vamos abordar isso e ver como Deus prometeu e como desceu no princípio. É 
assim que estamos aqui para o fazer. Não faz diferença o que qualquer coisa diga, nós somos... A 
Palavra de Deus tem preeminência no meu coração. Isso mesmo. E eu quero o que Deus tem para mim. 
Se houver mais alguma coisa, abre o céu, Senhor, porque o meu coração está aberto para isso. Isso 
mesmo.

Quantos querem, agora levantem a vossa mão, digam, “Ore por mim.” Agora, enquanto permanece 
com as mãos levantadas: Pai Celestial, nós ensinamos muito tempo, mas o Teu Espírito está aqui. Há 
mãos que estão levantadas agora e sabem o que é. Eles sabem o que o Espírito Santo significa. Eu oro, 
Deus, para que antes que esta reunião termine, que todas as mãos aqui sejam levantadas para que 
tenham recebido isto. Concede, Senhor.
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Oramos por eles, nós Te pedimos para os abençoares e para lhes dares o desejo do seu coração. 
Olha  para  as  mãos  deles,  Senhor.  Eles  amam-Te,  eles  querem  isso.  Eles  sabem  que  não  podem  ir...
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Amanhã à noite, se Tu me ajudares, Senhor, nós podemos provar isso na Escritura que eles nunca vão 
no rapto sem isso. Assim, eu oro, Pai, para que Tu lhes dês fome e sede, para que possam ser saciados. 
Eu apresento-os a Ti agora, Pai, e concede essas bênçãos enquanto pedimos no nome de Jesus. Amém.

Eu O amo, eu O amo,81

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou a minha salvação

No madeiro do Calvário.

Eu quero dizer isto antes de cantarmos novamente. Eu quero encontrar-me com um grupo de 
ministros nesta sala na Sexta-feira à noite, antes do serviço começar, veja. Sexta-feira à noite. Vê o 
que estou a tentar fazer? Para mostrar o que é, como abordar e o que respeitar. Então você não vem às 
cegas, a bater em alguma coisa. É por isso que eu nunca perguntei esta noite. Eu quero que você saiba 
o que é. É uma promessa, é um selo, é um consolador, assim por diante. Então amanhã à noite e na 
noite seguinte, vamos começar logo a partir daí até que chegue. Não importa quanto tempo demore, nós 
vamos ficar até lá. Limpe o seu coração. Ele nunca vai derramar isso num coração impuro. Acerte-se! 
Esteja pronto! E Ele vai conceder.

Eu O amo, eu O amo,

(Vamos levantar as nossas mãos agora).

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou a minha salvação

No madeiro do Calvário.

O pastor acabou de dizer, e nós concordamos, que amanhã à noite vamos começar às sete em vez 
das sete e trinta. Isso vai deixar-vos sair às oito e trinta em vez das nove e trinta. Às sete horas, 
amanhã à noite, o serviço de canções vai começar, eu vou chegar para a mensagem às sete e trinta.
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Eu O amo, (Vamos tirar os nossos

lenços e abaná-los.) Eu O amo,

(Rompa com a tendência formal agora.)

Porque Ele me amou primeiro,

E comprou a minha salvação

No madeiro do Calvário.

Muito bem. O vosso pastor agora, o Irmão Neville.


