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Vejo que o Irmão Neville crê na imposição de mãos.1

Vejo que tenho algumas perguntas. Agora, eu vou ver isto amanhã à noite, porque não tenho tempo 
para olhar para elas esta noite para vocês, talvez sobre a mensagem de ontem à noite. Agora, se 
alguém tiver uma pergunta sobre qualquer uma das mensagens, coloque-as uma noite e eu posso vê-las 
na noite seguinte.

Agora, amanhã à noite eu gostava de encontrar… ou, melhor dizendo, de ter alguns ministros se 
possível - se não, alguns homens ou mulheres bons e sólidos - que pudéssemos chamar quando houver 
necessidade, isso no caso… Amanhã à noite vamos começar depois da mensagem a impor as mãos para 
o Espírito Santo. E então, haverá um... Você tem o privilégio de permanecer aqui mesmo se quiser, 
durante todo o período das festividades, se levar tanto tempo. E então, se não, se você deseja ir para a 
sua própria casa, ora, nós ficaríamos contentes se você chegasse a um lugar onde... Só não sei para 
onde ir... Nós queremos ter alguns ministros, o número deles se forem visitantes, os números deles onde 
estiverem, onde pudéssemos falar com eles imediatamente e ter um numa casa e um na outra e um na 
outra, para que eles pudessem dar-vos instruções, vocês que vão buscar esta grande bênção de que 
estamos a falar, o baptismo do Espírito Santo.

Ontem à noite estávamos a falar o que era: O Que Era O Espírito Santo? E descobrimos que era tudo 
o que Deus nos prometeu. Nele encontramos apenas o que a igreja de Deus precisaria. Descobrimos que 
é um selo, um consolador, o descanso e a alegria e a paz e a ressurreição. E tudo o que Deus prometeu 
à Sua igreja está no Espírito Santo.
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E agora, esta noite nós queremos pregar, ou falar, ensinar sobre… Eu tenho cerca de três ou quatro 
folhas de textos aqui… ou, escrituras, nas quais… Ontem à noite eu deixei a minha Concordância de 
Cruden colocada aqui, e eu não entendi. E eu tive que passar pela melhor forma possível pelas escrituras 
hoje.

Agora, esta noite estamos a ensinar, qual foi o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo? Para 
que serve? Se é uma coisa tão grande, então porque é que Deus enviou? Então, amanhã à noite nós 
queremos falar sobre: É para você, e como você consegue isso, e como sabe quando tem isso? E então, 
depois de passarmos por isso com as Escrituras, explicarmos pelas Escrituras, usando as Escrituras para 
todas as coisas, então aqueles que estão em busca do Espírito Santo virão naquela altura. E então, eu 
espero que o reavivamento comece a partir daí, para seguir em frente com o Espírito Santo.
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Agora, já que amanhã à noite muitos podem ficar bastante tempo nas salas da igreja, eu sinto que 
se nós pudéssemos ter tantos ministros e essas pessoas que têm experiência em liderar pessoas a 
receberem o Espírito Santo (para os encorajar, para entrarem em casa com uma mulher e o seu marido, 
ou com alguém que está em busca do Espírito Santo), que está bem instruído sobre o que fazer, se você 
der o seu número de telefone ou endereço ao pastor esta noite ou amanhã à noite. Apenas entregue ao 
Irmão Neville, então isso nos pouparia juntarmo-nos para uma reunião. Dê o seu número de telefone 
onde o possamos encontrar. E então dizer, “Eu estarei disponível, e se você quiser colocar-me numa 
casa...” Se for uma mulher sozinha, então nós poderíamos enviar uma mulher (veja) com esta mulher. E 
então, se for a uma casa onde há um homem e a sua esposa, ora, nós poderíamos enviar um ministro. E 
nós ficaríamos contentes por ter a sua cooperação, porque eu sei que todos estão interessados nisto, 
isto é o mais essencial. E lembre-se, “Aquele que salva uma alma do seu erro, cobriu uma multidão de 
pecados,” veja. E a noiva de Cristo está faminta e sedenta. Ela está em trabalho de parto para dar à luz 
os filhos de Deus.

Agora, esta noite, antes de lermos as Escrituras, vamos inclinar as nossas cabeças por um momento 
para oração. E antes de orarmos, vocês com as vossas cabeças inclinadas, podem fazer um pedido, 
apenas levantem as vossas mãos e digam, “Deus, eu levanto solenemente as minhas mãos, eu estou 
necessitado. Eu oro para que Tu me ajudes, oh Senhor.” Deus abençoe a cada um de vocês. Ele vê as 
vossas mãos. Os anjos anotaram os vossos pedidos.
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Pai Celestial, nós agora vamos aproximar-nos de Ti novamente em oração. Que sem dúvida essa 
oração já foi feita entre os filhos de Deus nesta noite neste pequeno lugar, e as suas canções foram 
cantadas, e nós temos elevado os corações em júbilo com os louvores de Deus.
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David disse que viria à congregação dos santos e faria os seus pedidos conhecidos. E esta noite, 
houve muitas mãos. Talvez, talvez, eu diria, oitenta por cento daqueles que estão sentados neste 
edifício esta noite levantaram as mãos pelos pedidos. Mostra, Senhor, que não podemos continuar sem 
Ti. Nós temos que Te ter a Ti dia após dia. Tu és a nossa vida, a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa 
força sustentadora, o nosso apoio, o nosso escudo, o nosso escudo contra o inimigo. E nós não 
poderíamos travar esta batalha da vida sem Ti. Seria totalmente impossível para nós e temos de confiar
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totalmente em Ti. Porque sabemos que estamos a caminhar por uma terra escura e sombria. Por toda a 
parte, o inimigo rodeou-nos, fornecendo armadilhas e laços. Os nossos caminhos, Senhor, estão cheios 
de armadilhas do inimigo para nos perturbar.

E nós também sabemos que no final do caminho temos esse vale longo e sombrio chamado morte 
para atravessar. Oh Senhor, quem iria segurar as nossas mãos então? Queremos conhecer-Te agora, 
Senhor. Queremos saber que Tu seguras as nossas mãos e nós seguramos a Tua mão, que podemos ter 
essa segurança ancorada de que quando chegarmos a esse último grande momento da nossa vida e 
entrarmos nessa porta chamada morte, podemos dizer com o santo de antigamente: “Eu conheço-O no 
poder da Sua ressurreição e sei que quando Ele chamar, sairei do meio dos mortos.”

6

Agora, Deus Pai, nós oramos para que Tu abençoes os nossos pedidos e a nossa reunião. Abençoa 
as Tuas palavras, e se eu disser alguma coisa que seja contrária à Tua Palavra ou à Tua vontade, Tu 
ainda tens o poder de fechar a boca, como Tu fizeste na cova dos leões quando Daniel estava presente. 
E nós oramos, Senhor, para que Tu abras os ouvidos e os corações esta noite, e cries neles fome e 
sede. Que eles possam ter tanta sede que não consigam dormir ou descansar em lugar nenhum até que 
o Consolador venha.

Cremos que estamos a viver nos últimos dias, às portas da Tua vinda. E é para isso que essas 
mensagens são dirigidas, Senhor. É para que as pessoas prestem atenção, que prestem atenção. E que 
possamos, esta noite, sair da casca agora mesmo, colocá-la no lado do banco, dizer, “Senhor Deus, eu 
sou um receptáculo para Ti. Deixa o Teu Espírito fluir através de mim, molda-me e faz-me segundo a Tua 
vontade. Eu vou render o meu coração, a minha força, tudo de mim à Tua causa.”
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Ouve-nos, Senhor. Nós não estamos aqui para sermos vistos nesta noite chuvosa. Nós não estamos 
aqui por não termos nenhum outro lugar para ir. Estamos aqui por um propósito solene, sagrado, santo 
nos nossos corações, isto é, para nos aproximarmos de Ti, sabendo que Tu prometeste que se nós nos 
aproximássemos de Ti, Tu Te aproximarias de nós. E é por isso que estamos aqui. Aquele que entra com 
fome não vai sair com fome. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça”, disse Jesus, “porque 
serão fartos.” E se pedirmos pão, não vamos receber uma pedra, nós temos essa segurança. E se 
pedirmos peixe, não receberemos uma serpente, mas Deus, nosso Pai, vai alimentar-nos com o maná do 
céu, a Sua Palavra e o Seu Espírito que testificam Dele. Responde às nossas orações, Senhor, e aos 
nossos pedidos, enquanto esperamos em Ti. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.

Agora, vocês que estão a apontar estas Escrituras, se puderem abrir comigo em S. João novamente, 
no capítulo catorze, queremos começar no capítulo catorze de S. João. E vamos começar por volta do 
versículo 14, S. João 14:14, e vamos ler uma porção desta Escritura.
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Agora, nisto vai encontrar muito do contexto daquilo que eu quero falar esta noite. E lembre-se, 
vocês que têm as Bíblias com “letras vermelhas”, estão a vermelho, ou seja, são as palavras que o 
próprio Jesus falou. Por isso, podemos ter a certeza de que será como Ele disse: os céus e a terra 
passarão, mas a Sua Palavra nunca falhará. Agora, vamos ler no versículo 14 do capítulo 14:

Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. [Que promessa abençoada.]

Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.

E eu rogarei ao Pai, 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, [Agora, você que está a ler 
a partir de uma Bíblia Grega iria vê-lo aqui, veja, ali, significa “entender.” “Porque o mundo não O 
entende!” Isso é tão verdade. Deixe-me ler novamente agora.]

O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o 
conheceis, [Quem? O Consolador] porque habita convosco, [Agora, no tempo presente] habita convosco 
e estará em vós. [O que é isso? O mesmo Consolador.]

Não vos deixarei órfãos: eu [Todos sabem que “eu” é um pronome pessoal] voltarei para vós.

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

Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.

Vai estar no centro do meu pensamento, mas vamos ler um pouco mais adiante. Deixe-me ler isso 
também agora, novamente.

Naquele dia [O grande dia, o dia do juízo] nesse dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e 
eu em vós.

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o  que  me  ama:  e  aquele  que  me  ama
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será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.

Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás-de manifestar a nós e não ao 
mundo? [Isso é o cosmos, “a ordem mundial.” Se você tiver uma leitura da margem ali, vai reparar (o 
meu é um “G”) e diz aqui, “cosmos, ou sistema mundial.” Isso são igrejas e assim por diante. Vê? “Como 
é que Tu Te manifestarás a nós e não a eles? Como pode ser isso?”]

Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e faremos nele morada.

Quem me não ama não guarda as minhas palavras: [Pode guardar as palavras da igreja, mas 
mantenha as Suas palavras, veja.] ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.

Tenho-vos dito isto, estando convosco.

Mas, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas 
as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito [Essas são as Suas palavras] tudo quanto 
vos tenho dito. [Qual é o propósito porque Deus envia o Espírito Santo então? Que Ele possa 
acrescentar as Suas bênçãos à Sua Palavra.]

Jesus disse que, “Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e eu estou em 
vós e vós em mim.”
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Agora, se nós fôssemos dizer isto... Agora lembre-se, isto vai estar na fita. Um homem de negócios 
Cristão de Louisville ligou-me há pouco e disse: “É uma pena, Billy, que estas mensagens como você 
disse ontem à noite, não cheguem a quarenta mil aqui em vez de cento e cinquenta, ou duzentas , 
trezentas pessoas no seu pequeno tabernáculo.”

Eu disse: “Senhor, daqui a seis meses, se Jesus tardar, o mundo inteiro vai ouvir isto.” Essas fitas 
vão por todo o mundo (veja), por todo o lado. E, portanto, estamos a ensinar aqui agora apenas o que 
nós cremos ser verdade e o que nós descobrimos que Deus nos confirmou ser verdade.

Agora, o propósito… Qual foi o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo? (Agora, eu gostaria de 
marcar isso, João 14, começando no versículo 14 e lendo o capítulo para a base.) O propósito de Deus 
que vemos aqui, ao enviar o Espírito Santo, era um propósito: que Deus, Ele mesmo, pudesse habitar na 
Sua igreja e continuar os Seus planos através da igreja - que Deus estava em Cristo a continuar os 
Seus planos através de Cristo, de Cristo para a igreja, a continuar a Sua obra através da igreja.
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Agora, nós sabemos o que é o Espírito Santo. Nós descobrimos ontem à noite que é Deus. Agora, 
quando pensamos em Deus, o Pai (como Jesus falou aqui), o Seu Pai, Deus, o Filho sendo Jesus, Deus, o 
Espírito Santo, como o que chamamos hoje... Agora, isso não significa que há três deuses individuais e 
distintos. Isso significa que há um Deus em três ofícios. Que possamos dizer assim: Tudo o que Deus era, 
Ele derramou em Cristo, porque Ele se esvaziou e se derramou em Cristo. E Cristo era a plenitude da 
Divindade corporalmente. Tudo o que Jeová era, derramou em Cristo. E tudo o que Cristo era, Ele 
derramou na igreja, não num indivíduo, mas no corpo inteiro. Lá, onde nos reunimos em unidade, temos 
poder. Tudo o que Deus era, estava em Cristo, e tudo o que Cristo era, está em si. “Porque Deus se fez 
carne e habitou entre nós.” (I Timóteo 3:16 se estiver a anotar.) “Sem dúvida alguma, grande é o 
mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne.” Nós tocamos Nele, Deus, Jeová, feito carne 
e andou sobre a terra, e vimo-lo com os nossos olhos.

Sabe, no mesmo capítulo de João 14, Filipe disse, “Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.”11

Jesus disse: “Estou há tanto tempo contigo, Filipe, e não me conheces. Quando me vês a mim, vês 
o Pai. E porque me dizes, «Mostra-nos o Pai»?” Deus se fez carne.

Agora aqui está, o Pai era Deus acima de si. Estamos a dizer que estamos desde Adão. Deus, o Pai, 
estava acima de Moisés e dos filhos de Israel numa coluna de fogo. Então, Deus connosco, em Cristo, 
caminhou connosco, falou connosco, comeu connosco, dormiu connosco. Deus acima de nós, Deus 
connosco e agora, Deus em nós. Tudo o que Deus era, entrou em Cristo, tudo o que Cristo era, entrou 
na igreja. O que é isso? Deus a operar em si. Em qualquer lugar do mundo, se Ele quiser chamar por si, 
você está aí mesmo, a trabalhar em si para fazer a Sua boa vontade. Como devemos agradecer a Deus 
por isso! Deus, o Espírito Santo, é enviado para o propósito de Deus viver na Sua igreja, a mover-se por 
cada era, a operar a Sua vontade divina.

Quando os homens fazem troça de si, não estão a fazer troça de si, eles estão a fazer troça Dele 
que o enviou. Então Jesus disse, “Bem-aventurados sois quando os homens disserem todo o mal contra 
vós, falsamente, por causa do meu nome. Bem-aventurados sois.” E novamente, “Todos os que vivem 
piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição.” Porque quando Deus se deu a conhecer em Cristo, 
eles O odiaram. Quem O odiava mais? A igreja. A igreja odiava-O ainda  mais.  Eles  odiavam-No  mais  do
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que o bêbado. Eles odiavam-No mais do que todas as outras pessoas. Foi a igreja que O odiou. Assim, 
portanto, quando você vê o cosmos, “a ordem mundial”…. “O mundo não O conheceu” significa que a 
“igreja (assim chamada) não O conheceu.” “Ele veio para os Seus e os Seus não O receberam. Mas a 
tantos quantos O receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creram no 
Seu nome.” Oh, como devemos amá-Lo e adorá-Lo! O propósito de Deus, querer estar em 
companheirismo, assim…

Antes de deixarmos esse texto, vamos usar isto. Nos dias de Rute, na lei da redenção, quando 
Noemi tinha deixado o país por causa das provações, dos tempos difíceis. Ela foi para a terra Moabita, 
que eram Cristãos mornos, nominais, porque os Moabitas vieram da filha de Ló. E eles eram assim 
chamados crentes e confusos. E então, o seu marido morreu e os seus dois filhos morreram. E no 
caminho para casa, Noemi… Rute… Noemi no caminho para casa, uma das suas noras, Orfa, ela disse 
que voltaria para o seu país, para os seus deuses, e para a sua igreja, e para o seu povo. E Noemi 
tentou fazer com que Rute voltasse, mas ela disse, “O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu 
Deus. Onde tu morreres, aí eu vou morrer, onde tu fores enterrada, lá eu serei enterrada. E eu não vou 
voltar para trás.”
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É quando uma pessoa teve uma visão. Não faz qualquer diferença o que o seu povo disse. “Você vai 
ali e torna-na um fanático religioso ou algo assim.” Isso não fez diferença nenhuma para Rute. Havia um 
propósito de Deus a ser cumprido.

E tal como você está faminto pelo Espírito Santo esta noite, isso é algo em si que o está a atrair, um 
propósito de Deus na sua vida que tem que ser cumprido assim como foi com Rute.
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A história é tão bela, eu não posso deixar isso por um momento. Você conhece a lei da redenção, 
que quando Boaz… Você conhece a história de como Rute respigou no campo e achou graça aos olhos 
de Boaz. E antes que ele pudesse casar-se com ela, ele tinha que redimir tudo o que Noemi tinha 
perdido. E o único que podia redimir a propriedade perdida de Noemi, na lei da redenção, era um parente 
próximo, tinha que ser parente antes que pudesse redimir. E esses eram os seus parentes mais próximos. 
E ele teve de fazer um sinal público fora de portas, ou uma confissão pública de que tinha redimido tudo 
o que Noemi tinha perdido. E Boaz fez isso ao tirar o sapato diante dos anciãos e disse: “Se houver 
alguém aqui que tenha alguma coisa que pertença a Noemi, eu hoje redimi!”

E foi assim que Deus fez, cumpriu as Suas próprias leis. Deus não pode dar-lhe uma lei para seguir e 
Ele seguir outra. Ele segue as Suas próprias leis. Então Deus, para redimir a igreja perdida, o mundo 
perdido, a criação perdida… Deus, que é infinito em Espírito, para redimir a raça humana perdida, o 
próprio Deus tornou-se parente, um homem, um Filho que Ele criou no ventre de Maria. E então, Ele 
formou um estandarte ou um testemunho. Fora das portas de Jerusalém Ele foi levantado entre os céus 
e a terra, e morreu, e redimiu tudo! E ao sangrar, Ele santificou uma igreja em que Ele mesmo pudesse 
viver, e ter companheirismo, e ter comunhão, esse ponto perdido de companheirismo do jardim do Éden 
onde Deus descia todas as noites, no tempo da igreja. Reparou, Deus desceu na viração do dia, no pôr-
do-sol. Há algo de especial quando começa a anoitecer: as pessoas pensam na igreja e em Deus - os 
Cristãos. Você vê o sol a pôr-se, você percebe que o seu sol está a pôr-se.
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E na viração do dia Ele descia e tinha comunhão com eles. E ali Ele perdeu esse companheirismo, 
porque o pecado não O deixou fazer isso. E então, Ele se fez carne e habitou entre nós para que 
pudesse voltar novamente ao homem, e viver no homem, e restaurar um homem a um estado de 
comunhão com Ele novamente e devolver-lhe os seus direitos dados por Deus. Foi o que Ele fez.
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Esse é o propósito do Espírito Santo: é o Pai novamente, Deus, o Pai, a habitar em si, operando os 
Seus planos para terminar o Seu plano de redenção, operando através de si, fazendo de si um 
cooperador com Ele, dando-lhe um lugar, dando-lhe uma parte para o seu irmão e irmã caídos e perdidos, 
dando-lhe o Seu Espírito e o Seu amor para ir em busca dos perdidos como Ele fez no jardim do Éden. 
“Adão, Adão, onde estás!” É isso que o Espírito Santo faz a um homem ou a uma mulher. Quando atinge 
o coração deles e faz morada, há fome e sede de almas perdidas! Esse é o problema com as reuniões 
hoje: Não há um toque do Espírito suficiente nelas. Vá pelas almas dos perdidos e dos moribundos. É 
mais para fazer um nome, ou uma igreja, ou um edifício, ou uma denominação, em vez de um programa 
para ganhar almas. Que pena. Nós podíamos ficar assim tanto tempo.

Deus derramou-se em Cristo. Correcto. Cristo derramou-se na igreja, portanto... Agora observe! 
“Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e que vós estais em Mim e eu em vós. Naquele dia sabereis, 
porque a coisa toda é um plano de redenção.” Vindo, aquele Deus voltando para viver, e habitar e ter 
comunhão com o Seu povo como Ele fez no princípio. Agora então, assim que Ele coloca a Sua igreja em 
condições de falar, leva a Sua igreja a um lugar onde Ele possa fluir, e amar, e persuadir, e ter 
companheirismo, então virá um Éden. Ele vai levar a Sua igreja de volta onde O deixou, de volta ao Éden 
novamente, ali onde caiu. Foi aí que começou a cair, é aí que será levada de volta com a folha limpa da 
redenção, trazendo-os de volta àquele lugar novamente.

17
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A igreja já está no mundo há algum tempo. E a igreja, realmente, depois da reforma de 1.500 anos 
de eras das trevas… Lutero foi o primeiro reformador a surgir depois do tempo dos apóstolos. E então, 
quando Lutero veio, Deus derramou um pouco do Espírito e derramou-o sobre a igreja na justificação. E 
então, nos dias de Wesley, ele derramou um pouco mais de Si mesmo na santificação. E à medida que a 
era cresceu até ao tempo do fim, Deus encheu a Sua igreja. Olhe à sua volta e descubra se isso é 
verdade ou não.
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Olhe para a era Luterana, você que lê a história. Veja o reavivamento deles e o que eles fizeram. 
Veja como foi maior o reavivamento de Wesley, quanto mais poder eles tinham, mas em minoria. Observe 
nos dias de Pentecostes, que reavivamento eles tiveram naquela altura, como percorreu...

O nosso Visitante Dominical, o jornal Católico, confessou que os Pentecostais produziram 1.500.000 
conversões num ano, superando todas as outras igrejas juntas! O Católico reivindicou apenas um milhão. 
No seu próprio Visitante de Domingo, o jornal chamado Visitante de Domingo deu uma declaração de que 
os Pentecostais os ultrapassaram. E lembre-se, as conversões Pentecostais são conversões cheias do 
Espírito Santo. Em minoria para começar, do lado de fora do beco com uma guitarra velha… E as 
mulheres não podiam pagar nem por um par de meias. Deitados nos trilhos do caminho-de-ferro, e a 
colher milho e a amassar, e a fazer pão para os seus filhos. Mas a que chegou? A igreja mais poderosa 
do mundo hoje, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, porque Ele prova pelo que Ele está a 
fazer por eles: Ele está a derramar-Se neles, a derramar-Se dentro deles.
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Repare agora, o que aconteceu: Deus a derramar-Se neles. Agora, a igreja chegou a um lugar, de 
Lutero, Wesley e o reavivamento está no Pentecostes. E agora nesta era em que estamos a entrar, pelo 
mesmo Espírito Santo, só mais disso. Agora, quando aqueles Luteranos lá atrás foram salvos, eles 
receberam uma porção do Espírito Santo. Quando os Metodistas foram santificados, isso foi uma obra do 
Espírito Santo, veja. Era uma parte do Espírito Santo. “Eles sem nós não serão aperfeiçoados,” diz a 
Escritura, veja.
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Agora, Deus, tal como a luz, começou a brilhar nos últimos dias, Ele está à nossa espera, à espera 
de algo grande de nós, porque onde muito é dado, muito é exigido. Então Ele vai requerer muito mais de 
nós do que exigiu dos Luteranos ou dos Metodistas, porque andamos numa luz maior, com um poder 
maior, com um testemunho maior do que eles tinham. Agora, temos um maior testemunho da 
ressurreição. Temos as coisas mais firmes, mais seguras do que eles.

Mas é como eu disse a uma faculdade Luterana há pouco tempo atrás. Eles disseram, “O que é que 
nós temos?”
21

Eu disse: “Um homem plantou um campo de milho. As primeiras pequenas ervas surgiram, ele disse, 
'Graças a Deus por uma colheita de milho.' Potencialmente, ele tinha isso, mas ele só tinha na sua forma 
inicial. Aos poucos tornou-se um talo e uma borla surgiu sobre ela, que eram os Metodistas.”

Se você observar a natureza, vai ver Deus a operar. Há um segredo ali que acompanha o meu 
ministério, veja. Que é observar a natureza, veja como ela faz, em que idade e em que horas, você pode 
ver onde está a viver. Observe a era.

Agora, então os Metodistas, eles eram borlas. Eles olharam para os Luteranos, disseram, “Nós temos 
a santificação, você não têm nada disso.” Aos poucos, desse pólen, da Metodista surgiu um grão… ou, 
uma espiga de milho, isso foi o Pentecostes. Aí está: Justificação, uma fase disso, Santificação, outra 
fase disso, o Espírito Santo, outra fase disso. Pentecostes... Lutero, Wesley, Pentecostes.

22

Agora, o que é que o Pentecostes… eu comparo, porque no Pentecostes não trouxe de volta, nem 
uma folha verde, nem uma borla... Mas o milho não pode dizer à borla, “Eu não preciso de ti.” Ou a borla 
não pode dizer à folha, “Não tenho utilidade para ti,” porque a mesma vida que estava na folha fez a 
borla. A mesma vida que estava na borla fez a espiga. E foi uma igreja Luterana que fez a igreja de 
Wesley. Foi a igreja de Wesley que fez o Pentecostes. Mas o Pentecostes, o que é? É uma restauração 
do mesmo tipo de grão que caiu à terra no princípio, trazendo de volta toda a plenitude do poder do 
Pentecostes pelo baptismo do Espírito Santo (veja) nos últimos dias. Oh, é uma grande coisa para se 
crer e para se olhar.

Agora, nesta era em que estamos agora a viver, esta era está para além do Pentecostes. O 
Pentecostes estabeleceu-se em organizações e começou a pretender muito das organizações. “Nós 
somos isto e nós somos aquilo.” Isso é apenas a natureza, você simplesmente não consegue evitar. É a 
natureza, eles vão fazer isso. É o plano para eles fazerem isso. Mas a igreja mudou. Foi para um estado 
maior, mais poderoso… É a restauração dos dons. E muitas pessoas Pentecostais não crêem em cura 
divina, ministério de anjos e poderes de Deus. Muitos Pentecostais chamam a essas visões que eu tenho 
o diabo. Muitas organizações não vão ter nada a ver com isso no Pentecostes. Veja, nós fomos para 
além disso. Assim como os Metodistas chamaram os Pentecostais “loucos” por falarem em línguas, assim 
como os  Luteranos  chamaram os  Metodistas  “loucos”  por  clamarem,  veja.  Mas  é  tudo  uma  vinda  do
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6Para Que Foi Dado O Espírito Santo?

Espírito Santo até que a grande igreja esteja a ser cheia e cheia (Aleluia!) dos grandes poderes do Deus 
Todo-poderoso, até que chegue a um ponto até que as próprias obras que Jesus fez estejam a 
manifestar-se correctamente na igreja agora. Estamos próximos, amigos.

Deixe-me parar aqui só por um minuto para ver porque é que Deus colocou o Espírito Santo na 
igreja, vou dar-lhe outro tipo para que saiba. Lá no Velho Testamento quando uma criança... Um homem 
fez para si um lar, ele tem a sua noiva, essa é a primeira coisa. Então ele tornou-se um grande homem, 
como uma organização. Isso foi bom. A próxima coisa que aconteceu foi que veio um nascimento 
naquela casa. Foi quando o Espírito Santo (veja) - outro espírito - entrou, que era um filho. Esse filho, 
ele não estava no comando completo, nem era um herdeiro até que tivesse uma certa idade, e ele teve 
que ser provado primeiro. Sim! E então, eles tinham a lei da adopção. (Para vocês, ministros, o 
posicionamento de um filho, é disso que eu estou a falar agora.) Então quando ele chegou a um lugar 
onde foi adoptado…

24

Jesus deu uma bela ilustração disso no Monte da Transfiguração. Como eu disse, Deus nunca vai sair 
das Suas leis para fazer nada. Se você tem um poço artesiano nesta colina, a soprar água pelo ar, e 
nesta outra colina aqui, tem uma colheita a arder, pode ficar de pé nesta colina e gritar: “Oh, água, 
corre até aqui e enche a minha colheita! Oh, água, chega à minha colheita!” Nunca vai fazer isso. Mas 
se você trabalhar de acordo com as leis da gravidade, você pode regar essa plantação.

Se você tem um homem doente deitado aqui, ou um pecador deitado aqui, ou um homem que quer 
estar certo (não consegue deixar de beber, não consegue deixar de fumar, não consegue largar a 
concupiscência e assim) , se você apenas trabalhar de acordo com as leis de Deus, se deixar o Espírito 
Santo entrar ali, então ele não é mais seu. Ele vai parar com essa coisa, porque o Espírito Santo toma 
conta dele. Mas você tem que trabalhar de acordo com as leis de Deus, de acordo com as regras de 
Deus.
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Agora, no Velho Testamento quando este bebé nasceu, eles observaram para ver como se 
comportava, como se comportava. Então o pai, sendo um grande homem de negócios nesta altura, 
talvez na casa dos quarenta ou cinquenta anos, ele não tinha tempo para ensinar este bebé por si 
mesmo, por isso ele ficou… Naqueles dias eles não tinham escolas públicas como têm agora, por isso têm 
aquilo a que chamam “tutor” ou “educador”, professor. E este professor era o melhor que ele conseguia 
encontrar, para que ele fosse verdadeiro e contasse ao pai a verdade acerca daquilo.

E então, quando este rapaz atingia uma certa idade (digamos que ele era maduro), se aquele rapaz 
fosse apenas um renegado, não prestava, não se importava com os negócios do pai - tudo o que ele 
pensava era em namoriscar e andar com as mulheres , ou a bebida, ou o jogo, ou a corrida de cavalos - 
aquele rapaz seria sempre um filho, mas nunca seria colocado em posição de ser um herdeiro de tudo o 
que o seu pai tinha. Mas se ele era um bom rapaz e se tratava dos negócios do pai e provou ser o filho 
certo, então eles tinham uma cerimónia. Eles levavam o menino para a rua e colocavam uma túnica 
branca nele. E colocavam-no num estrado para que toda a cidade pudesse ver. Eles faziam uma festa e 
um jubileu. E o pai fazia então a cerimónia da adopção. Ele adoptou o seu próprio filho no seu próprio 
negócio, e então o filho era igual ao seu pai. Por outras palavras, se fosse hoje, o nome do filho no 
cheque era tão bom quanto o do pai.
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Agora observe o que Deus fez. Quando o Seu Filho nasceu, ele deixou-O andar por trinta anos, 
testando-O, provando-O, depois Ele deu-Lhe três anos de dura prova. E então no final da dura prova, 
quando Ele viu que o Seu Filho estava a tratar dos negócios do Pai (o Monte da Transfiguração, o livro 
de Lucas), ele pegou em Pedro, Tiago e João (três testemunhas) e subiu ao topo do monte, e ali Deus 
cumpriu as leis da adopção. Eles olharam para cima e viram Jesus, e as Suas roupas brilhavam brancas 
como o relâmpago. E enquanto uma nuvem O cobriu com a sombra e uma voz veio da nuvem e disse, 
“Este é o Meu Filho amado, a Ele ouvi! Vou sentar-me agora e não tenho mais o que dizer. O que Ele diz 
é lei e verdade!”
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Agora, a igreja passou por essas escolas. Ela casou-se lá há muito tempo e tornou-se uma 
denominação, uma organização. Mas repare, o nascimento produziu outra coisa. E agora, chegou a um 
ponto em que a igreja Pentecostal com o novo nascimento foi testada e provada. E agora, está a 
chegar a um ponto... Deus não trata a igreja apenas como uma organização. Ele não lida com a igreja 
como um grupo de pessoas. Ele lida com a igreja como indivíduos, cada indivíduo na igreja. E agora tem 
um tempo (E não é segredo, todos nós vemos isso) em que um homem prova, e Deus o ama, Ele leva-o 
a algum lugar sozinho. Ali na frente dos anjos, Ele faz alguma coisa por ele! Ele levanta-o ali na presença 
de Deus e o oferece, e o enche, e o coloca pronto. Essa é a era em que estamos a viver.
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O mesmo Espírito Santo que salvou os Luteranos, que santificou os Metodistas, que baptizou os 
Pentecostais, está agora a colocar em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando for tão poderoso, esse 
corpo virá a este grupo da igreja que vai tirar os outros da sepultura. Haverá uma ressurreição! É para 
isso que serve o Espírito Santo.
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7Para Que Foi Dado O Espírito Santo?

O que é o Espírito Santo? Sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Eles viveram num dia abaixo 
disso, nós vivemos num outro dia. “Quando o inimigo vier como uma torrente, o Espírito de Deus 
levantará um estandarte contra ele,” veja.

Estamos num dia agora… Lá atrás, eles não eram nem metade tão inteligentes como hoje. Eles não 
podiam fazer uma bomba atómica ou um automóvel. Eles não tinham ciência e coisas como nós temos 
agora, e coisas misteriosas. Tentar dizer que o homem foi soprado pelo pó e assim por diante, e fazer 
algumas análise, e tentar provar isso para fazer das pessoas infiéis… Mas agora, quando precisamos 
disso, o Espírito de Deus levanta um estandarte. O que é isso? Ele está a derramar o Seu Espírito. Então 
aqueles que estão a descansar lá na sepultura, ou debaixo do altar de Deus como a Escritura diz, estão 
a clamar, “Até quando, Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo mais?” Deus está à espera de mim e de si! 
A igreja está à espera de mim e de si. Tempo de adopção, quando Deus pode derramar em nós a Sua 
plenitude, o Seu poder, a Sua ressurreição, quando a igreja e Cristo se tornam tão próximos que Cristo 
se torna visível no nosso meio, e ressuscita os mortos, e nós vamos no rapto.
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Agora vamos mostrar-lhe daqui a pouco que apenas aqueles que estão cheios do Espírito Santo vão 
nesse rapto, “Porque o resto dos mortos não viveram pelo espaço de mil anos.” Isso mesmo. Apenas 
pessoas cheias do Espírito Santo, era tudo o que havia no rapto.

Agora, Deus deu o Espírito Santo. Eu tenho outra Escritura aqui em João 14:12. Essa é uma 
escritura muito conhecida por todas as pessoas aqui no tabernáculo. “Em verdade, em verdade, vos 
digo, aquele que crê em mim…” Agora, não deixe que essa palavra “crê” o atrapalhe. Numa igreja 
nominal, dizem, “Sim, eu creio. Claro, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.” O diabo crê na mesma 
coisa. Exactamente. A Bíblia disse que sim. Mas a Escritura diz em João que ninguém pode chamar a 
Jesus o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Você, na verdade, pela Escritura… (Deixe-me parar aqui só 
um minuto antes de terminar de ler.)
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Você não está convertido até que tenha recebido o Espírito Santo. Isso mesmo. Você está a crer 
em... O Espírito Santo falou consigo, e você confessou-O publicamente. O diabo tem a mesma coisa. “Eu 
creio que Ele é o Filho de Deus.” O diabo também. Mas você está a caminhar em direcção a Ele. Quando 
Pedro foi chamado e justificado por crer no Senhor Jesus Cristo… E em João 17:17, Jesus santificou-os 
pela Palavra, porque a Palavra era a verdade, e Ele era a Palavra. I João diz: “No princípio era o Verbo, e 
o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.” Ele era a 
Palavra, por isso Ele os santificou. Ele disse, “Pai (falando com o Espírito Nele), eu os santifico pela 
Palavra.” Ele mesmo, impondo as Suas mãos sobre eles. “A Tua Palavra é a verdade.” Apenas trouxe-O à 
existência no ventre de uma mulher. Oh, é totalmente impossível para Ele ser de outra forma a não ser 
esta Palavra de Deus para O manifestar. “Eu os santifico.”
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Deu-lhes poder contra os espíritos imundos. Eles saíram. Ele colocou os nomes deles no livro da vida 
do Cordeiro. E Ele enviou-os (Mateus 10) e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, expulsou os 
espíritos malignos e fez obras e assim por diante. E eles voltaram regozijando-se, disseram, “Até os 
demónios se nos sujeitam.”
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Ele disse: “Não vos regozijeis porque os demónios se vos sujeitam, mas alegrai-vos porque o vosso 
nome está no livro.” E Judas estava com eles. Veja como ele pode chegar perto, através da justificação, 
mover-se directamente para a santificação, mas onde é que ele mostrou a sua luz? Onde é que ele se 
mostrou? Antes do Pentecostes ele mostrou as suas cores.

Observe, esse espírito será pio e o mais santificado possível, até que venha ao Espírito Santo, e eles 
vão cortá-lo ali mesmo, esse é o espírito. Você não consegue ver isso a mover-se, o anticristo? E Jesus 
disse que eles estariam tão unidos nos últimos dias que enganariam o próprio eleito se possível. Mas 
lembre-se, é apenas o eleito que vai ver isso. Deus chama por eleição! Você não está feliz por ser um 
deles? Vocês não estão aqui esta noite, sabendo que algo no vosso coração está a puxar, “Eu quero 
esse Espírito Santo. Eu quero-Te, Senhor, no meu coração”? Isso é porque Deus colocou o seu nome no 
livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele disse isso. “Ninguém pode vir a mim,” disse 
Jesus, “a não ser que o meu Pai o traga primeiro. E todo aquele que vier a mim, eu dar-lhe-ei vida 
eterna.” O que é vida eterna? O Espírito Santo, vida eterna. Pegue nessa palavra e veja no Grego, e diz, 
Zoe, Zoe é “o Espírito Santo”. “Todos os que o Pai me deu virão a mim. E todos os que vêm a mim, eu 
vou dar-lhes o Espírito Santo, eu vou ressuscitá-los no último dia. Eu vou fazer isso”, disse Ele. Não há 
“se” e “e” acerca disso, “eu vou.” Todos os que vierem e eu vou dar-lhes a vida eterna. Ele terá que 
ressuscitar, porque tem vida eterna. Ele tem que ressuscitar! Não pode morrer, tal como Deus não pode 
morrer.
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Oh, meus queridos amigos deste país e desta pequena cidade, se eu pudesse apenas com a minha 
voz humana colocar no vosso coração a importância de receber o baptismo do Espírito Santo, seria a 
revelação mais maravilhosa que vocês já tiveram na vossa vida, para ver o que… Vocês devem fazer 
isto.
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Deixe-me esclarecer que você não é convertido. Pedro foi salvo, ele creu no Senhor, seguiu-O. 
Jesus disse-lhe quem ele era, teve que segui-Lo. Ele deu-lhe poder contra os espíritos imundos e 
santificou-o. Mas depois de tudo isso… E tornou-se o principal porta-voz do grupo, como os Católicos 
iriam querer chamar: o bispo da igreja, ou o papa, ou seja o que for, o homem principal da igreja. No 
entanto, Jesus disse na noite da Sua traição: “Amas-Me, Pedro?”

E ele disse, “Senhor, Tu sabes que eu Te amo.”

Ele disse, “Apascenta as minhas ovelhas.” Ele disse isso três vezes.

E Pedro disse, “Tu sabes que eu Te amo,” disse, “Eu vou contigo até ao fim e eu vou contigo até à 
morte,” e assim por diante.

Ele disse: “Antes que o galo cante três vezes… antes que o galo cante, me negarás três vezes.” Ele 
disse: “Mas, Pedro, eu orei por ti.” Ouça. Não é só isso. “Eu orei por vocês, e depois que vocês 
estiverem convertidos, então confirma os teus irmãos.” Depois de se converter! Ele tinha clamado, ele 
provavelmente tinha dançado no Espírito, ele tinha feito todo o tipo de coisas, mas ainda não tinha 
recebido o Espírito Santo. “Depois de te converteres, então confirma os teus irmãos.” É verdade. Realize 
o Seu plano.

Agora, deixe-me terminar de ler João 14:12. Agora, no capítulo catorze e no versículo doze, Jesus 
disse, “Em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê (e não podeis crer…) crê em mim…” Você pode 
crer Nele. Quantos entendem isso, digam, “Amém!”
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Lembram-se em Actos 19 (não gosto de parar com isto aqui, mas tenho de o dizer da forma que vem 
a mim), em Actos capítulo 19 quando este pregador Baptista, que era um advogado e foi convertido... E 
ele estava a pregar e a fazer com que as pessoas fossem salvas, e elas tinham grande alegria, 
regozijando-se e clamando, tendo uma reunião (Actos 18). Áquila e Priscila… (Nós falamos sobre isso 
ontem à noite.) E eles foram vê-lo. E eles sabiam que ele era um grande homem e que era um 
estudante. E ele estava a provar pela Bíblia que Jesus era o Filho de Deus, conhecendo apenas o 
baptismo de João, ele ainda não conhecia o baptismo do Espírito Santo. Assim ele disse… Áquila e 
Priscila, aquele marido e esposa, pequenos fabricantes de tendas (na qual Paulo era um fabricante de 
tendas também), e eles tinham recebido o Espírito Santo sob o ensinamento de Paulo, eles disseram, 
“Nós temos um irmão mais novo que está a vir aqui. Deixe-o falar um pouco sobre isso.”

E quando Paulo veio e o ouviu pregar (sabia que ele era um grande homem), ele disse, “Recebestes 
vós já o Espírito Santo desde que crestes?”

Eles disseram, “Nós não sabemos que haja um Espírito Santo.”

Ele disse: “Então em que (ou na verdadeira palavra Grega aí é ”como“) fostes baptizados?”

Eles disseram, “Nós já fomos baptizados por João Baptista.”

Agora observe o que Paulo disse. Paulo disse que João, em verdade, baptizou para o 
arrependimento, não para a remissão dos pecados, mas para o arrependimento. Isso é o que você crê 
quando aceita Cristo como seu Salvador pessoal: você está a crer no baptismo do Espírito Santo. Isso 
não é o baptismo do Espírito Santo, meus queridos irmãos Baptistas. Está errado.

Um irmão disse-me no outro dia, disse, “Irmão Branham” (ou, há algum tempo, há meses), ele disse, 
“Irmão Branham, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.”
37

Eu disse, “Verdadeiramente.”

Ele disse: “O que mais pode um homem fazer do que crer?”

Eu disse, “Isso é tudo o que um homem pode fazer. Isso é tudo o que ele pode fazer hoje, é crer em 
Deus. Mas Deus deu-lhe um selo da circuncisão (que vimos ontem à noite) como um sinal de que Ele 
tinha aceite a sua fé Nele.” E hoje, até Deus… Você crê Nele quando O aceita como seu Salvador 
pessoal. Mas quando Deus lhe dá o selo do Espírito Santo, Ele selou-o no seu destino eterno. Agora, 
vocês, Baptistas, recebam isso, e eu vou convosco até à segurança eterna. Sim, senhor! Porque, “Não 
entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estais selados até ao dia da vossa redenção.” Você não 
está selado por crer, mas pelo Espírito Santo! Efésios 4:30: “Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, 
no qual estais selados até ao dia da vossa redenção.” Isso sela-o, quando você acha graça aos olhos de 
Deus, e Ele sela-o pelo Espírito Santo. É assim, porque a Bíblia disse: “Ninguém pode chamar a Jesus o 
Cristo, a não ser pelo Espírito Santo.”

Você diz, “Eu creio porque o pastor disse.” Ele está certo, mas isso não conta para si. “Eu creio 
porque a Palavra diz.” Está certo, mas não é para si, isso não conta para si. A única forma de você dizer 
que Jesus é o Cristo é quando o Espírito Santo entra em si e testifica e dá testemunho de que Ele é o
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Filho de Deus! Essa é a única maneira de você conhecer a ressurreição, é quando o Espírito Santo 
testifica. “Quando Ele, o Espírito Santo, vier, Ele vai testificar de mim, vai mostrar-vos coisas futuras, 
vai lembrar-vos destas coisas que eu disse.” Você nunca vai encontrar isso na escola, veja. Ele vai 
trazer essas coisas à sua memória.

Agora, nós queremos ler um pouco mais adiante nesta Escritura agora. S. João 14:1239

Em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço ele as fará 
também, e maiores [A tradução certa aí é “mais,” se você quiser pesquisar.] obras maiores do que estas 
fará, porque eu vou para o Pai.

Se Ele fosse ao Pai, o Espírito Santo viria. Está certo? Outra Escritura diz: “Se eu não for, o 
Consolador não virá, mas se eu for, voltarei outra vez e estarei convosco, até mesmo em vós,”veja, é 
Deus consigo primeiro, consigo em Cristo, em si no Espírito Santo, Deus em si.

Agora, “As obras que eu faço vós as fareis também,” não é outra obra, mas Deus quer trazer o 
Espírito Santo em si para continuar a mesma obra que Ele estava a fazer em Cristo. A obra não estava 
tão necessitada nos dias de Lutero, essa era a igreja de Deus. Não foi… um pouco mais necessitada nos 
dias de Wesley, porque o mundo, a Bíblia disse, ficaria mais fraco, e mais sábio, e sempre mais perverso. 
O mundo está a ficar cada vez mais perverso… Nós sabemos isso. Ora, os homens hoje fazem coisas que 
há cem anos atrás não se pensaria que houvesse um ser humano tão cruel. “Cada vez mais ímpios e os 
ímpios continuarão a ser mais ímpios” - dizia a Escritura - “cada vez mais.”
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Assim o Espírito Santo tem estado a mover-se. Houve apenas um pequeno sopro com Lutero, um 
pequeno sopro com Wesley, e um sopro mais profundo com o Pentecostes. Agora, a respiração e o 
Espírito tornaram-se o mesmo. Está a unir-se, trazendo aquele mesmo sopro poderoso do Espírito Santo 
como Ele fez lá atrás, está a manifestar-se… As mesmas obras que Ele fez lá atrás, estão a ser 
manifestadas hoje mesmo, a mesma coisa.
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Veja o que Jesus disse: “Em verdade, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada a não ser 
que veja o Pai a fazer primeiro. O que o Pai faz, mostra ao Filho. O Pai habita em mim, é Ele quem faz as 
obras,” veja.

Agora, observe. Aqui está outra coisa que eu gostaria de dizer aqui. Jesus disse, “Como o Pai me 
enviou… Como (agora observe!)… Como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós.” Como o Pai... Como 
é que o Pai O enviou? O Pai que O enviou desceu do céu e habitou Nele. Ele veio, disse: “Eu sempre 
faço aquilo que agrada ao Meu Pai.” Veja, ele veio, fazendo as coisas que o Pai Lhe mostrava para fazer. 
“Eu não faço nada a não ser que o meu Pai me mostre primeiro.” O Deus que O enviou, estava no Seu 
interior. “E como o Pai me enviou (da mesma forma que o Pai me enviou), eu também vos envio.” O que é 
isso? Deus em si. Continuando o quê? As mesmas obras. Jesus disse, “Aquele que crê (Aquele que me 
tem no seu interior, o Espírito Santo)… Aquele que crê (que já testemunhou acerca da minha 
ressurreição) e sabe que eu estou nele… está em mim, se permanecerdes em mim, as minhas palavras 
permanecerão em vós…”

42

Agora você diz, “Eu permaneço em Jesus, mas claro que não creio em cura divina.” Isso mostra que 
Ele não está lá.
43

“Eu creio em Jesus, não creio em nenhum Espírito Santo neste dia, não como eles tinham lá atrás.” 
Isso mostra que Ele não está lá.

O Espírito Santo vai dar testemunho de cada palavra que falou. Ele não é um mentiroso. Ele não tem 
medo de ninguém ou de nenhuma organização. Ele não tem que se humilhar perante ninguém. Ele fala e 
depois permanece com isso. Se os nobres, e poluídos, e instruídos, ou (como nós chamaríamos) 
plutocratas, se eles não quiserem receber, Deus é capaz de, a partir destas pedras, suscitar filhos a 
Abraão. Ele vai pegar em gangsters e contrabandistas e tudo o resto e vai suscitá-los! Deus pode fazer 
isso e Ele está a fazer isso. Deus é capaz de, a partir destas pedras, suscitar filhos a Abraão. Alguém 
vai fazer isso, porque Ele é Deus.

“Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que 
quiserdes,” porque você está a pedir a Sua Palavra e a Sua Palavra é vida. Fale, se Deus disse isso e 
você tem a certeza que Ele disse, o Espírito Santo testifica que a Palavra está certa, então aí está, 
irmão. Fale! Aí está. “Diz a esta monte, ergue-te. Não duvides no teu coração, mas crê que aquilo que 
disseste vai acontecer.” Não é você que fala, mas o Pai que habita em si, é Ele que fala. Não é você a 
falar com essa montanha, é o Pai que está em si a falar com essa montanha, tem de se mover! “Os céus 
e a terra passarão,” disse Ele, “mas o meu Espírito não… ou, a minha Palavra não passará.” Certamente, 
isso não pode passar. Pai…

44

Agora. “As obras que eu faço…” Deus está na Sua igreja para continuar as Suas obras. É por isso 
que Ele enviou o Espírito Santo. Agora, ele sabia disso. Ele sabia que não podia ser feito dessa forma, de
45
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outra forma, teve de enviar. O Pai enviou o Filho, coloca tudo o que está no Filho em si. E as mesmas 
obras que Ele fez, as mesmas obras agora que Jesus fez, você também fará, a igreja. Não gostaria de 
fazer as obras de Deus? Jesus disse, “Se quereis fazer as obras de Deus, crede em mim.” Como é que 
crê Nele? Você não pode fazer isso até que tenha o Espírito Santo, porque nenhum homem pode dizer 
que Ele é o Filho de Deus… Você está a dizer o que outra pessoa disse.

“A Bíblia disse que Ele é o Filho de Deus, eu creio na Bíblia.” Muito bem. “A Bíblia diz que Ele é o Filho 
de Deus, eu creio na Bíblia. O pastor diz que Ele é o Filho de Deus, eu creio no pastor. A mãe diz que Ele 
é o Filho de Deus, eu creio na mãe. O meu amigo diz que Ele é o Filho de Deus, eu creio no meu amigo.” 
Mas a única forma de eu poder dizer que Ele é o Filho de Deus é quando o Espírito Santo vem e testifica 
de Si mesmo! Então eu sei que Ele é o Filho de Deus.

Nenhum homem pode chamar a Jesus “Cristo”, a não ser pelo Espírito Santo. Ali! Nenhum homem a 
falar pelo Espírito de Deus chamou a Jesus maldito, ou disse que Ele era alguma coisa naquele dia e 
outra coisa hoje. Isso torna-o fraco e vacilante. Não, senhor! Ele é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente. Qualquer espírito verdadeiro dará testemunho disso. Muito bem.

Agora, ele disse, “Estas obras que eu faço vós também fareis.” (João 14:12) Agora, o mesmo 
funciona!
46

Oh, eles dizem, “A igreja faz uma obra maior hoje.” De que forma?

Ele disse, “As obras que eu faço.”

Eles dizem, “Bem, nós temos missionários por todo o mundo, esse é um trabalho maior.”

Mas Ele disse, “As obras que eu faço.” Agora, faça-as, faça-as primeiro, depois fale dos missionários.

Falando aqui há algum tempo sobre um Muçulmano, ele disse, “Maomé está morto, está certo. Ele 
está na sepultura, mas um dia ele vai ressuscitar.” Ele disse: “Se ele se levantar da sepultura, o mundo 
inteiro saberá dentro de vinte e quatro horas.” Ele disse, “Vocês dizem que Jesus ressuscitou há dois mil 
anos e nem um terço das pessoas sabe ainda.” Isso é porque você falou de uma visão intelectual acerca 
disso. Você falou do ponto de vista da escola ou da educação. Se toda esta grande igreja de Deus, 
incluindo a Católica, a Protestante, tivesse toda recebido o Espírito Santo, este mundo estaria sólido no 
Cristianismo. Não haveria comunismo. Não haveria contenda, ou inimizade, ou maldade, ou ódio. Jesus 
estaria sentado no Seu trono. Estaríamos a caminhar pelos paraísos de Deus com vida eterna, vivendo 
para sempre, já ressuscitados num novo corpo, andando por aí, nunca ficaríamos velhos, nunca 
ficaríamos grisalhos, nunca ficaríamos doentes, nunca teríamos fome, andaríamos nas alegrias do Senhor, 
a falar com os animais, e… Oh, que dia!

Mas nós temos feito tudo excepto o que Ele… Ele disse, “Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho.” O que faz o evangelho? Não é apenas Palavra, mas é pelo poder e demonstrações do 
Espírito Santo. O evangelho é fazer a Palavra de Deus manifestada. Você não pode fazer isso.

47

Agora Jesus sabia isso, que Ele tinha que viver na Sua igreja, portanto, ele sabia que teríamos 
escolas intelectuais. E você nunca vai ter isso numa escola intelectual. Eles vão ser contra isso, porque 
tudo o que eles sabem é a aprendizagem de algum homem inteligente, algum credo ou denominação pelo 
qual querem viver. Então eles vão colocá-lo nisso e vão fazer de si um membro daquele corpo, e, irmão, 
vão citar algumas coisas para si a partir de um credo que parece que é perfeito. “A grande igreja santa, 
a mãe, passou por muito.” O diabo também. Ele foi expulso de quase todos os lugares e ainda continua 
da mesma forma. Sim, senhor! Oh, eles vão tentar citar estes…

Assim Jesus sabia que haveria um grande movimento intelectual como houve nos dias Dele, para a 
lavagem de panelas e frigideiras, e o uso de roupas, e colarinhos virados, e tudo o que eles fizeram, 
todas estas coisas diferentes que eles fariam. Ele sabia que eles fariam isso. Então Ele disse, “Agora, 
esperem um minuto. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por isso”, disse Ele,“ as obras que eu 
faço, vós as fareis também.”

48

O propósito de enviar o Espírito Santo foi para que Deus continuasse através de um grupo de 
pessoas, para continuamente manifestar Deus ao mundo, (exactamente) não por um credo, não por uma 
denominação, mas pelo poder da Sua ressurreição, ao tornar a Sua Palavra real, ao tomar a Sua 
promessa e ficar do lado da minoria e crer em Deus e observar os céus negros a mover-se para trás e o 
poder de Deus a mover-se e assumir o controlo! Amém! É isso que Ele quer. É para isso que o Espírito 
Santo foi enviado. É para isso que Ele o enviou. Nós sabemos o que é agora. E é por isso que Ele o 
enviou.

Portanto, nenhum outro sangue santificaria as pessoas. Eu não consegui santificá-lo e você não 
conseguiu santificar-me, porque nós dois nascemos depois do sexo. Mas Jesus nasceu sem sexo. Isso 
mesmo. Assim, o  Seu  sangue  foi  um santificador.  E  Deus  desceu,  fez  um corpo,  viveu  nele,  derramou
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aquele sangue para a santificação, o que expulsou completamente a culpa do pecado e da vergonha. 
Então, pela fé, crendo nisso, Deus desce até esse corpo humano pela santificação desse sangue. Coloca 
a semente de Abraão, pela fé, para crer que aquele sangue viria, aquele sangue puro que seria um 
milagre como o Seu sangue.

Foi até lá depois de estar praticamente morto, creu em Deus durante vinte e cinco anos e ele com 
setenta e cinco anos de idade e creu até aos cem anos. E Sara, de sessenta e cinco anos, creu até aos 
noventa. E ele estava praticamente morto. E Deus disse, “Para que as pessoas tenham a certeza que 
não vão perder isto, leva-o aqui ao monte e oferece-o em sacrifício.”

Ele disse aos servos: “Fiquem de pé com a mula e esperem. O filho e eu vamos lá e vamos adorar, e 
o filho e eu vamos voltar!” Oh, como é que ele vai fazer isso? Abraão disse, “Eu recebi-o como um de 
entre os mortos e eu sei que Aquele que o deu a mim como a um de entre os mortos, é capaz de o 
ressuscitar dos mortos se eu apenas cumprir a Sua Palavra. Eu guardo a Sua Palavra, ele é capaz de o 
ressuscitar dos mortos.” Falando perfeitamente de Cristo.

50

Aí está Ele. E por essa célula de sangue veio o Espírito Santo, que se ligou a um corpo chamado 
Jesus. Esse sangue santificado, pela fé, para chamar os redimidos ou os eleitos de Deus. E quando você 
aceita, então o Espírito Santo tira toda a maldade de si, Ele entra, o próprio Deus, para operar a Sua 
vontade.

Aqui em baixo, aquele chefe malvado é mal-humorado, e este outro fulano de tal aqui está a fazer 
isso e aquilo e este velho a falar contra isso. Um homem cheio do Espírito Santo vai ficar de frente para 
isso! Amém!

E eles deram conta. Eles eram ignorantes e iletrados, mas deram conta que tinham estado com 
Jesus. É para isso que o Espírito Santo veio.
51

Um pequeno pescador não sabia assinar o seu nome. Mas ele ficou ali e disse, “Em quem vamos crer, 
nos homens ou em Deus? (Amém!) Que seja conhecido por vós, nós ainda vamos pregar no nome de 
Jesus.” Ah, que ousadia.

Ele sabia que tinha um lar ali. Isso mesmo. Ele era um peregrino e um estranho aqui, ele estava à 
procura de uma cidade futura. O que aquele sacerdote hipócrita significava para ele? Ele estava sob o 
domínio do Deus do céu que ressuscitou o Seu Filho, Cristo Jesus, e encheu-o com o Espírito do Deus 
que fez os céus e a terra. Aí está. Ele não tinha medo dele. Não, senhor!

Morte… Ora, quando eles levaram o pequeno Estêvão ali e disseram, “Levem-no de volta.” Ele disse, 
“Vocês obstinados e incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo como 
os vossos pais resistiram, vocês também resistem!”

52

Eles disseram, “Nós vamos bater em ti até à morte.”

Ele disse, “Não podem fazer isso.”

“Nós vamos mostrar-te se vamos fazer isso ou não!” E eles agarraram em grandes pedras e 
começaram a bater-lhe na cabeça.

Ele olhou para cima e disse: “Vejo os céus abertos. Eu vejo a escada a descer. Eu vejo Jesus à 
destra da Sua Majestade!” E a Bíblia não disse que ele morreu, ele adormeceu. Oh, bem! Eu posso ver 
um anjo descer e pegar nele ao colo e embalá-lo como um bebé, uma mãe, até que ele adormecesse. 
Oh, bem! Claro, esse é o propósito do Espírito Santo. Foi para isso que Deus enviou o Espírito Santo.

O Espírito Santo vem para lhe dar poder. Eu tenho mais algumas escrituras aqui, só um minuto. O 
Espírito Santo vem para lhe dar poder (Você pode ver isto. Eu estou muito distante, esta noite), dar-lhe 
poder, poder na oração.

53

Veja uma pessoa que viveu uma boa vida, mas está sempre derrotada, “Oh, digo-lhe…” Uma boa 
pessoa. “Oh, claro que amo o Senhor, Irmão Branham.” Sempre derrotado, eles nunca têm uma oração 
respondida. Encha aquela mulher com o Espírito Santo uma vez. Veja o que acontece! Quando ela vai 
diante Deus, ela não está derrotada. Ela vem ousadamente ao Trono de Deus, crendo! Ela tem direito, 
porque é filha de Deus por nascimento. Leve aquele homenzinho, tão covarde. O chefe chutou-o por 
todo o lado. Diga: “Espere um minuto aqui agora.” Algo mudou, veja. Ele tem o Espírito Santo. Ele lhe dá 
poder, a sua vida está cheia de poder.

Ele dá-lhe poder na palavra. Ora, que coisa, aquelas pessoas que estavam com medo, de pé ali, 
Pedro, Tiago e João, Lucas e todos os outros, eles tinham chegado ao aposento alto e dito: “Oh, não 
podemos ficar mais. Olhe ali. Aí está o Dr. Fulano de Tal lá fora. Aí está o Rabi Fulano de Tal e tal. Sabe, 
ele tinha quatro diplomas de faculdade. Como vamos ficar contra ele?”
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Pedro disse, “Oh, eu lembro-me de vender peixe àquele homem um dia. Ele falou e eu nem sabia do 
que ele estava a falar. Oh, eu nunca poderia levantar-me contra ele. Mas o que podemos fazer, irmãos?”

Ele disse, “Espera.”

“Mas já estamos aqui há quatro dias.”

“Continua à espera.”

“Quanto tempo?”

“Até!”

“Bem, será que Ele disse que seria no quinto dia?”

“Ele nunca disse quanto tempo. Ele disse, 'Até.'”

Assim, eles continuaram à espera, “Quanto tempo?”

“Até!”

“Oito dias se passaram!”

“Até.”

“Passaram-se nove dias!”

“Até.”

E finalmente quando o dia de Pentecostes chegou, eles estavam todos num lugar num mesmo 
acordo. Deus estave acima deles numa nuvem de fogo. Deus andou com eles na terra. Agora algo mais 
ia acontecer. Algo está prestes a acontecer. Eles estavam todos num lugar num mesmo acordo. E de 
repente veio um som do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a sala onde estavam 
sentados. Línguas repartidas repousaram sobre eles. O que é repartido? “Separou-se.” Como gaguejar. Já 
ouviu alguém a gaguejar? Eles dizem, “Ah-ah-ah [O Irmão Branham imita alguém que gagueja].” Veja, 
eles não podem dizer nada, “Fendidos, partidos,” como um casco fendido. Significa algo que está 
“dividido, separado”. Eles não estavam a falar, eles não estavam a tagarelar, eles não estavam a fazer 
nada, estavam apenas a fazer barulho. Línguas repartidas repousaram sobre eles como se fosse fogo. 
Oh, eles não conseguiam segurar-se. E eles foram todos cheios do Espírito Santo. Uau!

55

Então o que aconteceu? Eles foram para as ruas. “Onde está aquele Rabi Jones? Onde está esse 
homem? Onde está esse gigante intelectual? Deus estava sobre nós com Moisés na sarça ardente. Ele 
alimentou-nos com maná nas alturas. Ele caminhou connosco por três anos e seis meses aqui na terra. 
Mas agora Ele está em mim. Não sou eu que falo, é Ele. Eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. Eu não 
sou mais eu, é Ele. Traga-o aqui!”

56

“Varões israelitas e vós que habitais na Judeia, seja-vos isto conhecido, e ouçam a minha voz! 
Todos vocês, pregadores e rabis!” Uau! Bem! Poder da fala. Oh! “Estes não estão bêbados (falando 
daquela pequena minoria, cento e vinte contra dez mil ou mais)… Estes não estão bêbados como vocês 
supõem, visto que é apenas a terceira hora do dia. (Eu sou um pregador do evangelho completo.) Mas 
isto é o que foi falado pelo profeta Joel: ”Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu 
Espírito [uau!] sobre toda a carne. E o seu... [Você vê Maria ali a dançar no espírito, a falar em línguas e 
a fazer barulho?] Sobre toda a carne, sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito. Mostrarei sinais 
acima nos céus e abaixo na terra, colunas de fogo e vapores de fumaça.'“ Deus estava no Seu povo 
naquela altura, veja. Amém!

“Bem, agora, que diploma tinha?” De que escola você veio? “57

“Isso não faz nenhuma diferença agora.” Oh, ele começou a derramar a Escritura. “David viu 
antecipadamente, 'O Senhor anda sempre diante de mim, eu não vou ser movido. Além disso, o meu 
coração se alegrou porque… e a minha língua se alegrou. Ele não vai deixar a minha alma no inferno, nem 
vai permitir que o Seu Santo veja a corrupção.' Deixe-me falar livremente consigo. O patriarca David, ele 
está morto e enterrado, e o seu sepulcro está connosco neste dia. Mas por um profeta, ele previu a 
vinda do Justo. E seja-vos conhecido que Deus fez deste mesmo Jesus, a quem vós crucificastes por 
mãos ímpias, Senhor e Cristo!”

“Varões e irmãos, o que podemos fazer para nos salvarmos?”

Disse: “Arrependei-vos cada um de vós e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão 
dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, e para 
vossos filhos, e para os que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar!” Amém!
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Enquanto Deus tiver um povo, Deus tem uma igreja, Deus tem o Espírito Santo a marchar com isso. 
Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo. Os intelectuais vão aparecer, sempre apareceram. Mas Deus 
tem uma minoria em algum lugar. Deus tem uma pequena igreja que se moverá com o baptismo do 
Espírito Santo para reclamar a luz. E são eles que, pelo testemunho deles, vão julgar o mundo. A Bíblia 
não diz que Jesus disse, “Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus,” e o outro diz que 
os justos… os santos julgarão a terra? Claro, o seu testemunho hoje vai trazer juízo contra esta cidade. 
O nosso testemunho do baptismo do Espírito Santo e do poder de Deus, uma vida santa, vai trazer juízo 
contra esta cidade.

58

Aqueles que são os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Eu não vou saber nada 
sobre Sankey, Moody na ressurreição deles. Eles não vão saber nada sobre mim e este, mas eu vou 
permanecer nisto para dar testemunho. Você também vai. E através disso, pela difusão da sua luz e pelo 
baptismo do Espírito Santo e pelas vidas que vocês vivem e as coisas que Deus tem feito para provar 
que Ele está a mover-se aqui, e com a sua intelectualidade, afastaram-se disso, eles serão julgados 
pelos santos. Eles já estão julgados, eles já passaram por isso.

59

Oh, bem! Eu estava a falar sobre o poder da oração, o poder da fala, o poder para uma vida santa. 
Amém! É isso que o Espírito Santo deve fazer.
60

Alguns de vocês estão a caminhar, a dizer: “Bem, eu não consigo parar de beber. Eu não consigo 
parar com isso.” O Espírito Santo vem para viver em si para fazer com que todos estes “não consigo” 
saiam de si (está certo!): Faz com que as mulheres parem de cortar o cabelo, faz com que elas parem 
de usar calções e calças compridas (sem desculpa!), faz com que elas parem de tagarelar. Oh sim! É 
para isso que serve, para fazer em si uma vida santa. Sempre seguirá as instruções da Bíblia.

Uma mulher diz: “Está muito calor. Eu só tenho que usar isso. Dá-me dores de cabeça se eu deixar o 
meu cabelo crescer.” Mas não há desculpas com o Espírito Santo. Está aí para o tornar assim. Ele vai 
seguir a Palavra! É isso que o Espírito Santo deve fazer. É para fazer com que os homens vejam as 
mulheres seminuas e parem de as desejar. Sim, membros da igreja. É isso que deve fazer.

É para parar de fazer você fumar e beber e querer ser importante. Vai tirar isso de si. Vai humilhá-lo 
quando fizer isso. É para isso que serve o Espírito Santo. É para uma vida santa (isso mesmo!): Faz com 
que pare de tagarelar, faz com que pare de jogar cartas, de jogar dados e de todas essas coisas que 
você faz ao virar da esquina. Vai fazer com que você pare de agir da forma que está a agir, de uma vida 
falsa com a sua esposa. É isso que vai fazer. Isso mesmo. Vai fazer com que você pare de querer casar-
se com a esposa de outra pessoa. Exactamente. É isso mesmo. É para fazer você viver uma vida santa. 
É para isso que o Espírito Santo tem poder, para colocar as vossas afeições nas coisas do alto onde 
Deus está no… A mente de Cristo em si. Você não pode deixar de ver essas coisas. Quando olha para 
elas, vira a cabeça. Isso mesmo. É para fazer você…

61

Você diz, “Eu não posso fazer isso. Oh, eu não consigo fazer isso.” Claro que não pode, mas o 
Espírito Santo vem com esse propósito. Foi isso que aconteceu. Veio para tirar isso de si, todos aqueles 
velhos hábitos e coisas que você está a fazer. Aquelas críticas, a separar-se, dizendo, “Bendito seja 
Deus, eu sou um Metodista. Eu não vou ter nada a ver com aqueles velhos fanáticos religiosos.” O 
Espírito Santo vem para tirar isso de si.

“Eu sou um Baptista.” “Eu sou Presbiteriano, eu não iria para aquele grupo de fanáticos religiosos.” O 
Espírito Santo vem para tirar todo esse formalismo de si. É isso mesmo. Lava-o no sangue, irrita-o. Foi 
isso que veio fazer. Veio para o endireitar. Dizia: “Endireitai as veredas tortuosas.” É isso que vem fazer, 
endireitar, aplainar os lugares, fazer com que todas as montanhas pareçam que estão todas a dançar 
como pequenos carneiros, e todas as folhas estão a bater palmas por si. Os pássaros cantam de forma 
diferente. Sinos a tocar. Não há desculpas. Foi isso que aconteceu. Esse é o propósito de Deus enviar o 
Espírito Santo, é para que você faça estas coisas. Para que você andasse atrás Dele.
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Agora, eu não quero feri-lo, mas eu disse que estou aqui com a mais profunda sinceridade. Para não 
o ferir, de vez em quando eu passo à frente algures (e fico com a verdade!), mas permaneço ali e a faço 
de tal forma que não o vai ferir muito.
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Mas eu quero dizer-lhe uma coisa. Se a Bíblia diz que é errado uma mulher cortar o cabelo e você diz 
que tem o Espírito Santo e depois corta o seu cabelo, eu pergunto-me se você recebeu. Não fique 
zangada. Se isso acontecer, isso ainda mostra que há outra marca contra si.

Se a Bíblia diz que é errado uma mulher colocar uma roupa que pertença a um homem e você usa 
este macacão e calças aqui fora na rua… Vocês, mulheres adultas… eu acho que uma bebé estaria 
tudo… a brincar com os meninos e assim. Mas veja, quando vocês, mulheres crescidas de quinze, 
dezesseis, dezoito anos de idade, e até a avó, aqui na rua... E a Bíblia diz que é uma abominação aos 
olhos de Deus uma mulher vestir essas coisas. E você usa-as de qualquer forma, e diz que tem o Espírito 
Santo?  Às  vezes  pergunto-me.  O  Espírito  Santo  vai  seguir  a  Palavra  de  Deus  à  risca.  E  um  pregador

64
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atrás do púlpito que não tem graça suficiente para pregar isso, eu duvido que ele tenha recebido. Bem, 
é para isso que serve o Espírito Santo.

É para dar unção ao pregador. É para dar santidade ao grupo. É para colocar a igreja em ordem. É 
para trazer uma unidade do Espírito. É para nos unir com poder. É para nos unir com amor, amor 
fraternal. Eu não me importo se você é um Metodista, Baptista, Presbiteriano, Luterano, seja o que for, 
se todos nós já fomos por um Espírito Santo baptizados num corpo e nos tornamos membros do corpo de 
Jesus Cristo e não… Não há nada presente, nada futuro, fome, morrer à fome, nada pode nos separar do 
amor de Deus, do amor de Cristo… do amor de Deus que está em Cristo, porque nós nascemos do Seu 
Espírito, lavados no Seu sangue. Somos uma nova criatura. Foi isso que Deus veio fazer. É para isso que 
serve o Espírito Santo. Sim, senhor! É isso!

65

Agora, audiência. Olhem para mim na cara. Muitas mãos levantaram-se e vocês tinham o Espírito 
Santo, vejam. Claro, houve. Oh! Agora, eu vou apenas saltar um pouco aqui. Isso está gravado. Mas 
vamos falar mais sobre isso amanhã à noite. Se você diz que tem isso e é culpado disso, eu pergunto-
me o que está a guiá-lo a si. Deus nunca o vai desviar da Palavra. Ele vai mantê-lo com a Palavra, 
porque essas são as próprias leis de Deus da Sua igreja para o Seu povo, para as mulheres e para os 
homens.
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Bem, você diz, “Não me faz mal fazer isto ou aquilo.” Não? A Palavra diz que sim. E se o Espírito 
Santo está em si, vai guiá-lo directamente à Palavra. Não vai haver desculpas. Deus não faz alterações 
ou desculpas. Ele faz uma marca e você toca nela. Isso é tudo. Isso é o que acontece com todos. Você 
vem da mesma forma.

Pedro disse, “Arrependei-vos cada um de vós, sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a 
remissão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo,” veja. É isso. Nós temos que 
atingir essa linha.

Agora, eu não o quero magoar. Eu amo-o muito. Mas, irmão, irmã, entende que eu sei que tenho de 
estar nos últimos dias nessa ressurreição com esta geração de pessoas e prestar contas por esta 
Palavra? E o Espírito Santo a mostrar isso e eu a pregar lá. Onde vai ficar? Como é que vai sobreviver 
com isso? Você não pode fazer isso, amigo. Agora, pare com isso. O que quer que esteja a fazer de 
errado, pare! Você diz, “Não consigo.” Então você ainda não tem Aquele que tira o “Não consigo” dentro 
de si. Quando o Espírito Santo vem, ele dá-lhe poder sobre o mundo. E se você… Ouça o que Ele disse: 
“Se amais o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em vós.” Agora, não há 
desculpas. Ele deixa isso claro e nós temos que chegar a essa marca.
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Eu sei que você me acha horrível. Mas eu estou terrivelmente cheio agora, veja. Ouça. Isso é 
verdade.

Agora, venha até isso, irmão, irmã. Não deixe que algumas dessas faculdades intelectuais por aqui 
lhe digam: “Oh, isso é coisa antiga.” Se é coisa antiga, então Deus não sabe. E se Deus é velho, eu 
também sou. Amém! Eu quero ser como Ele! Porquê? O Seu Espírito está em mim, e tem fome e sede, 
chamando tudo contrário à Palavra….
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Se as pessoas disserem, “Está tudo bem para… Oh, se um homem jogar algumas cartas por diversão 
e apenas jogar uma ou duas moedas, está tudo bem.” Deus diz que não!

“Oh, se você apenas tomar um bom gole, ficar um pouco bêbado de vez em quando...” Mas Deus 
disse, “Ai dele!”

Oh, você diz: “Está tudo bem, Irmão Branham. Cortei o cabelo por causa de uma coisa real, uma 
mulher, você sabe… as outras mulheres estão a fazer isso.” Eu não me importo com o que as outras 
mulheres estão a fazer. Elas não são o seu exemplo, ou não são o seu chefe. Se você tem o Espírito 
Santo em si, você vai seguir as instruções Dele independentemente do que as pessoas digam sobre si.

“Bem, Irmão Branham, está tão quente, eu só tenho de colocar estas roupas assim e assim.” O 
inferno é mais quente do que isso, querida irmã. Deixe-me dizer-lhe isso. E você lembra-se disso.

E o Espírito Santo vai sempre guiá-lo à verdade, e a Sua verdade é a Palavra! “A minha Palavra é a 
verdade. Seja toda a palavra do homem mentira, mas seja a minha verdade.”
69

E pense, uma abominação. Consegue pensar? Esta é uma palavra horrível para um ministro dizer, mas 
eu já entrei em casas de banho de lugares onde isto apenas… Você teria que quase voltar para trás. Era 
tão… E coisas sujas na parede. Eu pensei, “Como é que as pessoas podem ser tão baixas?” E o mau 
cheiro! Quando eu entro nesses lugares, eu sempre penso, “Que fedor!” Eu tenho que segurar o meu 
nariz assim para lavar as minhas mãos. Eu teria medo de que quando eu pegasse na maçaneta 
novamente, houvesse germes venéreos e assim.



15Para Que Foi Dado O Espírito Santo?

Eu pensei, “Oh!” Um dia num aeroporto, num desses lugares onde eu entrei… ou, num comboio. Eu 
entrei e pensei, “Oh misericórdia!”

E algo me disse, “É assim que o mundo cheira para Deus!” É uma abominação!

E eu pensei que quando eu vi uma mulher a andar pela rua toda vestida assim e com roupas de 
homem, é assim que parece para Deus, é uma abominação, algo que é imundo e fedorento perante Deus. 
No entanto, ela vai à igreja ao Domingo e enfeita-se. Lá vai um homem e vai beber e enganar e amar o 
dinheiro e enganar o seu vizinho e tudo o resto para conseguir um pouco de dinheiro extra e fazer estas 
coisas e jogar e fumar e beber e mentir , depois vai à igreja e testifica. Abominação, imundície! Essa é a 
igreja intelectual.
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Dizem: “Bem, eu pertenço à igreja.” Sim. E tem que deixar a igreja sair, por quinze minutos, para que 
todos os diáconos e todos eles possam fumar, e o pastor também, antes que possa voltar a ter igreja. 
Diga-me… Separe-se de toda a coisa impura. “Profanai o corpo, eu vou destruí-lo!” Deus disse que faria 
isso.

E hoje mais... O cancro está a causar... Noventa e poucos por cento das mortes de cancro de 
garganta e de pulmão são causadas por fumar cigarros. “Profanai o corpo, eu vou destruí-lo!” Mas eles 
estão tão destinados ao inferno, a andar assim, que não sabem. E um pregador de pé no púlpito com 
quatro diplomas da faculdade, a fumar também. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, irmão. O Espírito Santo foi 
enviado para chamar homens e mulheres para fora dessa coisa! Separe-se! A palavra igreja significa “ser 
separado.” “Saí do meio deles”, disse a Bíblia. “Não toqueis nos seus impuros, e eu vos receberei, e 
sejam filhos e filhas para mim e eu serei Deus para vocês.” Oh, bem! Eu não quero ser mau, mas quero 
ser honesto e verdadeiro. Sim, senhor! Oh, que coisa horrível.
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Homens e mulheres, onde estamos hoje? Onde estamos? Vamos parar.72

Na outra noite, do outro lado de um pequeno assento ali na sala (agora, eu devo encerrar), um 
pequeno assento duplo, depois de orar por três ou quatro dias, até que eu cheguei a um um lugar assim, 
pensando, “Oh, Deus!” E eu cheguei a tal ponto que não sabia o que fazer. Eu disse: “Deus, estamos no 
fim do caminho.” E eu percebo que fui negligente. Eu tive chamadas para continuar, e estou cansado, e 
não o faria. Eu pensei então, “Eu podia ver o meu Senhor a cambalear pela escuridão lá quando Ele 
estava tão cansado que mal conseguia levantar um pé após o outro, mas Ele não estava muito… parado 
pela mulher que… o rapazinho trouxe ali os que estavam mortos, até que Ele pudesse ir e tocar no 
esquife e usar a pouca força que havia Nele para ressuscitar aquele rapaz. Bem, como é que eu fico 
cansado? O que se passa comigo, Senhor?” Aqui eu penso, “Bem, estou a ficar velho. Eu não posso 
fazer isso.”

Ali estava Moisés (o mesmo Deus a quem eu sirvo), esteve lá com cento e vinte anos de idade. Ali 
estava Calebe, aos noventa anos de idade com uma espada na mão e disse: “Josué colocou esta 
espada na minha mão há quarenta anos atrás.” (Ele tinha oitenta anos naquela altura). Disse: “Eu sou 
um homem tão bom hoje como fui naquela altura.” Amém!
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Eu disse: “Deus, tem misericórdia de mim.” Eu disse, “Bem, olhe aqui. Eu estou sempre...” E eu 
peguei na minha esposa (lá) pela mão, através desta Bíblia e da sua pequena Bíblia, e eu disse,“ 
Querida, eu tenho sido muito negativo. O Espírito Santo condena-me dentro de mim.” Eu disse, “Eu 
penso naqueles esquilos lá. Eu penso em Hattie Wright lá atrás e nos meninos. Eu penso no que Deus 
fez, mostrando que Ele era o Deus que podia criar!” Aleluia! Eu pensei, “Ele disse-me isso anos atrás, 'Eu 
não vou deixar-te, eu nunca te vou abandonar. Nenhum homem vai intrometer-se todos os dias da tua 
vida. Eu estarei contigo! E desta mão de discernimento, virá chegar ao ponto em que tu vais conhecer o 
segredo do coração! Depois disso, vai subir cada vez mais alto!'” O ano seguinte provou ser perfeito 
para o mundo. Aqui vem este outro grande ministério muito além disso. Eu disse, “Querida, eu pego na 
tua mão. Com a ajuda de Deus e a graça de Deus, nunca mais me deixes ser negativo. Deixa-me 
caminhar até este reavivamento aqui para pregar como nunca antes. Deixa-me ir aqui primeiro para me 
santificar e abrir caminho para as pessoas, para que os meus próprios pecados, a minha negligência 
estejam debaixo do sangue, as minhas próprias falhas estejam debaixo do sangue, para que eu possa 
sair e dizer, «Siga-me, povo!» Está certo. Eu detesto ver um homem dizer, ”Você vai fazer isso.“ Gosto 
de ver alguém que vai abrir caminho para ser feito. Sim, senhor!

Aqui há algum tempo atrás, tivemos um incêndio na cidade aqui, a Pfau Oil Company pegou fogo. 
Eles tinham o Corpo de Bombeiros de Jeffersonville ali. Um amigo meu (um bom homem), nunca esteve 
habituado a grandes fogos assim, ele estava a aproximar-se, a dizer, “Atirem um pouco de água para 
aqui, rapazes. Deitem um pouco de água aqui.”

74

Aqui vem a pequena Clarksville ali em cima, “Ding, ding, ding, ding.” Correu até ali, e ele disse… o 
chefe dos bombeiros saltou, disse, “Atira um pouco de água aqui. Bata nesta janela aqui. Deite um 
pouco de água ali.”
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Mas do outro lado do rio vieram bombeiros treinados de Louisville. Aquele grande gancho e a escada 
não pararam até que o chefe estivesse no final da escada. Quando a escada subiu, ele estava na 
frente. Atirou o machado antes de chegar lá e derrubou a janela, disse: “Vamos, rapazes!” É isso. O fogo 
apagou-se dentro de alguns minutos. Não é, “Atira um pouco de água aqui, atira um pouco de água ali.” 
Lembra-me de alguns desses pregadores intelectuais.

Venha, vamos lá! Eu sei que é verdade! Eu provei e vi! Glória! O Espírito Santo está certo! Deus é 
bom. Não tente aqui, nem tente ali. Vamos entrar Nele! Ele está aqui. É para si. Deus deu o Seu poder à 
Sua igreja. Não é para atirar isso aqui e atirar para ali, nunca fará nada. Avance! Amém! Uau! Não 
consigo mais ver através deles. Amém! O que vamos fazer?

Cada pessoa sentada aqui está cheia de alguma coisa. (Eu vou encerrar. Talvez depois disso.) Você 
está cheio de alguma coisa. Você não pode ficar ali sentado sem estar cheio de alguma coisa. Você tem 
uma vida em si. Essa vida governa-o e essa vida é governada por um espírito. Agora, você pode estar 
cheio do mundo, amando o mundo ou as coisas do mundo. Deus seja misericordioso consigo. Você pode 
estar cheio de credos de alguma igreja, algumas pequenas orações que você diz, você acha que vai… ou 
orar para alguma pessoa morta, ou fazer algum tipo de sinal através de si. Deus seja misericordioso 
consigo.
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E você pode estar cheio de religião e isso é ainda pior. Isso mesmo. Isso mesmo. A Bíblia disse que 
nos últimos dias eles seriam muito religiosos, tendo aparência de piedade - tendo aparência de piedade, 
mas negando a eficácia dela, dos tais afasta-te. Se você está cheio de religião, você é miserável, é 
apenas religião, só isso. Se você está cheio de credos, não sabe do que está a falar. Se você está cheio 
do mundo, você está cego.

E então, novamente, você pode estar cheio do Espírito Santo! Amém! Eu espero que esteja. E se 
não estiver, espero que fique cheio. E se você está cheio do Espírito Santo, o que é que você tem? 
Você tem poder, você tem amor, você tem paz! “Eu vos darei a minha paz, não vo-la dou como o mundo 
a dá.” Você tem paz. Você está selado. Você tem um sinal. Amém! Você tem descanso. Você tem alegria 
indescritível e cheia de glória. Você está ancorado. Oh, bem! É isso que você é com o Espírito Santo. Se 
ficou cheio do Espírito Santo, você passou da morte para a vida, esperando pela ressurreição geral no 
último dia.

No mundo vindouro pelo nosso Senhor Jesus Cristo que disse que viria em glória e majestade... O 
mar dará os seus mortos. Os corpos corruptíveis daqueles que dormem Nele - dormirão Nele... Como é 
que você entra Nele? Por um Espírito somos todos baptizados num corpo. Os corpos corruptíveis 
daqueles que dormem Nele serão transformados e feitos como o Seu próprio corpo glorioso, pelo qual Ele 
é capaz de subjugar todas as coisas a Si mesmo. “Eu ouvi uma voz do céu,” disse João. “Disse-me, 
«Escreve: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, os que morrem no Senhor daqui em 
diante, porque descansam dos seus trabalhos e as suas obras os seguem.»” É para isso que Ele enviou o 
Espírito Santo. Oh. “Segurança bendita, Jesus é meu.” Eu estou Nele e Ele está em mim, o Pai Nele, e Ele 
no Pai, e o Pai em mim e eu Nele.

76

................ Jesus é meu!

Oh, que antecipação da glória divina!

Eu sou um herdeiro da salvação, comprado por Deus,

Nascido do Seu Espírito, quando lavado no Seu sangue.

Amém! Eu não trocaria. Oh, bem!

Todos os rubis e diamantes, e prata e ouro,

Os Seus cofres estão cheios, Ele tem riquezas incalculáveis.

Porque eu sou filho de um Rei, eu sou filho do Rei:

Com Jesus, meu Salvador, faz de mim um filho do Rei.

Amém e amém! Eu não trocaria isso. Eu não trocaria isso, eu tenho mais dois ou três... Então, aqui 
está outra Escritura. Quando você está cheio do Espírito Santo (essas são as coisas que você tem), 
então o que é que você é para o mundo? Um estranho. (Eu sei que é tarde, mas nunca é tarde demais 
para isso.) Um estranho! Oh!

Somos peregrinos e desconhecidos aqui,

Estamos à procura de uma cidade futura.

O barco salva-vidas logo está para chegar
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Para reunir as Suas jóias para casa.

Eu consigo ouvir o barulho da água lá no Rio Ohio. Quando eu era um jovem pregador de cerca de 
vinte e dois anos de idade, a cantar aquilo ali, e eu ouvi… Olhei por cima de mim e ouvi uma voz, disse, 
“Olha para cima!” Aqui vem aquela grande luz suspensa ali, veio movendo-se sobre mim e disse: “Como 
João Baptista foi enviado para preceder a primeira vinda de Cristo, tu terás uma mensagem que 
precederá a segunda vinda de Cristo.” Oh, como é que eu posso crer? Mas aconteceu. E nesta noite os 
fogos de reavivamento estão a arder ao redor do mundo! A grande igreja resgatada de Deus levantou-se 
daquele lugar. E grandes campanhas de cura e sinais e prodígios e milagres, mostrando a vinda.

77

Você é um estrangeiro e você é um estranho. Você faz coisas estranhas, diferentes do que 
costumava fazer. Você não age como antes. As pessoas... O Espírito Santo, quando vem sobre si, e 
você fica cheio do Espírito Santo, você ignora as coisas do mundo. Você ignora as coisas que o rodeiam, 
você ignora. Então você torna-se uma criatura estranha, o patinho feio para eles, a pequena águia que 
foi chocada debaixo do ninho da galinha, que eu preguei: E Quando a Águia Agita o Seu Ninho! Você é 
uma criatura estranha para eles. Mas, oh bem, caminhando pela estrada do rei. Amém! Oh, é uma 
estrada até ao céu. E eu estou a caminhar pela estrada do rei. Dizem: “Olhe para aquele fanático 
religioso, esse patinho feio. Esse é aquele pregador fanático.”
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Um famoso pregador Metodista disse a um homem hoje em Louisville, disse, “Eu gostaria de ajudar o 
Irmão Billy, mas sabe o que eu faria? Eu teria que arriscar o meu pescoço.” Você não tem que arriscar o 
seu pescoço por mim, Ele deu a Sua vida por mim. Amém! Apenas a andar pela estrada do Rei, é só isso. 
Oh, bem! Cheio do Seu Espírito, nascido do Seu Espírito, lavado no Seu sangue, um feliz Aleluia.
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Depois outra coisa. Porquê? O que o leva a fazer isso? Você ainda é um humano. Mas o que o leva a 
fazer isso? É porque você vem - você, o seu espírito - vem de cima. É Deus em si.

Quando eu fui a Roma, reparei que todos tinham um espírito Romano. Quando eu fui à Grécia, todos 
eles tinham um espírito grego. Quando eu fui à Inglaterra, todos eles tinham um espírito inglês. Quando 
você vai a lugares, você encontra... Então você encontra o espírito Americano, é horrível.
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Quando eu entrei nas catacumbas de San Angelo em Roma, eles tinham um aviso lá: “Por favor, 
mulheres americanas, vistam roupas para honrar os mortos” - o espírito americano.

Observe-as a sair do avião com aquelas roupas vestidas e todos vão olhar para elas. E aqui vem a 
Miss América. Esse é o espírito americano. Você consegue dizer de onde ela é. Vestida, bem, a puxar um 
caniche de nariz empinado atrás dela. Isso mesmo. Oh sim! Ela é a América, Miss América. Anda, você 
sabe, pavoneando-se assim. Porquê? Ela tem o espírito Americano! Mas Jesus disse… Ele testificou 
contra isso naquele dia. Ele disse, “Vós sois desta terra, eu sou de cima.” E se você tem o Espírito de 
Cristo em si, você é de cima! Então você é um estranho aqui. Mas você tem a natureza do lugar de 
onde você veio, é isso que estou a tentar dizer.

Um Romano vem aqui e fica perplexo, e um alemão vem aqui, o Americano vai lá. Porquê? Você tem 
os espíritos daqueles países de onde veio. É isso que nos torna tão diferentes do mundo. Você é de 
cima. Você nasceu… Você é um cidadão de outro reino. Crê nisso? O Espírito Santo é isso, para fazer de 
si um cidadão do reino de Deus.
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Então se você é um cidadão do reino de Deus, como é que isso o faz agir? Como Deus faz no Seu 
reino. Agora, o que é que Deus faz no Seu reino? É santidade, justiça, pureza de pensamento, pureza da 
mente, poder e amor, ir aos perdidos, curar os enfermos, operar milagres, fazer grandes coisas. Então, 
para o mundo, você parece maluco, eles dizem, “Esses homens estão fora de si,” veja. Mas você é um 
cidadão do reino.

Mais uma Escritura, se quiser anotar: João 12:24. Deixe-me citar isso para si rapidamente. Jesus 
disse, “Se um grão de trigo cai à terra, a não ser que morra, não pode gerar outra vida.” Agora veja. 
Uma observação final agora. E lembre-se então, é absolutamente agora, para vocês - é absolutamente 
essencial, e necessário, e obrigatório, que você receba o Espírito Santo agora, porque se não receber, 
você não pode surgir na ressurreição.
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Agora, observe! Deus não pode quebrar as Suas leis, nós sabemos isso. Ele segue as Suas leis. 
Agora, um grão de trigo... ou milho, vamos ver, como Jesus disse ali. Claro que um milho na Bíblia (eu 
estava a ler hoje) refere-se a linho, ou qualquer tipo de semente, trigo, cevada, milho, ou qualquer 
coisa, é um grão. Mas quando um grão de trigo cai na terra... Agora, todos nós aqui sabemos que isto 
acontece. Um grão de trigo… ou, um grão de milho pode parecer o mais perfeito possível. E você coloca 
na terra, e se aquele milho… Tem vida perpétua, vai cair hoje à terra, vai reproduzir-se num talo, e 
voltará, e subirá novamente, e descerá novamente. É vida perpétua. Se aquele milho não tiver o germe 
da vida nele, não importa se parece bonito, nunca vai crescer. Vai cair à terra e apodrece e é tudo. 
Parte disso (os materiais) pode ser usado como fertilizante e assim no solo. Mas no  que  diz  respeito  a
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viver novamente, nunca vai viver a não ser que tenha vida perpétua nele. Qualquer pessoa sabe isso. 
Não pode.

Pode haver dois homens, um deles exactamente... os dois iguais. Um deles pode ser um bom homem, 
ele pode fazer boas obras, ele pode fazer assim por diante, mas a não ser que o homem tenha vida 
eterna nele, nunca se levantará na ressurreição. Não pode fazer isso, não há nada ali para ressuscitar. 
Não há nada para o educar, não há vida. Assim veja, meu querido irmão, minha querida irmã: a não ser 
que um homem nasça de novo, não pode de forma alguma voltar a este reino. Não consegue. “A não ser 
que este grão de trigo caia na terra e morra…” Ele estava a falar De Si mesmo. Mas Ele tinha, não vida 
perpétua, mas tinha vida eterna. E a vida, Ele deu-a a si, para que você pudesse ter o mesmo tipo de 
vida.
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Agora, se você tem apenas vida humana, o suficiente para mover, luxúria... “Aquela que vive em 
deleites está morto enquanto vive.” Você não pode ressuscitar. Você pode ser a menina mais popular da 
escola. Você pode ser a menina mais popular no jogo de cartas da sua sociedade. Você pode ser a 
mulher mais bem vestida do país. Você pode ser a mais bonita. Você pode ser a mais bem constituída. 
Você pode ser um ídolo para o seu marido. Você pode ser todas essas coisas, que… Isso é maravilhoso. 
Mas irmã, a não ser que tenha o Espírito Santo em si, que é vida eterna, no final deste caminho está 
acabada. E eu não me importo com a sua aparência ou como estas coisas são, ou quão impopular ou 
popular você seja, quão bonita ou quão feia, se você tem vida eterna, você viverá para todo o sempre.

Quando a lua e as estrelas se forem, e a terra se derramou nas montanhas, e os desertos e tudo o 
mais... (Não há mais) e o mundo estiver a cambalear como um homem bêbado a voltar para casa à 
noite, e as estrelas se recusarem a brilhar e a cair dos céus, e a lua se transformar em sangue, e o sol 
ficar vermelho e esconder a sua face, quando virem o Filho do homem a vir, você brilhará na justiça de 
Jesus Cristo para ressuscitar da sepultura como uma mulher jovem e bela para tomar o seu companheiro 
e viver para todo o sempre e eternamente, e por todas as eras eternas você ainda estará a viver. É 
para isso que serve o Espírito Santo.
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Se você sentir o menor puxão, não o rejeite. O que é o Espírito Santo? Deus em si. Para que serve? 
Para continuar a Sua obra entre o Seu povo, para reunir a Sua igreja, trazer uma igreja a um lugar neste 
dia, muito além da Luterana, Metodista e Pentecostal, a um lugar de adopção e uma graça de 
arrebatamento, que quando esta parte da igreja, quando o Espírito se mover para esta igreja aqui, vai 
apenas ressuscitar. E vai gerar, gerar todos os redimidos que tocaram nesse Espírito. Aqueles Luteranos 
que ficaram ali com toda a luz que tinham na justificação, aqueles Metodistas que caíam ao chão - e 
lançavam-lhes água à cara - do Espírito que os atingiu pela santificação, aqueles Pentecostais, que 
andavam para cima e para baixo pelas ruas e lhes chamavam “língua-a-pulmão” e “balbuciantes,” e 
“língua de ganso,” e tudo isso, eles estarão na justiça aos olhos de Deus naquele dia, com a mesma 
certeza que esta Bíblia está aqui. Se você crê que eu sou um servo (vocês chamam-me profeta Dele, eu 
não me chamo assim, mas vocês ouvem), eu estou a dizer-lhe no nome do Senhor: Aqueles que estão 
em Cristo, Deus trará com Ele na Sua vinda, na ressurreição, e apenas aqueles que estão em Cristo.
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Como é que entramos em Cristo, audiência? É por um credo que estamos todos unidos? Não! É por 
um aperto de mão que somos todos atraídos? Não! É por uma água que somos todos baptizados? Não! 
Ou por uma denominação em que todos somos denominados? Não! “Mas por (I Coríntios 12:13) - por um 
Espírito (Espírito Santo, o Espírito de Deus) somos todos (Metodista, Baptista, Luterano, Presbiteriano…. 
'Andai na luz, como Ele está na luz, temos companheirismo um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, 
o filho de Deus, nos purifica de toda a injustiça') - por um Espírito somos todos baptizados num corpo e 
somos feitos participantes da Sua graça.”
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Você não pode ir a julgamento. “Aquele que ouve as minhas palavras e crê (Ninguém pode crer até 
que tenha o Espírito Santo) - e crê naquele que me enviou (quando o Espírito Santo tiver testificado da 
Sua ressurreição) tem a vida eterna e nunca entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.” O 
quê? Você nunca receberá o juízo. Você nunca vai ficar no trono branco para julgamento, você encontra 
o seu julgamento aqui mesmo. Você passou no seu julgamento quando passou e diz, “Eu não sou bom e 
o meu ensino não é bom. Senhor, entra em mim, e leva-me, e guia-me, Senhor. Eu não me importo com o 
que este mundo maluco diz. Guia-me, Senhor, pelo Teu Espírito.” Você é julgado nessa altura. Julgue-se 
como um tolo por Cristo. E na Sua justiça naquele dia nós permaneceremos imortais à Sua semelhança.

87

Só há um caminho. Como? “Por um Espírito somos todos baptizados num corpo.” E quando você está 
nesse corpo, o juízo já julgou esse corpo, e você aceitou-O como uma propiciação pelos seus pecados. 
Você diz, “Eu fiz isso, Irmão Branham.” Então, se o Espírito Santo voltou e lhe deu um selo como um 
sinal, aquele Espírito leva-o ao corpo de Cristo. Você volta para o outro lado e é uma nova criatura em 
Cristo Jesus. Passou da morte para a vida. As coisas velhas já passaram e você é novo em Cristo.
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Oh! Por favor, deixe-me persuadi-lo, meu irmão ou irmã Cristã, não deixe este reavivamento passar 
por si. Você deve receber o Espírito Santo. O que é isso? É o Espírito de Deus. Para que foi isso?  Para
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guiá-lo, conduzi-lo, enchê-lo, santificá-lo, chamá-lo para a igreja. O que é uma igreja? O que significa a 
palavra igreja? “Chamado, separado (Oh, como eu poderia tomar um sermão a partir disso agora mesmo), 
chamado, separado”, estranhos, longe do mundo, peregrinos e forasteiros, professando que não temos 
aqui nenhuma cidade terrena em que desejemos viver. Oh, que coisa!

Como Abraão, e Isaque, e Jacob a peregrinar, a habitar em tendas na terra. Eles professavam ser 
peregrinos e estrangeiros, a semente do herdeiro, o herdeiro ali atrás, o pai, o herdeiro. Nós somos a 
semente deles. E eles estavam à procura de uma cidade cujo construtor e edificador foi Deus. Amém! 
Eles estavam à procura. E hoje a semente deles ainda está à procura de uma cidade que vem aí.
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Eu não quero ajustar-me a este mundo. Eu não quero ter nada a ver com este mundo. Estou à 
procura de uma cidade construída em quadrado. Eu estou à procura de uma cidade que tenha vida 
eterna, onde o sol nunca se ponha, onde nunca haverá velhice, onde nunca haverá um laço na 
maçaneta [tradição onde na casa do defunto se colocava um laço na maçaneta da porta - Trad.] ou um 
túmulo na encosta. Estou à procura dessa cidade cujo construtor e edificador é Deus.

Só há uma forma de a encontrar. Houve uma pedra cortada do monte sem mãos que rolou pelo 
mundo e o esmagou, e tornou-se como o trigo… ou palha na eira. Que essa pedra, Cristo Jesus, essa 
pedra de tropeço para o mundo, uma pedra de ofensa, uma pedra de escárnio, uma pedra de tropeço 
para a igreja, mas uma pedra preciosa e um íman para o crente, uma pedra de segurança, uma pedra de 
descanso (Oh, que coisa!), descanso… eu sei que passei da morte para a vida. A minha alma está em 
repouso. Oh! “Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso para as 
vossas almas.” “Um sinal de quem se vai falar mal,” disse o profeta a Maria. Será um sinal. Claro que sim. 
Mas será uma garantia, vai ser um amor. Será uma satisfação. Será algo que você sabe que passou da 
morte para a vida.
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Meu irmão, minha irmã, como seu irmão, como seu servo em Cristo, deixe-me persuadi-lo de todo o 
meu coração, não deixe que isto passe por cima da sua cabeça, ou passe por si, ou por baixo de si. 
Receba no seu coração e você será uma pessoa feliz na terra. Não estou a prometer-lhe que vai receber 
um milhão de dólares. Não, senhor! Irmão Leo, acho que já foi muito prometido agora, milhões de dólares 
e coisas que... Outros diziam: “Seja um Cristão, vai receber um milhão de dólares, vai ser um homem 
rico.” Não estou a prometer nada. Eu estou a prometer-lhe isso. A única coisa que posso prometer é a 
salvação. A Sua graça é suficiente para todas as provações.
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As pessoas no Pentecostes, elas nem sequer queriam aquilo que tinham. Agora, fale-me de 
milionários.
92

Eles não queriam o que tinham, Irmã Angie. Eu gostava de ouvi-la a si e a Gertie a cantar um dia 
destes (Onde é que ela está?) “Semana do regresso a casa”, um dia destes. Muitos já passaram pela 
fronteira desde então. Oh, bem! Eles não pediam grandes coisas. Eles não pediram dinheiro. Ora, Pedro 
disse: “Não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, eu te dou.” Eu digo isso esta noite, amigos: A 
alegria, o amor, a segurança que eu tenho de Cristo e da Sua ressurreição, tal como tenho, ofereço-vos. 
Eu ofereço-vos, como filhos de Deus. E vocês vêm e fiquem na cruz se Deus vos chamar, e não se 
levantem.

Quando vier amanhã à noite, venha para entrar aqui e ficar até que termine, ou venha e nós vamos 
orar e impôr as mãos sobre si. Essa é a ordem da Bíblia, impôr as mãos sobre eles para o Espírito Santo. 
E então nós vamos… Vá para sua casa. Se você ficar ali, se ficar a noite toda, se ficar no dia seguinte, 
se ficar no dia seguinte, se ficar durante as festividades, se ficar até ao primeiro dia do ano e se ficar 
lá, fique até lá.

Tudo o que nós instruirmos amanhã à noite, mostrando-lhe na Bíblia o que tem de vir, virá. E quando 
chegar, então não há demónios e tormento suficientes... Você sabe que passou da morte para a vida. 
Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Os sinos do céu vão tocar.

Irmão Opala, estou a dizer-lhe, isso coloca-o em chamas. Aqui está um rapaz sentado aqui, um 
irmão meu, que era um gangster a andar com armas à cinta, à procura de um homem na esquina, alguém 
para rebentar os miolos. E o que aconteceu? Um dia ele olhou e creu para a vida. E ele continuou a 
andar. Ele acompanhou as minhas reuniões. E o pobre homem, sem ter o que comer, deitava-se e dormia 
nos arbustos ao lado da tenda, com fome e com sede. Um dia o Espírito Santo veio. Oh, meu Irmão, isso 
mudou-o, não mudou? Trouxe vida e tirou a morte. O ódio saiu e o amor entrou. Oh, que coisa! A 
inimizade e a contenda desapareceram, uma nova vida entra. Olhe aqui para outros casos e mais casos, 
e outros casos, e mais outros, e por ali. Oh, os sinos do céu a tocar. Amigos, não há forma de o 
expressar.
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Ouça, para que eu possa deixar isto. Se você creu no meu testemunho como servo de Cristo e eu 
tentei mostrar-lhe na Bíblia de Deus que está certo, e se as minhas palavras parecem um pouco 
estranhas acerca disto, olhe para essa imagem no mundo científico. Observe o fruto que esta coluna de

94
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fogo que guiou os filhos de Israel, observe o fruto que ela produz. Veja o que isso faz, o que diz. Não 
sou eu que falo, é Ele que fala através de si. Vê? Não sou eu que tenho a visão, é Ele que fala através 
de si. Não sou eu quem cura os enfermos, é Ele que está em mim que cura os enfermos. Não sou eu 
quem prega, eu sou um covarde que fugiria só de pensar, mas é Ele que fala. Eu não conheço a Palavra, 
mas Ele conhece. É isso! É isso! É isso, e aí está Ele. E esse mesmo anjo de Deus está aqui mesmo 
neste edifício esta noite. Oh, como eu O amo.

Agora, quantos querem receber o Espírito Santo? Vamos examinar as nossas vidas. Quantos não 
receberam e querem receber? Levantem as mãos, digam, “Irmão Branham, do fundo do meu coração, eu 
quero receber o Espírito Santo.” Deus vos abençoe em todos os lugares.
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Quantos de vocês receberam e gostariam de ir como eles fizeram em Actos 4 e dizer: “Oh, Senhor, 
oh, Senhor, estende a Tua mão para curar, e mostrando sinais e prodígios no nome do Teu santo Filho, 
Jesus, e dá-me toda a ousadia e amor para falar, e um novo enchimento.” Sim, aqui está a minha 
também. Que Deus me dê. Vamos inclinar as nossas cabeças na mais profunda sinceridade, cada pessoa 
a manter o seu desejo no seu coração.

Senhor Jesus, encerramos esta pequena reunião esta noite depois do companheirismo ao redor da 
Palavra e do Espírito Santo. Como Ele nos tem abençoado e derramado nos nossos corações o azeite da 
Sua Palavra. Existem ministros, há homens aqui que foram… todos os estilos de vida que provaram e 
viram que o Senhor é bom. Nós sabemos o que o Espírito Santo é agora: uma promessa de Deus. É vida 
eterna para todos os que crêem.
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E nós sabemos que o Espírito Santo era o Espírito de Jesus Cristo enviado de volta. E Ele está em 
nós hoje como Deus estava acima de nós nessa coluna de fogo. Lá Ele caminhou connosco num corpo 
que foi chamado Emanuel, “Deus connosco.” E agora, ele está em nós pelo Espírito Santo, Deus em nós. 
Oh, Jesus disse, “Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e que vós estais em mim e eu em vós. Ireis 
entender naquele dia, porque estais num mundo de trevas, por assim dizer agora. Mas naquele dia, ireis 
entender.”

Pai, não podia ser esclarecido e perfeitamente mostrado, porque então não teríamos nada em que 
ter fé. Mas todas as obras de Deus são governadas pela fé. E pela fé na Tua Palavra na prova do 
Espírito Santo, que sabemos agora, eu peço que toda a alma faminta aqui seja cheia do Espírito Santo. 
Aqueles que não têm e estão famintos por isso, lembra-Te, nós diríamos, Senhor, assim: que Tu disseste, 
“Bem-aventurados sois quando tendes fome e sede. Sereis fartos.” Isso é uma promessa. E é até 
abençoado ter fome. Você é abençoado até por saber que Deus falou consigo. Porque dizia: “Ninguém 
pode vir a mim a não ser que o meu Pai o traga primeiro.”
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Senhor, aqueles que são veteranos aqui, eles levantam as mãos. Eu tinha a minha. Oh, Senhor, dá-
nos força. Dá-nos poder para estender a mão do Teu filho santo, Jesus, para que sinais e prodígios 
possam ser feitos, para que possa ser um ministério mais profundo, uma coisa maior do que já 
aconteceu. Dá-nos coragem e amor para falar às pessoas. Concede, Senhor. Sê connosco em todas as 
coisas, pedimos no nome de Jesus.

E amanhã à noite, Senhor, possa um vento tão impetuoso descer sobre este edifício, que será como 
outro dia de Pentecostes. A fundação foi colocada. Está tudo pronto. O bezerro foi morto. Os cevados 
estão mortos. Os carneiros estão mortos. A mesa está posta. Os convidados estão chamados. Oh, 
Senhor, envia um jubileu do Pentecostes amanhã à noite a este edifício e enche cada alma com o 
baptismo do Espírito Santo. Concede isso, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
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.......................

Vamos aprender muitas coisas,

Teremos uma harpa feita de ouro,

Talvez mil cordas.

Nós vamos cantar e clamar e dançar,

O Cordeiro vai secar as nossas lágrimas.

Teremos uma grande semana de regresso a casa,

Os primeiros dez mil anos. (Amém!)

O precioso sangue do próprio Filho de Deus

Purificou e santificou

Um povo maravilhoso para o Seu nome
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E eles são chamados “A noiva.”

Embora aqui negligenciados e desprezados

Um dia o Senhor trará

Aqueles escolhidos para dentro dos portões

E isso vale tudo.


