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1 Lucas 4:1 E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo 
Espírito ao deserto. 
 

2 Romanos 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são 
filhos de Deus.  
 

3 Esta noite estaremos começando uma nova série, desta vez do sermão do irmão 
Branham “Cristo é o Mistério de Deus Revelado” que o irmão Branham pregou em 28 de 
julho de 1963. Tenho orado por algum tempo para obter a vontade do Senhor para o nosso 
próximo sermão para estudar desde então, e o nosso Senhor manteve abrindo as coisas para 
mim sobre o que o irmão Branham disse a partir deste sermão. Assim, tantas citações vêm em 
minha direção a partir deste sermão, que parece-me que devemos parar o que estamos fazendo 
e olhar para este sermão que o irmão Branham pregou após a abertura dos Selos.  
 

4 Então, para iniciar esta noite, vamos começar a ler a partir da declaração de abertura 
do irmão Branham em seu sermão Cristo é o Mistério de Deus Revelado (28/07/1963) § 
1 Obrigado, irmão. Deus os abençoe. Apenas permaneçam de pé só por um momento 
enquanto inclinamos nossas cabeças para a oração. Bondoso Pai celestial, estamos nos 
aproximando de Ti novamente esta manhã pela misericórdia e pela orientação do Espírito 
Santo, hoje, como temos entendido que deveríamos nos reunir esta manhã e ensinar a Tua 
Palavra, e para que possamos saber como viver no presente dia, e qual é a hora do dia em 
que estamos vivendo. Nós pedimos a Tua santa direção para os nossos pensamentos, para os 
nossos corações hoje, de modo que Tu nos dirijas em cada palavra que nos for necessário 
conhecer; que Tu abras as nossas bocas livremente, e os nossos corações também, para 
recebermos o que Tu nos falarias, e feches as nossas bocas para as coisas que não estão bem, 
sabendo que somente Tu podes revelar a Palavra de Deus. E agora, como eu tenho que 
deixar a pequena igreja imediatamente agora para ir a outras partes do mundo, eu os estou 
encomendando a Ti, Senhor, os quais fazem parte, são uma corda do meu coração, por assim 
dizer. Eles são os que tem sido gerados para Ti, pelo Espírito e pela Palavra da Verdade. Eu 
rogo para que Tu os abençoes, Senhor, e os mantenhas firmementes ligados uns aos outros 
pelos laços do amor de Cristo. 
 

5 Agora, como vemos – o que o irmão Branham está começando a dizer em sua oração a 
Deus – vemos que ele está clamando a Deus por misericórdia e orientação. Agora, eu acho 
que nestes últimos dias esta deve ser a primeira coisa que devemos orar em nossa oração 
diária quando nos levantamos pela manhã, e quando unimos nossas mãos em oração à noite 
antes de dormir. 

 

6 Nós nunca conseguimos ter misericórdia e orientação suficiente de Deus. Todos os 73 
sermões da série sobre “A Doutrina de Cristo” e a maior parte da série sobre “A Palavra 
Falada é a Semente Original” tratam deste tema de morrer para si mesmo para que possamos 
ser guiados por Deus, sem que a nossa própria vontade se interponha acima dos desejos de 
Deus para a nossa vida. 
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7 Estou plenamente convencido de que a Noiva de Cristo está muito teimosa nestes dias 
e se alguma vez houve um momento para nos humilharmos e dobrarmos nossos joelhos e 
inclinarmos a cabeça diante de Deus é agora. Eu acho que a Noiva está muito distraída com 
suas rotinas diárias, ocupada com os seus horários de trabalho, e os cuidados deste mundo 
tornaram-se o foco ao invés de Cristo. Em vez de se aproximar de Cristo, a Igreja nesta hora 
está se movendo cada vez mais longe, porque seu foco não está apenas Nele, mas ela está se 
distraindo com os cuidados desta vida. E a Palavra que ela tem está sendo sufocada pelos 
cuidados desta vida. 

 

8  Provérbios 16:9 nos diz: “ O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor 
lhe dirige os passos” e, portanto, o nosso trabalho e labor e tudo mais está nas mãos de 
Deus. É por isso que o irmão Branham está orando aqui em sua oração para que Deus nos 
guie. 

 

9 Agora, nos é dito em Romanos 8:30 que todas as coisas cooperam para o bem, se 
amamos a Deus e somos chamados segundo o Seu propósito. Mas isso não tira a maldição em 
que o homem foi colocado desde o Jardim do Éden, onde o homem deve trabalhar com o suor 
do seu rosto a fim de ganhar a vida para si mesmo. Adão não tinha que fazer isso. Para Adão 
foi dado um jardim que fornecia a ele tudo o que tinha necessidade. Mas o resultado da 
maldição é uma vida de labuta e dor de coração. Agora, quando perdemos o nosso foco, a luz 
que nós temos escurece. 

 

10 E em João 8:34 Jesus disse: “ aquele que comete pecado é servo do pecado” . 
Encontramos também em 2 Pedro 2:19 que nos diz: “ porque de quem um homem é vencido, 
do mesmo é feito escravo”. Portanto, não importa que influência possa ser, (dinheiro, 
mulheres, popularidade) sempre que somos superados por essa influência somos levados à 
escravidão para essa influência. Então, quem está guiando você esta noite, Deus ou o homem? 

 

11 O diabo arma um laço ou armadilha para todos neste mundo, e se você não tiver 
cuidado, você pode cair em sua armadilha. Esse laço ou armadilha pode estar facilmente sob o 
disfarce de economia. Ele sabe que as pessoas têm de ganhar a vida. Ele tem conhecimento 
disto desde que a maldição foi colocada sobre o homem por sua desobediência no jardim. Na 
verdade, ele foi o responsável por essa maldição que está sendo colocada sobre o homem. E 
assim, vemos que ele se aproveitou dessa situação e tem manipulado o homem em um foco 
errado desde então. 

 

12 Em Gênesis 3:17-19 E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e 
comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa 
de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te 
produzirá; e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te 
tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás. 

 

13 Aqui nos é dito que um homem deve trabalhar para sobreviver. Este é o lugar onde 
Satanás tomou a decisão de usar a maldição que o próprio Deus colocou no homem contra o 
homem, a fim de trazê-lo sob sua influência. Hitler fez a mesma coisa. Ele prometeu ao povo 
uma vida melhor, dois carros na garagem e duas galinhas em cada panela e, quando ele teve 
as pessoas sob sua influência, ele começou sua perseguição aos judeus e as pessoas 
simplesmente viraram a cabeça e não se envolveram porque afinal de contas, olha o que ele 
fez por eles. 

 

14 E assim vemos a influência que Satanás tem sobre as pessoas. Ele as cegou por 
prosperidade material. Em Apocalipse 3:17-18, vemos que o espírito predominante desta era 
é que o homem está tão consumido com os seus bens materiais que ele está cego à sua 
condição espiritual. 
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15 Apocalipse 3:17-18 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; 
e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que de 
mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para que te 
vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para 
que vejas. 

 

16 Em Lucas 21:34-35 ouvimos Jesus nos dizer E olhai por vós, não aconteça que os 
vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha 
sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na 
face de toda a terra. 

 

17 Agora, isso fala do efeito que os cuidados desta vida podem ter sobre nós e tornam-se 
como uma armadilha no qual prenderá completamente o mundo inteiro e, assim, as pessoas 
estão tão focadas sobre os cuidados desta vida que elas deixarão de estar na presença do Filho 
do Homem quando Ele vier. Portanto, podemos ver que Satanás usa a economia e o estilo de 
vida como uma armadilha, não só para pegar você desprevenido, mas para levá-lo a se focar 
na coisa errada. 

 

18 Foi assim que ele conseguiu fazer Eva deixar a Palavra, fazendo com que ela se 
concentrasse na coisa errada. E isso, então – porque é do seu projeto – traz você sob a 
influência dele. E uma vez sob sua influência, ele pode, então, passo a passo, guiá-lo sob seu 
controle. Ele fez isso com Eva; ele conseguiu fazer com que ela saísse da proteção da Palavra 
e uma vez que ele conseguiu, ele implantou a sua própria vida por meio dela, e trouxe o seu 
próprio filho através dela. 

 

19 E assim vimos como essa influência dos cuidados desta vida começa a nos tirar de um 
foco centrado em Cristo e nos leva para o lugar onde ficamos sob a influência errada, tudo por 
causa de nossa ansiedade com respeito às coisas que PODEM acontecer com relação aos 
cuidados desta vida. 

 

20 Vamos para Romanos 8 para ver como que os dois operam dentro de nós, a força da 
carne, que eu chamarei de atração de si mesmo, e a força do Espírito que é o Espírito de Deus 
que opera em nós o querer e o realizar. 

 

21 Romanos 8:1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito 

Agora, a chave aqui é aqueles que estão EM Cristo. 
 

22 A Ressurreição de Lázaro (22/11/1953) § 18 Nenhuma condenação há para os que 
estão... unidos à igreja? Nenhuma condenação há para os que já apertaram as 
mãos? Nenhuma condenação há para os que foram batizados? Huh-uh. “Nenhuma 
condenação há para os que estão em Cristo Jesus”. Como você entra Nele? Por um Espírito 
somos todos batizados em um só corpo. É isso mesmo? 
 

23 Então nós estamos olhando apenas para aqueles que são os verdadeiros nascidos de 
novo. Eles são os únicos que não entrarão em condenação. 

 

24 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da 
morte 

Agora, olhe. Ele está falando sobre a lei da Vida aqui, e essa vida que você manifesta 
depende em tudo da lei da vida e de que semente você é. Isso é Gênesis 1:11 “cada semente 
SEGUNDO a sua espécie”. Então, tudo depende de qual semente que lhe dá vida. E Paulo diz 
aqui para que a Lei da Vida em Cristo Jesus te liberte da outra lei da vida de onde você nasceu 
em pecado vindo ao mundo falando mentiras. Assim, vemos duas sementes aqui, a semente da 
carne e da Palavra Falada, que é a Semente original, que é a própria vida que estava em Cristo 
entrando em você. 
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25 Agora, enquanto olhamos para essa palavra “carne” aqui, será fácil para nós 
encontrarmos isso em outra pessoa. Então vamos fazer uma mudança aqui da forma como 
lemos isso. Vamos mudar a palavra “carne” para “si mesmo”, para que, quando você for ler 
isto sobre a carne, você leia a respeito de si mesmo. 

 

26 Pois o que a lei não podia fazer, no que estava enferma pela carne, (a minha carne, o 
meu ego), Deus enviando o Seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo 
pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não 
andamos segundo a carne, (eu mesmo), mas segundo o Espírito. 

 

27 Agora eu gostaria de ler isto de uma nova transliteração chamada “A MENSAGEM”. 
Romanos 8:5-17 Aqueles que pensam que podem fazê-lo por conta própria acabam 
obcecados com a medição de seu próprio músculo moral, mas nunca chegam a exercê-lo em 
tempo real de vida. Aqueles que confiam na ação de Deus neles descobrem que o Espírito de 
Deus está com eles – vivendo e respirando Deus! A obsessão consigo mesmo nesses assuntos 
leva a um beco sem saída, a atenção para com Deus nos leva para uma aberta, uma espaçosa 
vida livre. Focar-se em si mesmo é o oposto de se focar em Deus. Alguém completamente 
absorvido em si mesmo e que ignora Deus, acaba pensando mais em si do que em Deus. Essa 
pessoa ignora quem é Deus e o que Ele está fazendo. E Deus não está satisfeito por ter sido 
ignorado. Mas se o próprio Deus passou a residir em sua vida, você dificilmente pode estar 
pensando mais em si mesmo do que Nele. Qualquer um, é claro, que não acolheu esse Deus 
invisível, mas bem presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas 
para você que Lhe dá as boas-vindas, no qual Ele habita, mesmo que você ainda experimente 
todas as limitações do pecado – você mesmo experimenta a vida nos termos de Deus. É 
lógico, não é mesmo? De que se o vivo e presente Deus que ressuscitou Jesus de entre os 
mortos Se move em sua vida, Ele fará a mesma coisa em você como Ele fez com Jesus, 
trazendo-lhe vida para si mesmo. Quando Deus vive e respira em você (e Ele faz, tão certo 
como Ele fez em Jesus), você está liberto dessa vida morta. Com o Seu Espírito habitando em 
você, o corpo estará tão vivo quanto o de Cristo! Então você não vê que nós não devemos 
fazer desta velha vida “faça-o você mesmo” um centavo sequer? Não há nada nisso para nós, 
nada. A melhor coisa a fazer é dar-lhe um enterro decente e seguir com sua nova vida. O 
Espírito de Deus acena. Há coisas para se fazer e lugares para se ir! Esta vida de 
ressurreição que você recebeu de Deus não é uma vida tímida de tendência sombria. É 
aventureiramente esperançosa, saudando a Deus como uma criança dizendo “Qual é o 
próximo, papai?”. O Espírito de Deus toca nosso espírito e confirma quem realmente 
somos. Nós sabemos Quem Ele é, e nós sabemos quem somos: Pai e filhos. 
 

28 Agora de volta para a tradução do Rei Tiago Romanos 8:5-17 Porque os que são 
segundo a si mesmos inclinam-se para as coisas de si mesmo; mas os que são segundo o 
Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação 
do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne (Seu próprio pensamento de si 
mesmo) é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode 
ser. Portanto, os que estão em si mesmos não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais 
em si mesmos, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém 
não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na 
verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E, se o 
Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre 
os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Seu Espírito 
que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à si mesmos para viver 
segundo a si mesmo. Porque, se viverdes para si mesmos, morrereis; mas, se pelo Espírito 
mortificardes (matar) as obras de si mesmo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo 
Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, 
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para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai. O mesmo Espírito (O Espírito de Deus) testifica com o nosso espírito 
que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de 
Deus, e co-herdeiros de Cristo: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele 
sejamos glorificados. 

  

29 Posição no Corpo de Cristo (22/05/1960) § 83 Porque não recebestes o espírito de 
escravidão, para outra vez estardes em temor; mas recebestes o espírito de “adoção”. Agora, 
depois que você recebeu a adoção, tudo bem, depois que você recebeu a adoção. Você está 
estabelecido; então você compreende, depois de feita a cerimônia e você foi colocado no 
Corpo corretamente. Você é um filho, claro, uma filha; quando você é nascido de novo você... 
Isso é o seu nascimento. Mas agora você está colocado em sua posição. Não recebemos o 
espírito de temor...; mas temos recebido o Espírito – temos recebido o Espírito de adoção, 
pelo qual clamamos: Aba, Pai. (Que significa “Deus meu”. Tudo bem). O mesmo Espírito 
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como faz isto? Você diz: “Glória a 
Deus! Aleluia! Isto não me incomoda, eu sou um filho de Deus”, e sai e faz as coisas que você 
faz? O Espírito de Deus fará as obras de Deus. Jesus disse: “Aquele que crê Mim, as obras 
que Eu faço ele também as fará”. Vê? Vê? 

 

30 Agora, voltando aos nossos pensamentos do irmão Branham do sermão “Cristo é o 
Mistério de Deus Revelado”, ele disse no parágrafo 2: Bondoso Pai celestial, estamos nos 
aproximando de Ti novamente esta manhã pela misericórdia e pela orientação do Espírito 
Santo, hoje, como temos entendido que deveríamos nos reunir esta manhã e ensinar a Tua 
Palavra, e para que possamos saber como viver no presente dia, e qual é a hora do dia em 
que  estamos vivendo. Nós pedimos a Tua santa direção para os nossos pensamentos, para os 
nossos corações hoje, de modo que Tu nos dirijas em cada palavra que nos for necessário 
conhecer. 

 

31 Oh, ter essa orientação de Deus para guiar os nossos corações e os nossos 
pensamentos até que todos os nossos pensamentos sejam de Deus. Agora, eu creio que é o 
desejo de todos os nossos corações esta noite, e é isso que Paulo está falando aqui em 
Romanos 8, que se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, Ele vai 
vivificar, o que significa tornar vivo seu corpo mortal para Cristo e Sua Palavra. 

 

32 Todo o mundo cristão esta noite perdeu o seu foco sobre “Cristo em vós, a esperança 
da Glória”, porque da mesma forma como foi no jardim, o diabo tem conseguido fazer você 
se concentrar nas circunstâncias à sua volta, em vez de no dia e hora da visitação de Deus para 
nós. 

 

33 Então qual é o seu foco esta noite? A maioria das pessoas está falando sobre a próxima 
depressão. O foco da nação e do mundo está sobre a economia. Estas nações quebraram, o 
mundo está quebrado, cada uma passou, passou, passou, como Ele disse de Laodicéia, eles 
são ricos e abastados, mas espiritualmente eles estão quebrados, falhando completamente de 
ver que o Senhor desceu do céu com um Alarido. E assim vemos a condição da igreja que está 
olhando para “o que aconteceria se...”, e eles estão perdendo sua libertação dessas coisas. Eles 
estão focados na própria armadilha e ilusão em vez de no caminho para sair disso. Às vezes 
Satanás tornará os cuidados da vida mais real para você do que as promessas de Deus 
parecerão ser. 

 

34 No entanto, Jesus nos ordenou: “ Buscai primeiro o Reino de Deus e TODAS as coisas 
que necessitardes vos serão acrescentadas”. Agora, em vez de olhar para a armadilha, 
devemos estar procurando uma maneira de evitar a armadilha. E assim descobrimos que por 
ter um foco errado para começar, nos levará somente para mais longe na direção errada. Por 
ter um foco errado nos encontramos ansiosos por coisas que não deveríamos estar. E quando 
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concentramos todas as nossas energias nessas futuras preocupações, nos descobrimos a nós 
mesmos enredados em encontrar nossa própria saída do seu dilema. 

 

35 Lembre-se de 1 Pedro 2:19 que nós já lemos que  “ porque de quem um homem é 
vencido, do mesmo é feito também escravo”. 

 
36 A Era da Igreja de Éfeso – Livro das Eras Capítulo 3 O ciclo de avivamento e 
morte nunca falhou. Tudo que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus 
no Espírito quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a 
noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles 
deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham 
realidade. Mas não demorou muito tempo até que começassem a obter dinheiro suficiente 
para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem 
a Deus. Eles puseram togas no coro. Eles organizaram um movimento e o dirigiram pelo 
homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as 
travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara. A liberdade do 
Espírito acabara. Oh, eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o 
negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. Há alguns momentos atrás eu 
mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor 
certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em I 
João 5:3, ele diz: “Porque esta é a caridade de Deus: que guardemos os Seus mandamentos 
(Sua Palavra)”. Um pequeno desvio dessa Palavra era um passo para longe de Cristo. As 
pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam e 
cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se 
elas estão nessa PALAVRA, andando Nela, vivendo Nela. Se passam por todas as outras 
coisas e depois não andam nessa Palavra, elas podem dizer que amam a Deus mas suas vidas 
contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer; pessoas 
dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo Sua Palavra. Oh, Igreja de Éfeso, algo 
está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar à essa Palavra ou tirar Dela. 
Mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um 
movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto, e eles o estão 
trazendo por meio da razão e da compreensão humana e isto tomará o controle a menos que 
você o rejeite. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais! Mas como sempre, as 
pessoas não prestam atenção à advertência de Deus. Esse fogo de avivamento edificado 
sobre a sagrada Palavra é tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito tão abençoada, que 
um pequeno temor se insinua e um sussurro no coração diz: “Como podemos proteger esta 
verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar?”. É aí quando 
o “espírito anticristo” entra e sussurra: “Olhem, vocês têm a verdade agora, cuidem que ela 
não se perca. Organizem e estabeleçam o credo daquilo que vocês creem. Ponham tudo isso 
num manual eclesiástico”. E eles o fazem. Eles organizam. Eles acrescentam à Palavra. E 
morrem exatamente como Eva, por tomar uma palavra errada. É a Palavra de Deus que 
produz vida. E não é o que nós dizemos acerca da Palavra o que conta, mas é o que Deus 
disse. 
 

37 Agora, de volta à nossa parábola... E os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas 
essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante 
dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que é altamente estimado entre 
os homens é abominação à vista (ou presença) de Deus. 

Nunca se esqueça dessas palavras igreja. Pois o que é altamente estimado entre os 
homens é abominação aos olhos (ou presença) de Deus. 
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38 As Realidades Infalíveis do Deus Vivo (26/06/1960) § 173 E se as pessoas querem 
agir como elas fazem na terra, e depois sair e dizer que irão para o céu, mas que decepção 
que irá ser. Jesus disse: “Muitos virão a Mim naquele dia”. Eles se colocarão perto de 
dezenas de milhões e dirão: “Eu pertenci a isto, eu fiz isto”. Ele dirá: “Afastai-vos de Mim, 
vós que praticais a iniquidade. Vocês serviram a credos”. Se vocês fossem guiados pelo 
Espírito... Todos os filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles se movem 
através do Espírito, são diferentes, estranhos. Eles permanecem certos, e cada ação é como a 
Bíblia. Eles permanecem, todas as suas doutrinas ficam certas com a Bíblia. Eles não variam 
em nenhuma coisa. Onde a Bíblia diz isto, eles se movem diretamente nisto. Se eles param 
por um momento, estão tentando estudar e ver qual caminho a tomar; e então o Espírito 
Santo revela isto, ele segue bem em frente. E ele faz a mesma coisa, segue as mesmas regras, 
coloca o mesmo fundamento, o mesmo Deus vem sobre ele, e as mesmas maravilhas, e os 
mesmos milagres e os mesmos sinais o seguem, aqueles que O seguiam. Ele disse: “Se não 
podem crer em Mim, sendo um Homem, creiam nas obras que Eu faço. Creiam em Mim. Se 
Eu não faço as obras de Meu Pai, então não creiam em Mim. Veja, há obras que vão com a 
fé. “Mostre-me suas obras por sua – sem sua fé, e Eu mostrarei minhas obras pela fé”, disse 
Paulo. Vê? 
 

39 Guiados Pelo Espírito (15/07/1950) § 4 E agora, uma das coisas mais maravilhosas 
de Deus e dos cristãos, a conexão da comunhão entre Deus e os cristãos, é que aqueles que 
são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus... Mas a maior coisa que eu tenho 
encontrado na vida cristã é deixar o Espírito Santo guiar você e dirigir você. E a Sua obra é 
maravilhosa. Quantos aqui foram alguma vez guiados pelo Espírito, vamos ver suas 
mãos. Oh, que coisa, isso é maravilhoso. Guiados pelo Espírito de Deus... Não há ninguém 
que levaria você ao altar, a menos que fosse o Espírito de Deus. Não há ninguém que traria 
você aqui esta noite a menos que fosse o Espírito de Deus. É isso mesmo? Ele Se move de 
maneiras misteriosas, para realizar Suas maravilhas. 

 
 
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foi conservada de acordo com o texto 
original em inglês. 
 
 
 
 
Tradução: Diógenes Dornelles  
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