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A Doutrina de Cristo Nº. 13 
 

O Espírito de Deus em Seu Coração 
 

4 de setembro de 2011 
 

Pr. Brian Kocourek 
 
 
1 Esta manhã nós tomaremos para o nosso texto 1 João capítulo 5 e vamos ler do versículo 9 até o 
versículo 15.    

Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior; porque o testemunho de 
Deus é este, que de Seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem (ecoa) o 
testemunho; quem a Deus não crê mentiroso O fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de 
Seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em Seu Filho. 
Quem tem (quem ecoa) o Filho tem a vida; (ecoa aquela Vida que estava no Filho) quem não tem (não 
ecoa) o Filho de Deus não tem a vida. (não ecoa aquela vida que estava no Filho) Estas coisas vos 
escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e 
para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos Nele, que, se pedirmos 
alguma coisa, segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que 
pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Lhe fizemos.  
 

2 1 João 3:21 
 Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 
Oremos... 
 

3 Agora, esta manhã estamos procurando por ter em nós o mesmo testemunho como estava em 
Cristo Jesus, o Filho de Deus. E esse testemunho não está em nosso intelecto, nem está em nossa 
mente, mas está no nosso coração. E do coração nós ecoaremos para fora o que o testemunho que está 
dentro de nós desejará que nós testemunhemos. 
 

4 O apóstolo Paulo disse em Romanos 10:10 
Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.  
 E por que é que a confissão do que cremos no coração é feita a partir da boca? Porque as 

Escrituras nos ensinam que o que um homem pensa em seu coração assim ele é, e da abundância ou do 
transbordamento do coração fala a boca. Portanto, se o testemunho que é a própria vida que estava no 
Filho habita também em seu coração, então o eco deve sair de seus lábios. O problema com a maioria 
das pessoas, porém, é que elas nem sequer conhecem os seus próprios corações e as condições de 
dentro delas. 

 

5 A Escritura nos diz em Lucas 6:45 
O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do 

seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. 
Agora, o homem não sabe se o seu coração é mau ou se é justo, mas eles podem fazer a sua carne 

parecer justa, embora em seus corações eles ainda sejam ímpios. 
 

6 Atos 28:27 
Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e 

fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração 
entendam, e se convertam, e Eu os cure. 

 

7 E Jesus diz em João 12:40 
Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e 

compreendam no coração, e se convertam, e Eu os cure. 
 

8 Mateus 13:15  
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Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e 
fecharam seus olhos; para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com 
o coração, e se convertam, e Eu os cure. 

 

9 Assim, vemos a condição do coração que está seco e endurecido e que os torna no seu 
entendimento tardios em ouvir. Mas, embora eles possam fingir isso, até que o façam, eles não 
conseguem fingir para Deus que é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. 
 

10 Lemos em Hebreus 4:12-14 
Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois 

gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir 
os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante Dele; antes todas 
as coisas estão nuas e patentes aos olhos Daquele com Quem temos de tratar. Visto que temos um 
grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa 
confissão.  
 

11 Então Deus conhece os seus pensamentos e até mesmo as intenções que você pensa que pode 
esconder em seu coração. Então, o mal não vai partir com isso, e não pode dizer “eu não sabia” ou “eu 
não estava ciente de que o que eu disse é mau”. Eles sabem disso. E o mesmo acontece com Deus. 
Mas Deus também sabe se o seu coração é verdadeiro e justo e desejoso de saber mais Dele.  
 

12 E assim lemos em Atos 15:8 
E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como 

também a nós. 
Assim, vemos então que quando Deus olha lá dentro do coração e o vê faminto e sedento por 

justiça, Ele virá a esse coração com o Seu Espírito Santo e transmitirá esse Deus-Vida a você. 
 

13 Mas, se você está resistindo a verdade em seu coração, Ele também sabe disso, como também 
vemos em Atos 7:51. 

Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito 
Santo; assim vós sois como vossos pais. 
 

14  Note que os filhos de Israel que saíram do Egito nunca de fato retornaram ao Egito, mas muitos 
o fizeram em seus corações, porém tinham medo de realmente fazê-lo. Mas Deus olha para o coração e 
julga o coração, e conhece a condição do coração até mesmo melhor do que nós mesmos conhecemos. 
 

15 Atos 7:39    
  Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram 

ao Egito. 
E assim é o coração que desejamos examinar esta manhã, para ver onde o nosso coração se 

posiciona com Deus e Sua Palavra, porque se cremos de coração, então vamos fazer a nossa confissão 
de boca. 

 

16 Em 1 João 5:10, lemos para o nosso texto: 
Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; (ele ecoará o testemunho do lado de 

dentro de si mesmo) quem a Deus não crê mentiroso O fez, porquanto não creu no testemunho que 
Deus de Seu Filho deu. 

Agora, a questão é, se temos o Espírito Santo, temos o testemunho em nós.   
   

17 Somos ensinados em 1 João 4:15: 
Qualquer que confessar (essa palavra é homologeo, e significa “dizer a mesma palavra”. Então, 

se nós dizemos a mesma coisa que Deus diz sobre o Seu Filho, Ele irá dizer a mesma palavra sobre 
nós. Então se confessarmos...) que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus.  

Lembre-se, Jesus disse: “Aquele que Me confessar diante dos homens, Eu o confessarei diante de 
Meu Pai”. 

 

18 Vemos esta promessa em ambos Lucas e Mateus. Lucas 12:8: 
E digo-vos que todo aquele que Me confessar diante dos homens também o Filho do homem o 

confessará diante dos anjos de Deus.  
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19 Mateus 10:32: 
Portanto, qualquer que Me confessar diante dos homens, Eu o confessarei diante de Meu Pai, 

que está nos céus.  
 

20 No livro de Hebreus 10:15, lemos: 
E o Espírito Santo também é um testemunho para nós...    

 

21 E nós encontramos o que o apóstolo Paulo nos diz também em Romanos 8:16: 
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.  

 

22 Agora, isso significa que Deus examina o seu coração e o seu espírito e então se Ele encontra a 
Sua Palavra oculta em seu coração, o Seu Espírito dará testemunho com o seu espírito de que você é 
um filho de Deus. E ao conhecer o coração, Ele lhe dará o Seu próprio Espírito, Seu próprio Deus-
Vida. 
 

23 Atos 15:8 
E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como 

também a nós. 
E o irmão Branham chama este testemunho em seu coração conhecendo a batida do coração de 

Deus. 
 

24 O Som Incerto (18/12/1960) §76 
Oh, irmão, que o Espírito Santo possa entrar em nossos corações nesta manhã e dar-nos o som 

daquele batimento cardíaco do Espírito Santo e do Seu poder.  
   

25 E é assim que Lucas explica isso no livro de Atos. Atos 17:28 
Porque Nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como também alguns dos vossos poetas 

disseram: “Pois somos também sua geração”. 
 

26 Por que Clamas? Fala (14/07/1963) §65 
Agora, note, a fé vê o que Deus quer que você veja. Vê? A fé vê o que Deus vê, e o raciocínio e 

os sentidos veem o que o mundo quer que você veja.   
  

27 E quando podemos sentir que o coração de Deus está batendo em nosso coração, nós pensamos o 
que Deus pensa, e vemos o que Deus vê e falamos o que Deus fala. Veja, quando você está tão em 
sintonia com a mente de Deus até que todos os seus pensamentos sejam de Deus, você não precisa de 
visões para saber o que Deus quer fazer, porque você vê o que Deus vê e você pensa o que Deus pensa 
e você faz o que Deus faz e você fala o que Deus fala. 
    
28 João 20:31 

Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais vida em Seu nome.  
 

29 1 Coríntios 12:3 
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é 

anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo.  
Agora, o irmão Branham nos explica o que esta Escritura significa, em alguns lugares.   

   

30 Olhando Para o Invisível (10/04/1959) §21 
E eu acho que o Espírito Santo pode guiar o homem, e dizer-lhe coisas, e fazê-lo agir diferente, 

e fazê-lo acreditar em coisas e receber as coisas que o mundo nunca poderia crer que pudesse 
acontecer. Eu sou uma testemunha. Eu mesmo fui um homem cego uma vez, praticamente tive que ser 
guiado. Então agora eu sei sobre o que estou falando; o Espírito Santo. Oh, você não pode sentir 
aquela pulsação do Espírito começar a subir em seu coração, dizendo: “Jesus Cristo está em nosso 
meio”? “Onde estiver dois ou três reunidos em Meu nome, Eu estarei no meio deles”. Pulsações, algo 
em movimento, como um piscar de olhos. Isso está bombeando energia para o seu espírito. Isso está 
bombeando energia para a sua mente. Então deixe as coisas que os seus olhos veem se apagarem, 
para que você não veja as coisas do mundo. Você está crendo no que Deus disse. 
 

31 A Visão de Patmos (4/12/1960) §39 
Enquanto estamos falando sobre Apocalipse, peça a Ele para dar-lhe uma revelação disso. Pois 

isso somente pode ser conhecido por revelação, e você só pode ser salvo pela revelação. Você possui 
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um conhecimento intelectual disso, mas você não pode ser salvo até que isso seja revelado a você. 
“Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo”. Isso é o que a Bíblia diz. 
Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, até que tenha recebido o Espírito Santo. Ele pode dizer: “O 
pastor disse isso, a Bíblia diz assim”. Isso é verdade. “A igreja diz assim”. Isso é verdade. Mas você 
não sabe por si mesmo até que o Espírito Santo tenha revelado a você, e Ele tenha estado em você. 
“Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo”. Não pelo conhecimento, não 
pelo intelectual. 

 

32 Cristo é o Mistério de Deus Revelado (28/07/1963) §120 
Olhe, Cristo em você torna Ele o centro da Vida da revelação. Vê? A Vida de Cristo em você 

torna Ele o centro da revelação. Cristo, na Bíblia, torna a Bíblia a revelação completa de Cristo. 
Cristo em você torna você a revelação completa da coisa toda. Veja, o que Deus está tentando fazer? 
O que é o novo nascimento então? Você diz: “Bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento?”. É 
a revelação de Jesus Cristo pessoalmente a você. Amém. Vê? Não você ter se unido a uma igreja, você 
ter apertado uma mão; você ter feito algo diferente; você ter dito um credo; você ter prometido viver 
por com um código de regras; mas Cristo, a Bíblia... Ele é a Palavra que foi revelada a você. E não 
importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for que possa ser... 
É Cristo em você. Essa é a revelação sobre a qual a Igreja foi edificada. 

 

33 Discernimento de Espírito (8/03/1960) §56 
E ninguém pode chamar Jesus de Cristo pela concepção intelectual. Ninguém pode chamar 

Jesus de Cristo porque ele se sente arrependido por seus pecados e vem e se arrepende. Ninguém 
pode chamar Jesus de Cristo senão por essa revelação do Espírito Santo tornando isso conhecido a 
ele. “Sobre esta pedra edificarei a Minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra 
ela”. Aí está a revelação. Aí está sobre o que Ele edificou a Sua igreja. 

    
34 Quem é Este (4/10/1959) §48 

Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo. Você diz: “Eu creio nisso 
porque a Palavra diz assim”. Isso é verdade. Mas a Palavra diz que ninguém pode dizer que Jesus é o 
Cristo, até que você tenha recebido o Espírito Santo. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão 
pelo Espírito Santo. 

 

35 O Super Sentido (27/12/1959) §34 
Agora, você não pode crer nisso até que você seja regenerado. A Bíblia diz que ninguém pode 

chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo. Nós passamos por isso semana passada. E isso 
tem sido uma pedra de tropeço, especialmente para o povo da crença pentecostal, quando me ouve 
dizer isso. Jesus disse em São João 5:24: “Quem ouve a Minha Palavra e crê Naquele que Me enviou, 
tem a Vida Eterna”. A Vida Eterna vem de Deus. “E ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, a não 
ser pelo Espírito Santo”. Você só está aceitando o que alguém disse, o que você aprendeu pelo 
intelectual, o que você aprendeu com os cinco sentidos naturais. Mas, quando o sexto sentido vem, o 
Espírito Santo, Ele tira todos os raciocínios desses seis sentidos, e os cinco sentidos, e levanta você 
para aquele sexto sentido, para fazer você crer nas coisas que você não pode ver, provar, sentir, 
cheirar ou ouvir. Ele faz algo a você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo, porque você tem 
testemunhado, não o que o ensino intelectual lhe ensinou, mas o que você experimentou. 

    
36 Por que Clamas? Fala (4/10/1959) §29 

 Jesus disse: “As obras que Eu faço, aquele que crê em Mim...” São João 14:7: “Aquele que crê 
em Mim as obras que Eu faço também as fará. Aquele que crê em Mim...” Ninguém pode crer que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus até que ele tenha recebido o Espírito Santo. Você só está tomando pela 
fé e aceitando isso. Você não pode dizer que é isso. Você pode dizer: “Eu creio nisso”. Mas ninguém 
pode chamar Jesus de Cristo até que o Espírito Santo esteja nele. A Bíblia diz assim. O Espírito Santo 
tem que entrar primeiro, então Ele dá um testemunho. Você sabe por si mesmo que Jesus é o Cristo 
porque Ele vive em você. 

 

37 Perguntas e Respostas COD (28/06/1959) §27 
Agora, agora, eu conhecia essa grande Escritura, eu mesmo A uso, eu A tenho escrita aqui: São 

João capítulo 5, versículo 24. É a minha Escritura favorita. Pois Jesus disse: “Em verdade, em 
verdade vos digo, aquele que crer em Mim tem vida eterna”. Deixe-me lê-La, para assim dizê-La 
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corretamente. São João 5, e eu desejo que A escutem atentamente enquanto lemos esta Escritura, 
capítulo 5 versículo 24: Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a Minha Palavra e crê 
Naquele que Me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a 
vida. “Aquele que crer em Mim”. Agora, a Escritura diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo 
senão pelo Espírito Santo”. Então você não pode crer que Jesus é o Cristo a não ser que você tenha 
recebido o batismo do Espírito Santo. Você está somente testificando ou dizendo o que a Escritura diz, 
dizendo o que o pastor diz, dizendo o que a mãe diz, ou algum bom pregador diz. Porém você mesmo 
não o sabe até que Ele tenha testificado Sua ressurreição a você. E ninguém pode chamar a Jesus de 
Cristo, senão pelo Espírito Santo. 

 

38 Foi isso que o irmão Vayle quis dizer quando ele me disse: “Brian, eles tem isso, mas eles não 
entenderam isso”. Eles podem citar isso, falar disso, mas será que isso vive na maneira como eles 
conduzem suas vidas? 

 

39 Expectativa (1/10/1955) §24 
Agora, Deus não é conhecido pela fé intelectual. Deus é conhecido pela experiência do novo 

nascimento, unicamente. Jesus disse: “Aquele que não nascer de novo do Espírito de Deus, nem 
sequer pode ver o Reino de Deus”. Agora, qualquer estudioso da Bíblia sabe que aqui a palavra 
“ver” não significa “olhar com o seu olho”. Isso significa “compreender”. Você – você diz: “Eu... 
Olhando para uma coisa ou outra, digo, eu simplesmente não vejo isso”. Você quer dizer... Você não 
entende isso; você está olhando diretamente para isso. Você olha com os seus olhos, mas entende com 
o seu coração. Isso mesmo. Você não pode compreendê-lo. E ninguém pode saber nada sobre Deus, 
até que primeiro você seja nascido do Espírito de Deus. A Bíblia diz: “Ninguém pode chamar Jesus 
de Cristo senão pelo Espírito Santo”, é a única coisa que... Você pode dizer: “Bem, eu creio que Ele é 
o Filho de Deus”. Se você ainda não nasceu de novo, você está aceitando a palavra de alguém para 
isso. Você diz: “Assim diz a Bíblia”. Isso está certo; a Bíblia está certa, mas que tal você? Você diz: 
“O pregador disse assim”. O pregador está certo, mas que tal você? “A mãe disse assim”. A mãe está 
certa, mas que tal você? É uma experiência pessoal própria sua de que você precisa nascer de novo 
ou você nunca vai entender Deus. 

 

40 Coisas Que Hão de Ser (5/12/1965) §59 
Um certo ministro denominacional outra noite me disse, ele disse: “Sr. Branham, olhe aqui, 

Jesus disse: 'Todo aquele que crê...’. A Bíblia diz: ‘Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de 
Deus é nascido do Espírito de Deus’.” Eu disse: “Não diz também a Bíblia que ninguém pode chamar 
Jesus de Cristo senão pelo Espírito Santo?”. Vê? Você não pode tornar a Bíblia mentirosa. Isso tem 
que enganchar bem, então você precisa se tornar absolutamente nascido de novo do Espírito Santo 
em você para testemunhar, você mesmo, de que você sabe que Ele é o Filho de Deus. E depois se você 
é um filho de Deus na Palavra de Deus, como pode você negar a Palavra? 

 

41 As Realidades Infalíveis de Deus (26/06/1960) §27 
O Espírito Santo vem hoje da mesma maneira para apresentar Deus ao homem, mas o homem 

quer ir à igreja. Ele se afunda em seu pensamento. Ele não pode compreender isso. E devemos 
aprender que Deus não é conhecido pela concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo 
nascimento, pelo Espírito Santo, não por qualquer outra forma. Jesus, a Bíblia tem claramente nos 
citado que: “Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo”. E se você nunca 
recebeu o Espírito Santo, você não sabe que Ele é o Cristo, pois essa é a única maneira que Ele Se 
revela. Você não é convertido até que você receba o Espírito Santo. A Bíblia diz assim. Depois que 
Pedro havia sido tanto salvo como santificado, recebido poder para expulsar os espíritos imundos, e 
pregar o Evangelho, Jesus disse claramente que ele não estava convertido, até que ele recebesse o 
Espírito Santo. E Ele disse: “Depois que você for convertido, confirma os teus irmãos”. Isso foi na 
noite da traição, que ele ainda não estava convertido. E ninguém é verdadeiramente convertido até 
que ele tenha sido transformado, e morra para si mesmo, e o Espírito Santo tenha controle dessa 
pessoa. Eles não querem fazer isso. 

 

42 Livro de Êxodo 1 (5/10/1955) §8 
Jesus disse: “Aquele que não nascer de novo, não pode entender o reino dos céus”. Não há 

nenhuma maneira de compreendê-lo até que você nasça de novo, e depois Deus Se revela a você, e 
então você sabe que você passou da morte para a Vida, porque ninguém pode chamar Jesus de Cristo, 
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senão pelo Espírito Santo. Vê? A única maneira que você alguma vez saberá que Jesus é o Cristo, é 
quando o Espírito Santo pessoalmente testemunha para você que Ele é o ressurreto Senhor Jesus. Não 
importa o que Ele fizesse, que tipo de sinais, que tipo de milagres, você nunca saberá até a sua 
experiência pessoal com Deus. Você diz: “Bem, eu creio porque a Bíblia disse assim”. Bem, isso é 
bom. A Bíblia é verdadeira. Ela sabe disso. “Bem, o pregador disse assim”. Talvez ele saiba disso. “A 
mãe disse assim”. Ela sabe disso. Mas o que você sabe sobre isso? Você nunca saberá até que isso 
seja revelado a você individualmente pelo Espírito Santo. E então, ao aceitar isso, você se torna uma 
nova criatura em Cristo Jesus, nascido pela segunda vez. 

 

43 Fé Em Ação (3/10/1955) §34 
Então, se você só tem uma concepção mental da Bíblia, se você diz: “Bem, eu creio porque eu 

li.” Deus tem que revelar isso a você pelo seu coração. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo senão 
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lida com o coração. Então, se um homem realmente o crê do seu 
coração, ele não tem medo de colocar a fé à prova. Mas se você está apenas mentalmente, você irá 
arrazoar e dirá: “Bem, eu não poderia fazer isso. Eles podem fazer isso, este pode ter feito isso. Ela 
pode ficar bem, mas eu não sei sobre isso eu mesmo”. Mas se você realmente baseou a sua fé na 
Palavra Eterna de Deus, e está lá no seu coração, todos os demônios do inferno não poderão 
preocupar você. Não senhor, você tem que ficar ali. 

 

44 O Único Lugar de Adoração Provido Por Deus (28/11/1965) §99 
Minha ação, e a vindicação da Palavra de Deus na minha vida mostra se sou um filho de Deus 

ou não. Agora, aí está o único lugar de Deus. Vê isso? O único lugar em que Deus receberá o seu 
sacrifício (não me importa quão sincero você seja) é em Cristo. E lembre-se... Você diz: “Bem, eu cri; 
eu entrei também.” Lembre-se, a Bíblia diz... Você diz: “Bem, a Bíblia disse: ‘Todo aquele que crer 
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é salvo, será salvo’.” Ela diz isso, mas lembre-se que também está 
escrito, também está escrito: “Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pelo Espírito Santo.” 
Está vendo? Você pode dizer que “Ele é,” mas Ele não é até que o próprio Espírito Santo, o qual dá 
Vida à Palavra, prove por vindicação que você é o filho de Deus então. Essa é a Escritura. 

 

45 A Rainha de Sabá (10/07/1960) §40 
A Bíblia diz que “ninguém pode chamar Jesus de Cristo senão pelo Espírito Santo”. Se você 

nunca recebeu o Espírito Santo, você não sabe que Ele é o Cristo ainda. Lembre-se disso. Você 
apenas está caminhando para essa luz. Você pode dizer: “Meu pastor disse assim”. Isso é verdade. 
“Minha Bíblia diz assim”. Isso é verdade. “Minha mãe disse assim”. Isso é verdade. “Minha igreja 
crê que é o Espírito Santo”. Isso é verdade, mas que tal você? Como um indivíduo, você não sabe até 
que você tenha recebido. E quando você recebe o Espírito Santo, então você é um testemunho de que 
Ele está vivo para sempre. Agora, o Espírito Santo está dentro de você; agora, e então observe como 
Ele trabalha. Se a Vida de Cristo está em você, irá produzir a Sua Vida em você. “As obras que Eu 
faço vós também as fareis”. As mesmas obras, porque é a mesma vida. Se a vida em uma melancia 
produz uma melancia, bem, ela vai... O próximo ramo que sai, ele vai produzir outra melancia; cada 
vez ela vai ser uma melancia. E se a igreja está realmente ancorada em Cristo, cada igreja vai 
escrever um livro de Atos por trás disso. Isto é exatamente correto, porque a primeira escreveu um 
livro de Atos por trás disso. Então, aí estamos nós. 

 

46 Hebreus 10:22 
Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados 

da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. 
 

47 Hebreus 10:16 
Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as Minhas leis em 

seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. 
 

48 2 Tessalonicenses 3:5 
Ora o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, e na paciência de Cristo.  
 

49 1 Tessalonicenses 3:13 
Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso 

Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os Seus santos.  
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50 1 Tessalonicenses 2:4 
Mas, como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, 

não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações.  
 

51 Colossenses 3:22 
Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na 

aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 
 

52 Efésios 6:6 
Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de 

coração a vontade de Deus. 
 

53 Efésios 3:17 
Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e fundados em 

amor. 
 

54 Gálatas 4:6 
E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Seu Filho, que clama: Aba, 

Pai.  
 

55 2 Coríntios 1:22 
O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.  
  

56 Romanos 10:9 
A saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus O 

ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.  
 

57 Romanos 10: 8  
Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, 

que pregamos.  
 

58 Romanos 8:27 
E Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e é Ele que segundo Deus 

intercede pelos santos.  
 

59 Romanos 6:17 
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de 

doutrina a que fostes entregues.  
 

60 Romanos 5:5 
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos 

corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.  
 
Tradução: Diógenes Dornelles  
 
 
 
Este sermão Intitulado “A Doutrina de Cristo Nº. 13 – O Espírito de Deus em Seu Coração” (The Doctrine of 
Christ #13 - God's Spirit In Your Heart) foi pregado pelo irmão Brian Kocourek no dia 4 de setembro de 2011, 
domingo de manhã, no Tabernáculo do Companheirismo da Graça, em Lebanon, Ohio, EUA. Este texto foi 
traduzido na íntegra do inglês para o português em fevereiro de 2012. 
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