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2.

ABSTRACT. 1
In this study, grounded in the Bible, it will be shown to the baptism
of the Holy Spirit and spiritual gifts continues today. In addition, it
will check to be no baptism of the Holy Spirit is not having salvation.

3.

INTRODUÇÃO.

É uma grande tristeza constatarmos que, muitos, e em muitos lugares, têm
difundido a INEXISTÊNCIA do batismo com o Espírito Santo, e dos dons
espirituais, nos dias atuais. Alguns mesmo sabendo que existe não buscam
receber o Espírito Santo, E POR ISSO, vivem uma religiosidade sem NASCER DO
ESPÍRITO.
Outros, erroneamente, pregam que o batismo com o Espírito Santo é recebido,
“automaticamente”, no instante em que a pessoa aceita o Senhor Jesus como seu
salvador pessoal. Por causa desse entendimento, errado, tais crentes não buscam
o batismo com o Espírito Santo, por acharem que já receberam o Espírito Santo
no instante que “aceitaram” o Senhor Jesus como seu salvador. Por isso,
permanecem sem receber o batismo “espiritual” que é essencial para se obter a
vida eterna.
Resumindo: Muitos crentes NÃO RECEBEM, nem buscam receber, O BATISMO COM
O ESPÍRITO SANTO, por causa do ERRO DOUTRINÁRIO que receberam, a respeito do
que é e como é feito o batismo como o Espírito Santo. Com isso, embora crentes,
permanecem sem salvação. Como disse JESUS, tais crentes são virgens sem o fogo
e o óleo (do Espírito), em suas candeias, são virgens/crentes que não entrarão
nas bodas do “Cordeiro”. O crente sem o Espírito Santo está correndo a carreira
da fé em vão, pois não poderá ir morar no céu2 com Jesus, mesmo sendo um
crente. 3

1

Neste estudo, fundado na bíblia, ficará demonstrado que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais continua nos dias atuais.
Além disso, comprovaremos que estar sem batismo com o Espírito Santo é não ter salvação.

Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer... do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus.
2

JOÃO 3:5

3

Alguém SEM O ESPÍRITO SANTO, mesmo sendo CRENTE, NÃO ENTRARÁ NO CÉU, É O QUE DIZ A BÍBLIA.
Aliás, o adversário, segundo a bíblia, crer que estremece, no entanto, não irá para o céu, porque não tem o Espírito de vida
eterna, o Espírito Santo, com ele.


MATEUS 25:1-13 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do
esposo. 2 E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. 3 As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4 Mas as
prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. 5 E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. 6 Mas
à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. 7 Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam
as suas lâmpadas. 8 E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. 9
Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. 10
E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a
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As confusões não param NA NEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO BATISMO COM O ESPÍRITO
SANTO. Pois, muitos confundem batismo com o Espírito Santo com o batismo nas
águas.
Outros dizem que foram batizados com o Espírito Santo, mas dizem,
erroneamente, que não foi JESUS quem os batizou, mas outra pessoa. No entanto,
se alguém foi batizado com o Espírito Santo esse batismo foi feito por Jesus.
Isso é o que diz a bíblia sobre o batismo com o Espírito Santo. Ela ensina
que: ”ELE vos batizará com o Espirito Santo e com fogo”. 4
Quanto aos dons do Espírito Santo, muitos, por erro no entendimento da
bíblia, dizem que os dons findaram na igreja apostólica inicial. Outros dizem
que os dons findaram com o profeta Daniel, quando Deus mandou selar a profecia.
5

Neste trabalho estudaremos, um pouco, sobre o BATISMO COM O ESPÍRITO
SANTO, DONS ESPIRITUAIS e o CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS na IGREJA-CORPO-DEJESUS. Trataremos desses assuntos em conjunto, por estarem interligados.
Veremos que hoje, tanto quanto antigamente, Jesus tem operado na vida de
seu povo, concedendo o batismo com o Espirito Santo.
Uma das consequências de recebermos o batismo com o Espírito Santo é
termos dons espirituais vindos Dele.
Entenderemos, também, que as bênçãos do BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO,
DONS ESPIRITUAIS e o CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS, perdurarão até Jesus voltar
para buscar a sua igreja. Somente depois do arrebatamento6 é que essas dádivas,
do Senhor para sua igreja, findarão. Serão encerradas porque elas estão
determinadas para um tempo chamado de período da igreja, ou da graça de Jesus.
Período de operação do Espirito Santo. Atualmente vivemos os dias de a igreja
ser preparada para a vinda do Senhor para BUSCA-LA.7

porta. 11 E depois chegaram também às outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. 12 E ele, respondendo, disse: Em verdade
vos digo que vos não conheço. 13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir.
4

A PROMESSA DE BATISMO COM O ESPIRITO SANTO, DADA POR JESUS – NO NOVO TESTAMENTO.



MATEUS 3:11 E eu, em verdade, vos, batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso do
que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo.
LUCAS 3:16 Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso
do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas; esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.

Inicialmente, esclarecemos que Deus mandou Daniel selar àquela profecia dos fins dos tempos, e não mandou
extinguir toda e qualquer profecia...
5

6

Detalhes sobre arrebatamento leia nosso trabalho: “ARREBATAMENTO SERA DEPOIS DA GRANDE

TRIBULACAO CORRIGINDO O ERRO DOS SECULOS”
7

Isso corresponde à primeira ressurreição, ressurreição dos justificados. A primeira ressureição é para o arrebatamento dos que
estiverem justificados no dia em que o Senhor vier a segunda vez..
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Tudo isso é profético. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, então,
cessará o tempo preparatório da igreja, na terra, tendo em vista que ela não
mais estará sujeita a corrupção do mundo, e estará plenamente revestida do
Espírito Santo.
Quem faz o preparo da IGREJA-CORPO-VIVO-DE-JESUS é o ESPIRITO SANTO, o
qual, muitas vezes, se utiliza dos dons espirituais, para edificação e consolo
dos seus servos.
Pois bem, adiante:
Para maior compressão da necessidade do batismo com o Espírito Santo,
PRIMEIRO, é imprescindível entender que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus,
e que Ele é o “Sangue” espiritual de Jesus. Para além disso, o Espírito Santo
é uma das pessoas que compõe a unidade de Deus, isto é: Deus pai, Deus filho,
E Deus Espírito Santo, eles embora sejam três SÃO UM só Deus.8
Vejamos alguns versículos para exemplificar PORQUE O SANGUE espiritual
DE JESUS É O ESPÍRITO SANTO:
 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre
os imundos os santificam, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo
que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas
consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?
 I CORÍNTIOS 10:16 Porventura o cálice de benção, que abençoamos, não é a
comunhão do sangue de Cristo?
O Espírito Santo é tipificado, aqui, pelo cálice, (que continha o
vinho), e é bebido simbolizando a comunhão que o sangue de Jesus nos
dá uns com os outros e também com Deus. Todos os servos de Jesus têm
O MESMO SANGUE espiritual, têm o Espírito Santo de Jesus.
 I CORÍNTIOS 11:25-26 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em
memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice
anunciais a morte do Senhor, até que venha.
O Espírito Santo é apresentado como: “o novo testamento no ...
sangue”.
 I CORÍNTIOS 12:13 Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só [corpo],
quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só
Espírito.

8

I JOÃO5:7 Porque ... O Pai, a palavra, e o Espírito Santo; estes três são UM.
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O ESPIRITO SANTO é bebido porque, simbolicamente, ele é: ÁGUA, VINHO,
AZEITE, SANGUE. O Espirito Santo É COMPARADO COM LÍQUIDOS essenciais
para a VIDA. Quanto a ser líquidos, aponta para a dinâmica, a fluidez,
a volatilidade, da vida e do Espírito Santo em nós.
 HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar
o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi
fizer agravo ao Espírito da graça?

santificado, e

O Espírito Santo é o Espírito da Graça, é o Espírito da fé que foi
derramado sobre toda carne, sobre o mundo, para induzi-lo a buscar a
salvação.
Ele também foi doado individualmente aos servos de Jesus através do
batismo como o Espírito Santo, para condiciona-nos a viver de fé em
fé dirigidos pelo Senhor.

4.

INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL NÃO É RAZÃO HUMANA.

A palavra fala de sabedoria e de inteligência espiritual. O Senhor concede
sabedoria e Inteligência espiritual para que seus servos adquiram conhecimento
da sua vontade. Não se trata de conhecimento ou ciência humano, mas de
conhecimento segundo a mente de Cristo.
Vejamos isso:
 COLOSSENSES 1:9 Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não

cheios do conhecimento da sua
vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual.
cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais

 I CORÍNTIOS 2:16 ... Nós temos a mente de Cristo.9

Espantando os exageros, a idolatria, a egolatria: Temos Jesus como nosso cabeça,
nosso governador é Cristo operando em nós... Temos a direção e governo do Espírito
Santo. Por outro lado, também temos a mente de Cristo no tocante a agir como Ele. Ele
9

buscava o reino não deste mundo, buscava glorificar o Pai, e fazer a vontade de Deus. Quanto
ao mais continuamos humanos e mentalmente limitados.
Evidente que é impossível ao homem ter
a totalidade da mente de Deus, pois o homem é um ser criado e limitado e nunca será igual a
Deus, não podemos conter a totalidade da mente elevada, infinita e sublime de Deus...
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A bíblia, também, fala da comparação de coisas espirituais com
coisas espirituais. Leiamos isso:
 I CORÍNTIOS 2:13 As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas
com as que o Espírito Santo ensina,

comparando as coisas espirituais com

as espirituais.
Assim, lançaremos mão dessas ferramentas para podermos alargar o “conhecimento”
sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Faremos essas comparações certo de que NÃO é ciência
ou razão humana. È algo disponível dentro da palavra, e na vida dos servos, para melhor
entendermos as muitas “maneiras do falar de Deus”, hoje, através de Jesus.10
Falamos sobre inteligência espiritural porque necessitaremos comparar e
confrontar coisas espirituais com outros igualmente espirituais, sem sairmos
do discernimento espiritual.
Pois bem, vamos navegar pelas “MANEIRAS” como Deus tem falado a seu povo
em nossos dias.
Saberemos, também, que o clamor pelo sangue de Jesus significa clamor
por vida, clamor por Jesus – o Senhor da Vida, clamor pelo Espírito Santo e
até clamor a Deus Pai.
Tudo isso são formas diferentes de falar de/(e com), Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo.
As “maneiras” são diferentes, todavia, a essencia é a mesma. Afinal Pai,
Filho e Espírito Santo é uma só pessoa Divina.
Muito embora, quem estava na cruz era Jesus, mas o Pai estava com Ele
ali.11 Também, o batismo é com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, que é
um com Deus, é o sangue de Jesus, como tal é um com Jesus...
Deus Pai, Deu Filho e Deus Espírito Santo é uma só pessoa divina.12 O que
torna quase impossível dizer que algo seja feito exclusivamente por um Deles.

10

HEBREUS 1:1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes
últimos dias pelo Filho.

11

II CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pós em
nós a palavra da reconciliação.

DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO É UMA SÓ PESSOA – E DEUS. A PALAVRA TRINDADE NÃO EXISTE
DENTRO DA BÍBLIA. ENTRETANTO, EXISTE VERSÍCULOS QUE ATESTAM QUE OS TRÊS SÃO UMA PESSOA DIVINA
ÚNICA.
12
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Entretanto, para melhor entendermos vamos dizer que: No deserto, durante a
caminhada israelita do Egito para Canaã, havia três operações proféticas diferentes. Essas
ações garantiam a vida do povo, no caminho para tomarem posse da herança. Isso mostra que
a trindade age conjuntamente no projeto de salvação do homem.

As ações proféticas se concretizavam através dos atos:
 Do Pai – através da nuvem. Ela ficava no alto. O povo desfrutava da sombra, da
direção, mas a nuvem era intocável.
 Do Filho – através do pão que caia do céu. Ele chegava até a terra. O povo
desfrutava do pão. Ele era acessível, palatável, digerível, consumível;
 Do Espírito Santo – através da coluna de fogo. O povo desfrutava da luz, do calor,
e da direção, mas por ser fogo era algo perceptível, visível, entretanto intocável.

Hoje cumpre essa profecia na vida da igreja através
dos atos:
 Do Pai - Ele tem nos proporcionado a proteção. Isso se dar de muitas
maneiras entre as quais se destaca a ação dos anjos enviados por
Deus, os quais ministram em favor dos que serão salvos.
 Do Espírito Santo – Ele age concedendo a vida, porque Ele é o
sangue/vida eterno/a, é a direção, porque Ele é o governo de Jesus
em nós – somos guiados pelo Espírito Santo.
 Quanto a Jesus Ele é o nosso pão da vida a água do céu. Ele tem nos
alimentado e sustentado a vida que recebemos POR SUA INFINITA GRAÇA.

EM FRENTE... Retornemos à inteligencia espiritual e a comparação de
coisas espirituais com coisas epsirituais...



I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito
é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito
Santo; e



estes três são um.

JOAO 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9 Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco,
e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 10 Não
crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? ... 11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao menos,
por causa das mesmas obras.

 JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um.38 Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que conheçais e
acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.

7
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Uma mesma palavra, ou contexto, bíblico pode ter variados significados, materiais e/ou
espirituais. Por exemplo, a palavra fé:
 Fé pode significar Jesus – o firme fundamento...13
 Fé pode significar Dom do Espirito Santo - dom de fé;14
 Fé pode significar meio de agradar a Deus – uma forma de agradar a Deus. Meio de
obter graças do Senhor; 15
 Etc.
O contrário também pode ser verdadeiro. Variadas palavras, ou contextos, podem
singnificar uma mesma coisa ou pessoa. Por exemplo:
 Pão da vida é Jesus; 16
 Àgua da vida é Jesus;17
 Caminho da vida é Jesus;18
 Fé pode ser Jesus; 19
 Verdade é Jesus;20
 VIDA É JESUS;21

13

JESUS É o fundamento e também a verdadeira fé.



HEBREUS 11:1 ... A

14 I CORINTIOS 12:8,9

fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.

Porque a um pelo Espírito é dada ... 9... A

fé;

15

HEBREUS 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele
existe, e que é galardoador dos que o buscam.
16

JOÃO 6:48 Eu sou o pão da vida.

17

JOÃO 6:35

18

JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho,... Ninguém vem ao Pai, senão por mim.

E Jesus lhes disse: ... E quem crê em mim nunca terá sede.

19

JESUS É o fundamento e também a verdadeira fé.



HEBREUS 11:1 ... A

fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.

20

JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou ..a verdade ....

21

JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou ... A vida; ...

8
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 Sol da Justiça é Jesus; 22
 Cordeiro de Deus é Jesus;23
 Luz do mundo é Jesus. 24 (o Espirito Santo é Luz, é fogo)

POIS BEM, AS SAGRADAS ESCRITURAS, também, DIZ QUE:


Pai, Filho e Espirito Santo é uma só pessoa.

25

(Por parte: Jesus e o Pai são uma só

pessoa. Jesus e o Espírito Santo são uma só pessoa);


Jesus estaria conosco todos os dias, através do Espírito Santo enviado por Ele;



O ESPIRITO SANTO é a VIDA;



O SANGUE É A VIDA;

JUNTANTO TUDO CONCLUIMOS QUE:
 SANGUE é vida;
 VIDA ETERNA É o SANGUE eterno, (sangue não biológico);
 VIDA ETERNA É JESUS;
 VIDA ETERNA É O ESPÍRITO SANTO;
 SANGUE ETERNO É O ESPÍRITO SANTO.

POIS BEM VEJAMOS UM POUCO SOBRE O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS.
UMA ARMA profética, ESPIRITUAL, FUNDAMENTAL, PARA OS SERVOS VENCEREM E
CHEGAREM AO CÉU...

22

JESUS É A LUZ DO MUNDO. O SOL DA JUSTIÇA.



MALAQUIAS 4:2 Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e saireis e saltareis
como bezerros da estrebaria.

23

JOÃO 1:29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

24

JOÃO 1:4-9 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 6

Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. 7 Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem
por ele.8 Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. 9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo.

25

I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o

que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e

estes

três são um.
9
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5.

A VIDA SÓ EXISTE NO CORPO – FÍSICO OU ESPIRITUAL.
Num sonho de dez/2012 o Senhor disso o seguinte:
“Falar de CORPO é falar de VIDA. Falar de vida é falar de
JESUS e do seu SANGUE, pois toda vida está no sangue.26 Falar do
SANGUE é falar do ESPIRITO SANTO. “

Assim, poderíamos dispensar o batismo com o Espírito Santo?
RESPOSTA: NÃO. Sem o sangue biológico não há vida no corpo físico. Esse fato é uma
profecia tipológica a nos dizer que sem o batismo com o Espírito Santo não há vida
espiritual.
Pelo que foi dito até aqui, dá para perceber que NÃO podemos ficar sem o Espírito
Santo. Pois sem ELE não teríamos o selo e o preço da redenção e a vida eterna, que são
coisas essenciais para irmos morar no céu.

Enfatizando: Ser batizado com o Espírito Santo não é uma
opção para os servos, É UMA NECESSIDADE, é uma
OBRIGATORIEDADE.

26

O SANGUE É VIDA. JESUS TAMBÉM É VIDA.

SANGUE É VIDA.


LEVÍTICO 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas
vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.



LEVÍTICO 17:14 Porquanto a

vida de toda a carne é o seu sangue; por isso tenho dito aos filhos de Israel: Não comereis

o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue; qualquer que o comer será extirpado..


DEUTERONÔMIO 12:23 Somente esforça-te para que não comas o sangue; pois
vida com a carne.

o sangue é vida; pelo que não comerás a

JESUS É VIDA.


JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu

sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
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Sem o Espirito Santo, mesmo sendo crente, não é uma ovelha de Jesus. Sem o
Espírito Santo o crente, é uma virgem com lâmpadas sem azeite e sem fogo. Nessa
condição Jesus não reconhece tais crentes, para leva-los para o céu.

Vejamos o que JESUS DISSE SOBRE o perigo de estar sem o
batismo com o Espírito Santo, e as consequências disso:


MATEUS 25:1-12 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as
suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2 E cinco delas eram prudentes, e cinco
loucas. 3 As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4 Mas as
prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. 5 E, tardando o esposo,
tosquenejaram todas, e adormeceram. 6 Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o
esposo, saí-lhe ao encontro. 7 Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as
suas lâmpadas. 8 E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as
nossas lâmpadas se apagam. 9 Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que
nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. 10 E, tendo elas
ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as
bodas, e fechou-se a porta. 11 E depois chegaram também as outras virgens, dizendo:
Senhor, Senhor, abre-nos. 12 E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que

vos não conheço.
O óleo, o azeite, o fogo, o vinho são tipos do
Espírito Santo. Estar sem azeite é classificado na palavra
de: LOUCURA. Isso significa que, as chamadas virgens
loucas, são crentes SEM o batismo com o Espírito Santo.
Crentes sem o Espírito Santo no momento do
arrebatamento27 serão rejeitados. Por estarem sem o
ESPIRITO SANTO NÃO PODERÃO ENTRAR NAS BODAS DO CORDEIRO
JESUS, por não pertencer a JESUS.
O que nos faz pertencer a Deus é termos o seu SANGUE
eterno, o Espírito Santo.
Todos os membros de nosso corpo têm o nosso sangue a
lhes dar vida.
Igualmente, todos os membros do corpo de Cristo têm
o sangue de Jesus – o seu azeite, óleo, o seu Espírito
Santo...
Alguém pode perguntar: e o “CRÊ E SERÁS SALVO?”
27

Mais detalhes leia nosso trabalho: A PRETRIBULACAO E PORQUE HA UM SO CORPO

DE CRISTO E UM SO

ARREBATAMENTO.
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Voltamos a dizer que o crer NÃO É APENAS UM ATO, MAS
É ATO, (porta), E PROCESSO, (caminho). O crê sem o batismo
com o Espírito Santo, equivale a ficar parado na porta é,
apenas, um nascer da água sem nascer do ESPÍRITO SANTO.
“NO CAMINHAR COM CRISTO”, no processo, é que surge o
BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO. Crê na palavra leva a uma
transformação, a uma lavagem pela palavra, por fora.
O Espírito Santo é o SANGUE de Jesus que dá vida eterna
e limpa, purifica, por dentro.
Sem falar que o Espírito Santo é o selo da redenção,
o preço da salvação, o que nos santifica, o que nos faz
participantes do mesmo corpo espiritual, etc. Sem Ele, o
crer é apenas uma fé racional, religiosa. A fé espiritual
vem quando recebemos a bênção do Espírito Santo... Etc.

 HEBREUS 10:19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no
santuário, pelo sangue de Jesus.
Pelo Sangue de
Espirito Santo é
tivesse morrido o
Santo é o selo, a

Jesus significa pelo Espírito Santo de Jesus. O
a essência do sacrifício de Jesus. Se Jesus não
Espirito Santo não teria sido concedido. O Espírito
chave, o código que abre a porta do Céu.

Quem não tem o “sangue de Jesus” está “vazio”28, e não
poderá entrar, no santuário, na presença do Pai, na morada
eterna de Deus. O que enche o coração do homem diante de Deus
é o sangue de Jesus, o Espírito Santo.
A bíblia diz claramente que uma pessoa qualquer, que não tenha
o ESPIRITO SANTO, NÃO PERTENCE A JESUS.

28

UMA PESSOA SEM SANGUE DE JESUS É UMA PESSOA VAZIA, SEM O CONTEÚDO VINDO DA ETERNIDADE.


ÊXODO 23:15 A festa dos pães ázimos guardarás; sete dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo
apontado no mês de Abibe; porque nele saíste do Egito; e ninguém apareça

vazio perante mim.
12
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Isso nos ajuda a entender que o “CRER E SERÁ SALVO TU E TUA
CASA”, TEM MAIS COISAS DO QUE UMA MERA FÉ RACIONAL,
MENTAL. Pois a bíblia não é contraditória. As escrituras dizem que o
batismo com o Espírito Santo é essencial para se alcançar a vida
eterna.
Vejamos isso na bíblia:
 ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, 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, (não é de Jesus).
ESSA PASSAGEM É GRITANTE, DIRETA, SEM arrodeio. Não ter
o Espírito Santo é não pertencer a Jesus.
MUITO EMBORA TENHA o direito a promessa de batismo com
o Espírito Santo, ainda é só uma promessa, não se
concretizou na vida da pessoa sem o batismo com o Espirito
Santo.
Observe que a condicionante aqui para ser de Jesus é ter o
Espírito Santo. Em outros versículos diz que é imprescindível crê.
Isso é: o crê é imprescindível e o ser batizado com o Espírito Santo
também o é, pois, o batismo espiritual é somente para quem crê em
Jesus.

A CONSEQUÊNCIA DE CRÊ CONFORME AS SAGRADAS
ESCRITURAS, e continuar crendo, é RECEBER O BATISMO
COM O ESPÍRITO SANTO.
 JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que

aquele que não

nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
RETORNEMOS à VIDA NO CORPO FÍSICO E NA IGREJA – CORPO
ESPIRITUAL.
A IGREJA é um corpo vivo exatamente por ter o sangue espiritual de Cristo
circulando nela a lhe dar e garantir a vida eterna. O sangue que circula na igreja é o Espírito
Santo. Ele é o Espírito eterno, ou o sangue eterno, a vida eterna.
13
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Tal qual o sangue biológico, que circula em um corpo físico, e lhe dar vida, e unidade,
apesar de ser composto de muitos membros, assim circula o sangue espiritual, na igreja,
proporcionando vida eterna e comunhão.
O Espírito Santo circula em todos os membros da igreja formando um CORPO
ÚNICO. O início da circulação do sangue espiritual é o batismo com o Espírito Santo.
Não existe vida em um membro do nosso corpo SE NÃO TIVER O SANGUE nele.
Igualmente, não existe um único membro da igreja-corpo-de-Jesus, SEM O BATISMO
COM O ESPÍRITO SANTO, sem o sangue eterno de Jesus.
Um membro de uma igreja terrena, de uma denominação qualquer, que esteja SEM O
BATISMO COMO O ESPÍRITO SANTO, SEM O SANGUE DE CRISTO, AINDA não
pertence à igreja eterna espiritual que será arrebatada, COMO DIZ A BÍBLIA: “esse tal
não é Dele”.
Desta forma, não dá para dizer que não existe, atualmente, o BATISMO COM O
ESPÍRITO SANTO. Caso pensássemos o contrário, se admitíssemos QUE NÃO
HOUVESSE ESPIRITO SANTO, hoje, equivaleria a dizer que todas as igrejas atuais são
igrejas cheias de pessoas mortas espiritualmente. Isso, porque sem o SANGUE ETERNO,
QUE DÁ a VIDA ETERNA, não há, consequente, VIDA ETERNA.

AGORA JÁ SABENDO que o sangue de Jesus é O ESPÍRITO
SANTO. Com esse conhecimento, também, alcançamos outras
conclusões, fundamentadas na palavra de Deus, quais sejam:

29



Sem o Espírito

Santo NÃO há EXPIAÇÃO; 29



Sem o Espírito

Santo não há REMISSÃO DE PECADO; 30

HEBREUS 9:28 ...Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, ...

30

HEBREUS 9:14-16 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,
purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? 15 E por isso é Mediador de um novo testamento,
para que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados
recebam a promessa da herança eterna. 16 Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador.
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Sem o

Espírito Santo não há REDENÇÃO, POR QUE ELE É O

PREÇO DA EXPIAÇÃO, SANTIFICAÇÃO, derramado/partido
por Jesus em nosso favor; 31


Sem o Espírito Santo não há comunhão – é o Sangue de Jesus que nos

faz um corpo só; 32
 Sem o sangue/Espírito Santo O QUE HÁ É religiosidade SEM
SALVAÇÃO.33
 Sem o Espírito

31

32

Santo. Não há Dons espirituais;34

REDENÇÃO, REMISSÃO, SANTIFICAÇÃO – PELO SANGUE DO CORDEIRO, O ESPÍRITO SANTO.


HEBREUS 9:11,12 Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito
tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, 12 Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu
próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.



HEBREUS 10:29 ... O sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?



COLOSSENSES 1:13,14 O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor; 14 Em
quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados;

O ESPIRITO SANTO/ SANGUE DE JESUS É QUEM FAZ SERMOS UM CORPO EM COMUNHÃO.
 JOÃO 11:51,52... O sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer ... Para reunir em um corpo os filhos
de Deus que andavam dispersos.


33

ROMANOS 12:4 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma
operação,5 Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo...

LUCAS 22:31,32 Disse também o Senhor: Simão, ...; 32 Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te

converteres, confirma teus irmãos.
34

DONS ESPIRITUAIS QUE OS SERVOS RECEBEM APÓS SEREM BATIZADOS COM O ESPÍRITO SANTO.


I CORÍNTIOS 12:1-11 Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2 Vós bem sabeis que éreis gentios,
levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. 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. 4 Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. 5 E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6 E há diversidade de operações, mas é o
mesmo Deus que opera tudo em todos. 7 Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. 8 Porque a um pelo
Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; 9 E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé;
e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; 10 E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de
discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas. 11 Mas um só e o mesmo Espírito opera
todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
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 Sem o Espírito

Santo não há O governo do Senhor;35

 Sem o Espírito

Santo não há O consolo;36

 Sem o Espírito

Santo não há A revelação/ensino da sua palavra de Deus;37

 Sem o Espírito

Santo não há A santificação do espírito;38

VEJAMOS UM POUCO da essencialidade do Espírito Santo pela
ação de limpeza do homem interior...
6.

AÇÕES DO SANGUE NO CORPO VIVO – Um ato profético.

Vejamos as duas limpezas do corpo humano e os elos com os
sacrifícios contínuos durante a caminhada, dos judeus para a Canaã, e
a nossa para o céu. Iremos por partes e seguindo um paralelo com o sangue biológico.
 COMO OCORRE A LIMPEZA DO CORPO FÍSICO?
Resumindo: A limpeza de nosso corpo físico é FEITA COM ÁGUA, por fora do
corpo, E COM SANGUE é feita uma limpeza por dentro do corpo.
35

O GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO.


JOÃO 3:8 O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é

todo aquele que é nascido do Espírito.
36 O CONSOLADOR.

 JOÃO 14:26 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.
37

38

FUNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO: ENSINO, CONVENCIMENTO...


JOÃO 16:8 E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.



JOÃO 14:26 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.

SANTIFICAÇÃO ESPIRITUAL.


HEBREUS 9:14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará
as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?
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A ação da água:
Tomamos banho, nos lavamos, com água.
A ação do sangue:
O SANGUE age por dentro do corpo e faz uma limpeza interna. Seguindo um
propósito de DEUS, o sangue age independentemente de nós, e nos limpa
profundamente por dentro, dia e noite sem parar. Se o sangue biológico não limpar o
corpo humano, por dentro, essa pessoa morrerá. Mesmo que esse corpo tome banho, se
lave, por foram com água.
 QUAL É A FUNÇÃO DO SANGUE BIOLÓGICO?
Resposta: Ele garante a vida no corpo, e limpa, purifica, defende, alimenta, oxigena,
expurga do corpo físico tudo que não é próprio, ou que não seja necessário ao corpo
físico, para que ele tenha vida.
 COMO OCORRE A LIMPEZA ESPIRITUAL do ESPÍRITO DO HOMEM?
Ao crermos na palavra de Deus, nascemos da água. A palavra de Deus se tipifica
como a água.
Quando atendemos à palavra do Senhor ela faz a “lavagem da regeneração”.39
Entretanto, para não sermos sepulcros-caiados, somente, limpos por fora,
necessitamos de UMA LIMPEZA POR DENTRO.
SEGUNDO A VONTADE DE DEUS ESSA “LIMPEZA”, essa
“SANTIFICAÇÃO”, é realizada pelo ESPIRITO SANTO. 40 Caso o Espírito Santo não

39

LAVAGEM FEITA PELA ÁGUA - A PALAVRA DE DEUS.

 EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra.
40

LAVAGEM FEITA PELO ESPÍRITO SANTO.

 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela
lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
17
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limpe o espírito do homem por dentro, diuturnamente, o homem morrerá
ESPIRITUALMENTE.
Aqui surge um problema gigantesco para muitos crentes: Eles querem se santificar
totalmente, e somente, através de suas boas obras, até mesmo previstas na palavra que é
água, que lava.
No entanto, as obras, quando fruto de ação humana, só podem santifica o corpo físico.
As obras geram uma santificação por fora, isso se dar quando aplicamos a palavra de Deus
em nosso viver, é ter o “corpo lavado com água limpa”.41
Entretanto, SOMENTE O ESPÍRITO SANTO, POR SER SANGUE-ESPIRITO,
PODE FAZER a limpeza, POR DENTRO do homem, no espírito do homem. (Estamos
falando isso, mas não menosprezando o fato da palavra ser espírito e vida, portanto, pode
agir espiritualmente independente de nós).

Uma referência sobre dois tipos de limpezas no homem:
 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. (Uma

limpeza por dentro e outra por fora).

 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre
os imundos os santificam, quanto à purificação da carne.14 Quanto

Cristo que pelo Espírito Eterno

mais o sangue de

se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,

purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao
Deus vivo? (Uma

limpeza por dentro).

O que o homem faz ou deixa de fazer como atos de justiça só pode limpar seu corpo
físico, exteriormente, por ser ato do homem, por serem trapos de imundície diante de Deus.
Devemos santificar o nosso corpo das más obras da carne, mas, também, precisamos da
operação do Espírito Santo de Jesus para limpar por dentro de nós o nosso espirito.

41

Lembramos que a Palavra de Deus também é Espírito e Vida. Como tal pode limpar o espírito do homem. Nesse caso,
igualmente, è o Espírito e não a letra da palavra que realiza a limpeza por dentro do homem.
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AS OBRAS, OU FRUTOS, DAS BOAS AÇÕES HUMANAS GERAM SANTIFICAÇÃO
TERRENA da carne.42
Fundamento para santificação externa, da carne-corpo:



HEBREUS 9:13 Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida
sobre os imundos, os santifica,

quanto à purificação da carne.;

 ROMANOS 6:22. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus,

tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna.
A vida eterna mencionada aqui não é fruto das ações do
homem. Para evitar entendermos que salvação é fruto de ação
de homem, o Senhor deixou muitas passagens falando que a
salvação é impossível por atos do homem. E que ela é fruto
da graça salvadora de Jesus.
Fundamento para salvação somente por graça, e não por obras:
 ROMANOS 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
 MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito,
dizendo: Quem poderá pois salvar-se? 26 E Jesus, olhando para eles, disse-lhes:
Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não
vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Os bons atos do homem, segundo a palavra, que é água, só podem limpar o corpo do
homem por fora.
Encontramos em HEBREUS que as obras da lei operam justificação terrena, da carne, não podendo operar santificação
espiritual. Vejamos HEBREUS 9:9-26 Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que,
quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço; 10 Consistindo somente em comidas, e bebidas, e
42

várias abluções e justificações

da carne, impostas até ao tempo da correção. 11 Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote

dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,12 Nem por sangue
de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 13
Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à
purificação da carne, 14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,
purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?
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A aplicação, necessária, da palavra de Deus em nosso viver é ato que somente limpa
por fora. Muito embora os nossos maus atos, os nossos pecados, possam SUJAR tanto POR
FORA COMO POR DENTRO.
Por dentro, nossos bons atos, não podem alcançar e limpar, não podem limpar o nosso
espírito.
Internamente a limpeza é função do Sangue. Espiritualmente a limpeza ou
santificação é função do ESPÍRITO SANTO, em nós, EM NOSSO ESPÍRITO.
Quem não tem o Espírito Santo – que é vida espiritual, não tem vida. Não tem quem
o limpe espiritualmente. A vida vem do Espirito Santo.
Fundamento para santificação e vivificação dada pelo Espírito Santo, pelo sangue de
Jesus:
 JOÃO 6:63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras
que eu vos disse são espírito e vida;
 ROMANOS 8:2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da
lei do pecado e da morte;
 ROMANOS 5:10 Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela
morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela
sua vida;
 JOÃO 10:11 Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas;
 JOÃO 10:15 Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou
a minha vida pelas ovelhas.
Sem Ele não há vida porque a vida estar no sangue. O Sangue eterno é o Espírito Santo
ETERNO de Jesus.

7.

RETORNANDO à DÚVIDA PRINCIPAL.
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O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO E OS DONS ESPIRITUAIS AINDA EXISTEM
HOJE NA IGREJA DO SENHOR?

RESPOSTAS: SIM, EXISTEM.
Nas páginas seguintes, estão expostos alguns fundamentos da
existência do batismo com o Espírito Santo, e dos dons espirituais,
na igreja de Jesus, atualmente.
No Novo como no Velho Testamento43 consta o ensino do Batismo com o Espírito Santo.
A profecia que o profeta Joel, no velho testamento, recebeu atesta a existência do
derramar do Espírito, numa ação geral sobre o mundo, do batismo com o Espírito uma ação
pessoa sobre os servos, e dos dons espirituais nos dias que antecedem a vida do Senhor Jesus,
para levar sua igreja:
 Joel 2:28-31 28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,(SOBRE O
MUNDO ação geral induzindo-o para a salvação), e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os
vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, 29 E também sobre os servos e sobre
as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. (SOBRE OS SERVOS, DEPOIS DE batizados, vem
os dons do Espírito Santo). 30 E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de
fumaça. 31 O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível
dia do SENHOR.
Semelhantemente, o Novo Testamento apresenta referências sobre o batismo como o
Espírito Santo. Leiamos algumas dessas passagens:

 LUCAS 3:16 Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que
vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas;

esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
 JOAO 1:32-34 E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar
sobre ele. 33 E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre

aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza
com o Espírito Santo. 34 E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus.
 MARCOS 1:7 E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não
sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas 8 Eu, em verdade, tenho-vos
batizado com água; ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
43

Usamos o termo Velho Testamento em sentido comum, nos referindo aos livros bíblicos, desde Gêneses até o livro do profeta Malaquias.
Assim ao falarmos do Velho Testamento NÃO estamos nos referindo aos dez mandamentos que Moisés recebeu de Deus, conforme descrito
em Deuteronômio 4:13 ”Então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir, os dez mandamentos, e os escreveu em
duas tábuas de pedra”.
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Nos versículos acima podemos ver claramente que Jesus é quem faz o batismo como o
Espírito Santo.
O batismo nas águas é realizado por homens. Enquanto, o batismo com o Espírito Santo
é feito por Jesus. Portanto, é um BATISMO MUITO SUPERIOR ao batismo nas águas, não só
por ter sido feito por Jesus, mas por ser um batismo espiritual, real e eterno, e não um
simbolismo.
O batismo nas águas é, apenas, uma tipologia, uma figura da morte e ressurreição de
Jesus, e por semelhança, simboliza nossa morte para a carne e nossa ressureição para a vida
eterna com Jesus.44
Jesus falou sobre os dons espirituais, os quais seriam manifestos na vida dos servos.
Conforme lemos em:
MARCOS 16:15-20
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16 Quem crer e for
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. 17 E estes sinais seguirão aos que
crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; 18 Pegarão nas
serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as
mãos sobre os enfermos, e os curarão. 20 E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.
O Senhor Jesus disse que deveríamos pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo e
Deus Pai nos concederia esta dádiva. Leiamos em:

 Lucas 11:10-13 Porque qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lheá. 11 E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se
lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 12
Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe

44

TIPOLOGIA/FIGURAÇÃO DO BATISMO NAS ÁGUAS.


ROMANOS 6:3 Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte?4 De
sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do
Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5 Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua
morte, também o seremos na da sua ressurreição; 6 Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo
do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. 7 Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8 Ora, se
já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos; 9 Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já
não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele. 10 Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto
a viver, vive para Deus. 11 Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus
nosso Senhor.



I PEDRO 3:21 Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia
da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.
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dará um escorpião? 13 Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?
A PROMESSA DE JESUS É QUE DEUS “DARÁ O ESPÍRITO SANTO ÀQUELES QUE
PEDIREM”. ISTO NÃO MUDOU. ESTA PROMESSA É PARA TODOS 45 QUE CRÊEM E PEÇAM
a Deus esta graça.
O batismo com o Espírito Santo tem múltiplas finalidades. Uma delas é a demonstração,
ou testemunho, dado pelo Senhor de que esse servo, batizado com o Espírito Santo, pertence
a Ele. Vejamos isso:
 ATOS 15:8 E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito
Santo, assim como também a nós.
Para melhor fixar o ensino sobre Batismo com Espírito Santo e sua diferença do Batismo
nas águas, leiamos um fato vivenciado pelo apóstolo Paulo em:
 ATOS 19:1-7 1 E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas
as regiões superiores, chegou a Éfeso; e achando ali alguns discípulos, 2 Disse-lhes: Recebestes
vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja
Espírito Santo. 3 Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo
de João. 4 Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao
povo que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5 E os que ouviram foram
batizados em nome do Senhor Jesus.(batismo nas águas) 6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio
sobre eles o Espírito Santo;(Batismo com o Espírito Santo) e falavam línguas, e profetizavam. 7 E
estes eram, ao todo, uns doze homens.
Essa passagem contraria AOS QUE ACHAM QUE O ESPÍRITO SANTO É DADO,
instantaneamente, NO MEMENTO EM QUE O HOMEM ACEITA a JESUS.
Esses doze discípulos foram encontrados pelo apostolo Paulo, em Éfeso. Eles estavam
sem o batismo nas águas, e sem o batismo com o Espírito Santo.
Eles CRIAM, ERAM CRENTES EM JESUS, E AINDA NÃO TINHAM O BATISMO COM
O ESPÍRITO SANTO.
Esse relato, também, DESDIZ a crença de que não é necessário pedir o batismo com o
Espírito Santo. Bem verdade é que foi o apóstolo Paulo quem pediu o batismo com o Espirito a
Deus, para eles em oração. Alguém pediu o batismo com o Espirito santo, houve um pedido
para essa bênção ser concedida.

45 ATOS 2:38-39 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e
recebereis o dom do Espírito Santo; 39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os
que estão longe,

a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
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Esse é um dos benefícios de estar no ‘CORPO’, a igreja intercede e nós alcançamos as
bênçãos pelas orações dos servos de Jesus.
O relatado, no versículo acima, ocorreu aproximadamente trinta anos depois de Cristo,
ter sido crucificado, numa cidade gentílica, distante de Jerusalém, onde aconteceu o batismo
com o Espírito Santo, descrito em Atos 2:1-4 46.
Esse fato prova que a doutrina do batismo como o Espírito Santo não encerrou após o
pentecostes. Essa doutrina continuava sendo ministrada e o Espírito Santo permanecia sendo
concedido pelo Senhor, aos que criam no seu nome.
O apóstolo Pedro, por sua vez, batizou nas águas alguns gentios, após ver que eles
tinham sido batizados com o Espírito Santo.47 Isso exemplifica que o batismo com o Espírito
Santo é diferente do batismo nas águas o qual é feito por homens e é em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.
A citação do Espírito Santo, no momento do batismo nas águas, não o torna um batismo
com o Espírito Santo. Isso porque o batismo com o Espírito Santo é feito por Jesus e não por
homens. Mais que isso: Se achássemos que o batismo com o Espírito Santo ocorre no
momento do batismo com água, por citá-lo nesse ato batismal, teríamos que dizer que: os
crentes, também, são batizados “com o Pai” e “com o Filho”. Isso, por que o Pai e o Filho
também são citados quando uma pessoa é batizada nas águas. Entretanto, não há fundamento
bíblico, válido, para dizermos que o batismo nas águas seria um batismo dúplice ou tríplice. A
verdade é uma só: O batismo nas águas é apenas isso, um batismo nas águas.
Deus é soberano e absoluto em todo o seu ser e proceder. Não podemos dizer que Deus
não faz, ou faz, desta ou daquela forma. Ele se autolimita, apenas, pela sua própria forma de
ser: SANTO, FIEL, VERDADEIRO, IMUTÁVEL, PIEDOSO... ETC. Assim, não devemos
“enquadra”, “tabular”, “engessar”, o agir de Deus. DIZEMOS ISSO PORQUE, Ele mesmo
ensinou que é NECESSÁRIO PEDIR O BATISMO com o Espírito Santo. Todavia, DEUS PODE
“tudo”, consequentemente, poderá batizar alguém, com seu Espírito Santo, sem essa pessoa
pedir. Esse foi o caso de “Cornélio e dos que estavam com ele”,48 onde ocorreu um batismo
espiritual sem um pedido especifico para isso. O correto, segundo a própria bíblia, é pedir pelo
46

ATOS 2:1-4 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar; 2 E de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3 E foram vistas por eles línguas repartidas, como
que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4 E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
47

ATOS 10:43-48 A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. 44
E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45 E os fiéis que eram da circuncisão, todos
quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46 Porque os
ouviam falar línguas, e magnificar a Deus. 47 Respondeu, então, Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não
sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo ? 48 E mandou que fossem batizados em nome do
Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias.
48

Atos 11:15-17 E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. 16 E lembreime do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água; mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17
Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse
resistir a Deus?
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batismo espiritual. O pedido pode ou não existir, entretanto, ser um crente, em ambos os casos,
é obrigatório, para quem pode exercer o livre arbítrio. Leiamos os escritos sagrados que
demonstram isso em:


Atos 10:44-47 e repetido em Atos 11:15-17.

E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo
sobre todos os que ouviam a palavra. 45 E os fiéis que eram da circuncisão,
todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito

Santo se derramasse também sobre os gentios. 46 Porque os ouviam falar
línguas, e magnificar a Deus. 47 Respondeu, então, Pedro:

Pode alguém
porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes,
que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que
fossem batizados em nome do Senhor. (Pedro manda batizar nas águas esses gentios
os quais já tinham sido batizados com o Espírito Santo).
Há versículos a dizerem EXPLICITAMENTE que a promessa de batismo com o Espírito
Santo não passou. Diz, também, que esta promessa é para todos que aceitarem a Jesus como
salvador, em qualquer tempo, ou lugar. Leiamo-lo:

ATOS 2:38-39 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis
o dom do Espírito Santo; 39 Porque a promessa vos diz respeito a
vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos
Deus nosso Senhor chamar.
“...e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus
nosso Senhor chamar”, nos garante que também temos o direito de sermos batizados
A expressão

com o Espírito Santo.
Devemos ter cuidado com o recorte “Porque

a promessa... diz respeito... a
todos... quantos Deus nosso Senhor chamar”. Chamamos a atenção por
que, esse recorte, NÃO SIGNIFICA QUE: no momento da aceitação do
Senhor a pessoa é automaticamente batizada com o Espírito Santo.
NÃO é ISSO, não é instantâneo, automático, como ensinam muitas
pessoas.

25
BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:42:58.

BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO – O Sangue nos umbrais do coração.
CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS – Os lábios de fio de escarlate/sangue.
A promessa de BATISMO COM O Espírito Santo é para todos, tal qual a eleição-para-salvação é
para todos. No entanto, nem todos serão batizados com o Espírito Santo, como NEM TODOS serão salvos.
Em outras palavras, fundado em outros versículos, a promessa precisa deixar de ser promessa e se
tornar uma realidade na vida do crente. Para tal, há um processo a ser vivido. Uma parte essencial
desse processo é o CRER, o nascer DA ÁGUA, o nascer da palavra de Deus, o ser uma nova pessoa, vivendo
a palavra de Deus.
O batismo com o Espírito Santo é para os crentes. Não existem pessoas batizadas com o
Espírito Santo se não creem na palavra de Deus, nem em Jesus. Lembrando que o fato de ser crente também
não é sinônimo de ser batizado com o Espírito Santo. Exemplo de crentes não batizados com o Espírito
Santo: O adversário seus anjos caídos creem que estremecem.49 No entanto, não são batizados com
o Espírito Santo.
O crente em condições de receber o batismo espiritual é chamado na bíblia de “ODRE NOVO”.
Nessa condição está apto a receber, e reter, o “vinho novo” – o Espírito Santo.

50

Para poder receber, e manter, o Espírito Santo é necessário ter nascido de
novo, é essencial ser uma nova pessoa de acordo com a palavra de Deus.
Ser uma nova criatura pode ser rápido para uns, como pode demorar mais, noutros
crentes em Jesus. Neste ponto, entra a importância de ler, ouvir e meditar, “de dia e de
noite”, na palavra de Deus, para efetivar “o ser uma nova criatura” segundo a palavra.
Quem não conhece a palavra não pode ser uma nova criatura nascido dela, por não a
conhecer. Evidente que não há como alguém viver a palavra de Deus se não a conhece...

49

TIAGO 2:19 Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e estremecem.

50

O VINHO OU ESPIRITO SANTO É PARA OS QUE NASCERAM DE NOVO. OS QUE CRERAM NA PALAVRA
DE DEUS.


LUCAS 5:37 E ninguém deita vinho novo em odres velhos; de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o
vinho, e os odres se estragarão; 38 Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão.



MARCOS 2:22 E ninguém deita vinho novo em odres velhos; doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho,
e os odres estragam-se; o vinho novo deve ser deitado em odres novos.



MATEUS 9:17 Nem se deita vinho novo em odres velhos; aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragamse; mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.
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A ordem espiritual, natural, é essa: nasce da palavra – o crer em Jesus
pela palavra, e depois, nasce do Espirito Santo – o ser batizado por Jesus com
o Espírito Santo. Lembrando que nascer da água é crer na palavra, aceitar a
palavra e viver como a palavra de Deus manda que vivamos. Nascer da água
não é apenas ser batizado nas águas, como muitos tem ensinado de forma
errônea.
O “crer e será salvo” é um crer segundo a palavra de Deus. É um processo vivido na
presença de Deus. Nesse processo o crente recebe, entre outras coisas, a nova vida de acordo
com a palavra, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, os dons e os frutos do
Espírito Santo...
Estar sem o Espírito Santo é permanecer parado à beira do caminho. Nesse caso o
processo de salvação permanece interrompido. Isso porque a pessoa ainda não recebeu, ou se
recebeu depois perdeu o selo da redenção, que é o Espírito Santo, o Sangue de Jesus, na sua
vida.
Não estamos impondo condição para o ato de CRER. Isso já é condicionado. Lembre-se,
como diz a bíblia, que o adversário e seus anjos creem que estremecem, no entanto, não têm
salvação para eles. Eles não recebem o Espírito Santo, o Sangue de Jesus, a vida de Jesus.
Se “simplesmente” crer fosse o requisito único, a condição essencial que garantisse a vida
eterna, teríamos que dizer que haveria salvação para todos os crentes. Entre os crentes estão
os DEMÔNIOS. A palavra diz que eles creem que estremecem. ENTRETANTO, NÃO fala de
SALVAÇÃO PARA OS CRENTES-DEMÔNIOS...
Vejamos um exemplo bíblico profético a respeito da NOVA VIDA que surge apenas
DEPOIS DO RECEBIMENTO DO ESPÍRITO SANTO:
A) Na vida do povo israelita – simbolizada com o passar do sangue do cordeiro nos
umbrais de suas casas.
Eles já existiam no Egito, como povo escravo. Viviam os sinais e criam em Deus.
Entretanto, ainda eram contados como escravos de “FARAÓ”.
A contagem de tempo como LIVRES, LIBERTO, INICIOU na PASCOA, 51 no dia
em que eles sacrificam o cordeiro e o sangue dessa vítima inocente foi passado NOS
UMBRAIS/VERGAS DA PORTA de suas casas.

EXODO 12:2 ,7-14 Este mesmo mês vos será o princípio dos meses; este vos será o primeiro dos meses do
ano. 3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um
51

cordeiro para cada família. 4 Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o
número das almas; cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. 5 O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho
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Após terem suas casas marcadas com o sangue do cordeiro, que lhes garantiu a
vida, iniciam uma nova vida e um novo caminhar. Um caminhar para o “paraíso”, onde
herdariam as bênçãos do Senhor.
Jesus é o nosso cordeiro pascoal.52 Jesus realizou a festa da páscoa com seus
discípulos. Mandou que nós fizéssemos a “ceia”, a qual é um simbolismo que
espiritualmente é equiparada a páscoa.

A páscoa, a carne e o sangue do cordeiro pascoal, para os israelitas marcam o fim
da escravidão e o início de uma nova vida. Isso efetivou a partir do recebimento do
sangue do cordeiro em suas casas, bem como o comer da carne do cordeiro.

A ceia para a igreja representa a morte e a ressurreição do cordeiro Jesus. Na
ceia participamos de elementos que representam exatamente o corpo e o sangue do
cordeiro de Deus. Isso também é profético. O vinho da ceia é uma profecia a respeito do
batismo com o Espírito Santo, e o pão, por sua vez, é uma profecia a respeito de um
corpo único, repartidos entre os servos, onde esse sangue/Espirito Santo passou a
circular...

B) Vejamos outro exemplo

de início da vida espiritual a partir do sangue do

cordeiro, do Batismo com o Espírito Santo. Isso ocorreu na vida do apóstolo
Pedro.
O apóstolo Pedro cria em Jesus, e ainda não tinha iniciado a nova vida
espiritual, por não ter o Espírito Santo. Ele cria na palavra de Jesus. Ele andava com
Jesus. Entretanto, não tinha recebido ainda o BATISMO COM O ESPÍRITO

de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6 E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação
de Israel o sacrificará à tarde. 7 E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem.
52

I CORÍNTIOS 5:7 ... Porque Cristo,

nossa páscoa, foi sacrificado por nós.
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SANTO. Por causa desta ausência do Espirito Santo, Jesus disse: “Pedro quando
tu te converteres...” Pedro era um dos apóstolos, e Jesus disse, com isso, que Pedro
não era convertido...
O Convertimento, o converter, é ação que ocorre internamente no homem,
operada pelo Espírito Santo.
Pedro até receber o Espirito Santo era apenas um seguidor RELIGIOSO, e
ainda, escravo da velha natureza humana. Quando ele recebeu o batismo no dia do
pentecostes surgiu um homem espiritual novo. No derramar do Espírito Santo o
apóstolo Pedro nasceu do ESPIRITO SANTO. Ele passa a contar com uma nova
vida. Ali ele nasceu do Espírito Santo, com isso dar início a direção do Espírito de
Deus em sua vida.

8.

O ESPÍRITO SANTO É QUEM GUIA OS SERVOS PARA O CÉU.

Outra questão a ser analisada QUANTO A ESSENCIALIDADE DO BATISMO COM O
ESPÍRITO SANTO é: COMO SER GUIADO PELO ESPÍRITO SANTO SE NÃO TIVERMOS
ESSE ESPIRITO?

Não há como sermos guiados pelo que não temos...
Fundamento ensinando que o Espírito Santo é luz e a verdade que guiará os servos à
presença de Deus:
 SALMOS 43:3 Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem
ao teu santo monte, e aos teus tabernáculos.
A LUZ E A VERDADE é O ESPÍRITO SANTO. Ele é QUEM GUIA os servos
ATÉ O CÉU.
O PROBLEMA NÃO PARA POR AI. QUEM NÃO É GUIADO PELO
ESPÍRITO SANTO NÃO É FILHO, CONFORME LEMOS EM:
29
BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:42:58.

BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO – O Sangue nos umbrais do coração.
CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS – Os lábios de fio de escarlate/sangue.

os que são guiados pelo Espírito de
Deus, esses são filhos de Deus.

 ROMANOS 8:14 Porque todos

Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. QUEM NÃO É GUIADO pelo
Espírito Santo está debaixo da lei.

 GÁLATAS 5:18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais

debaixo da lei.
Está debaixo da lei significa É está condenado, pois a lei a ninguém justifica, apenas
condena.

Assim, quem não é guiado pelo Espírito Santo está debaixo da maldição e da
condenação da lei, portanto não vai para o céu.

9.

O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS.

Pelo que vimos até aqui, QUANDO CLAMAMOS PELO SANGUE DE JESUS ESTAMOS
CLAMANDO POR VIDA. Estamos clamando pela vida eterna de Jesus, o Espírito Eterno.
Sabemos que a vida eterna é o sangue eterno, o Espirito Santo Eterno. Assim concluimos

O clamor PELO SANGUE de Jesus é um pedido, uma oração, dirigido (a)
à VIDA, ao Senhor da VIDA, a Jesus.
que:

Recordemos que Deus Pai é um só com Deus Filho, e Deus filho é um só
com Deus Espírito Santo, e esse é o Sangue de Jesus, que é a Vida Eterna.
No projeto de Deus, para readmissão do homem, a porta do céu é Jesus.
Isso mais precisamente significa o Sangue de Jesus, que como tal é A VIDA DE
JESUS.
As sagradas escrituras dizem que QUEM PEDE VIDA, VIDA recebe. Vejamos isto:
 SALMOS 21:4 VIDA te pediu, e lha deste, mesmo
longura de dias para sempre e eternamente.
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O clamor pelo sangue de Jesus é UM PEDIDO DE VIDA. Quem pede
vida recebe VIDA, a qual se apresenta de duas FORMAS, a saber:
1. “Longura de dias para sempre” – que significa livramentos,
bênçãos. Significa vitorias no dia-a-dia. Significa dias sem aperto.
Significa multiplicação de dias bons. Dia por sua vez é o momento em
que brilha a luz do sol. Então, significa o multiplicar do brilhar da luz
em nossas vidas. Jesus é o sol da justiça que brilha intensamente na
vida dos servos. Resumindo o clamor: significa porção ampla das
bênçãos de Jesus em nosso viver hoje e para sempre... Como disse
Jesus: “cem vezes mais neste mundo”...
2. “eternamente”/“eternidade” - vida eterna. “E por fim a vida
eterna.”
QUEM Clama pelo sangue de Jesus que é VIDA, obterá “VITÓRIAS”
neste mundo e, também, a preservação da “VIDA ETERNA” que recebeu
com o batismo com o Espírito Santo.
Conforme vemos nos parágrafos anteriores: Quando clamamos estamos declarando a
NOSSA condição de fracos, necessitados, mortais, e ao mesmo tempo exaltando a VIDA
QUE HÁ NO SANGUE DE JESUS COMO SOLUÇÃO SUFICIENTE PARA NOS
DAR VIDA. Uma vida muito superior que a existência terrena. A vida que Jesus
graciosamente nos doou na cruz do calvário.
VEJAMOS ALGUNS VERSÍCULOS, os quais falam do sangue de Jesus e de seus
elos com a vida, com o Espírito Santo, ou com o Senhor da vida. Esses versículos além de
expressar realidades espirituais, apresentam verdadeiras cláusulas testamentárias a
demonstrar a herança que Jesus nos concedeu quando derramou sua VIDA NA CRUZ em
nosso favor:
 GÁLATAS 6:8 Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a
corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida
eterna.
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CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS É UM SEMEAR NO ESPÍRITO.

 PROVÉRBIOS 12:28 Na vereda da justiça está a vida, e no caminho
da sua carreira não há morte.
CLAMAR PELO SANGUE DE JESUS É COLOCAR A VIDA NO NOSSO CAMINHAR.
Assim, OS NOSSOS passos NA VEREDA DA JUSTIÇA HAVERÁ VIDA. Clamar pelo
sangue de Jesus é colocar a vida de Jesus na nossa “carreira”, para a
eternidade, para estamos livres da morte.
 LUCAS 9:38 E eis que um homem da multidão clamou, dizendo:, Mestre
peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho.
CLAMAR PELO SANGUE DE JESUS É CLAMAR AO ‘MESTRE’, (mestre-sala), PARA
QUE OLHE PARA NOSSAS NECESSIDADES E DE NOSSOS DEPENDENTES. Nosso principal
filho é o novo nascido – o que nasceu da vontade do Pai e não da carne.
Lembramos que Jesus é a verdade e a vida, e que o Espírito Santo
igualmente, a verdade e a vida e também o Espirito Santo é o Sangue
Jesus. Desta forma, clamar pelo sangue de Jesus tem o mesmo efeito
clamar a Jesus, de clamar por vida e por verdade. Isso, acrescido
lembrança, diante de Deus, do sacrifício eterno que nos dá o DIREITO
sermos atendido.

é,
de
de
da
de

Clamor pelo sangue de Jesus é A APRESENTAÇÃO DO nosso PEDIDO JUNTO
COM O RECURSO, propiciado por Deus, PARA suprir as nossas necessidades.
Os discípolos de Jesus, Mateus e Lucas escreveram sobe o ensino de
pedir o “BATISMO COM O ESPIRITO SANTO.” 53 Esse batismo é o cumprimento,
na vida do crente, da profecia do sangue do cordeiro passado nos portais
da casa dos israelitas. Hoje nós somos casas “ESPIRITUAIS” para morada de
Deus em Espírito...
O evangelho de Mateus, ao se reportar a esse mesmo episódio,
entretanto, diz que Deus: “dará bens aos que lhe pedirem”. Parece falar
de outra coisa, mas é CERTO QUE NÃO HÁ UM BEM MAIOR DO QUE A PRÓPRIA VIDA

53

O ESPÍRITO SANTO É COMPARADO COM BEM DADO POR DEUS.




MATEUS 7:7-11 Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. 8 Porque, aquele que pede, recebe; e, o que
busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9 E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra?
10 E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11 Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais
vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?
LUCAS 11:9-13 E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 10 Porque qualquer que pede
recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 11 E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 12 Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles
que lho pedirem?
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eterna. O Espirito Santo é o selo da redenção o qual nenhum outro bem pode
comprar. Ele é o que nos garantir a VIDA ETERNA. O sangue de Jesus é a
essencia da pérola de grande preço – o bem maior.
O apóstolo LUCAS diz: “dará o Pai celestial o ESPÍRITO SANTO àqueles
que lho pedirem?”

 LEVÍTICOS 17 11-14 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo
tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas;
porquanto é o sangue que fará expiação pela alma...

Profeticamente Deus estava falando do Espírito Santo,
(o sangue de Jesus), é que faria a expiação – a remissão,
o pagamento dos nossos pecados. Vejamos isso:
 HEBREUS 9:26... E sem derramamento de sangue não há remissão . (Jesus
antes de morrer disse: PAI EM TUAS MÃOS ENTREGO O “MEU ESPÍRITO”.)
 HEBREUS 10:4 porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados.19 Tendo
pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, 29 ...o

sangue do pacto, com que foi santificado, e ... Espírito da graça.
Clamar pelo sangue de Jesus é valorizar o sangue do pacto de Deus com
os servos.
Clamar pelo sangue de Jesus é aceitar a santificação interior que só o
Espírito Santo pode, gratuitamente, fazer.
 HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o
Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer
agravo ao Espírito da graça?
Clamar pelo Sangue de Jesus é DIZER AO PAI QUE AMOS A SEU FILHO E O QUE
ELE FEZ. TAMBÉM é DIZER QUE O SANGUE DA ALIANÇA, o Espírito Santo, É
SANTO PARA NÓS.

 HEBREUS 9:12 Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,

entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
Clamar pelo Sangue de Jesus é apresentar ao Pai A ETERNA REDENÇÃO, que
ele mesmo fez por nós, através do sacrifício de seu Filho. Dizemos ao
pai que aceitamos o grande amor que ele tem por nós, demonstrado no
sacrifício de seu FILHO em nosso favor.

33
BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:42:58.

BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO – O Sangue nos umbrais do coração.
CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS – Os lábios de fio de escarlate/sangue.
 EFÉSIOS 1:13,14 Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o
evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido,

fostes selados com o Espírito

Santo da promessa 14 O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão
adquirida, para louvor da sua glória.
Clamar pelo Sangue de Jesus é apresentar ao Pai o SELO e a GARANTIA DA
REDENÇÃO.
 COLOSSENSES 1:14 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a

remissão dos pecados;
 ROMANOS 3:24 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em
Cristo Jesus.
Clamar pelo Sangue de Jesus é apresentar ao Pai o Preço pago por Jesus
para redimi-nos dos nos pecados
 APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da
grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do

Cordeiro.
Clamar pelo sangue é pedir que o sangue de Jesus, seu Espírito Santo,
faça uma limpeza por dentro de nós mesmos. Não se trata de vestes
literalmente, mas de limpar o espírito do homem, diante do pai.
 HEBREUS 9:13-14 Porque se o sangue de touros e bodes e cinza duma novilha esparzida sobre
os imundos os santificam, quanto à purificação da carne.14 Quanto

Cristo que pelo Espírito Eterno

mais o sangue de

se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,

purificará as vossas consciências das obras mortas, para
servirdes ao Deus vivo?
 HEBREUS 10:19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de
Jesus.
Só podemos entrar no santuário eterno com o sangue de Jesus, seu Espírito
Santo. Sem o sangue de Jesus não podemos entrar na presença de Deus.
Quando Jesus morreu o santo dos santos ficou acessível, pelo sangue do
cordeiro de Deus. Por isso clamamos pelo sangue de Jesus. O santo do
santo está acessível para quem tem, em si, o sangue de Jesus. Isso é
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realizado pelo Batismo com o Espírito Santo e pelo Clamor PELO SANGUE
DE JESUS.
Eles entravam diante do pai com o sangue figura do verdadeiro. Nós ao
contrário entramos diante de Deus com o sangue do verdadeiro cordeiro
de Deus. Entramos no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Fazemos isso
quando clamamos.
 HEBREUS 12:24 E a Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão,
que fala melhor do que o de Abel.
O SANGUE DA ALIANÇA ETERNA É O ESPIRITO SANTO ETERNO DE JESUS.
Uma aliança é uma união, comunhão, compartilhamento entre duas ou mais
partes. O sangue de Jesus é a vida de Jesus. Assim, temos comunhão,
participação na vida eterna de Jesus, através de seu sangue, através do
SEU ESPÍRITO SANTO.
O clamor pelo sangue é um ato de REIVINDICAÇÃO AO PAI pelos direitos e
benefícios que temos NESSA ALIANÇA ETERNA.
O Espírito Santo de Jesus, o sangue da nova aliança, fala mais alto do
que o sangue de Abel. Isso porque o sangue de Abel era apenas tipo do
Sangue de Jesus. Por ser tipo era terreno, foi derramado na terra.
Enquanto o Sangue de Jesus, o seu Espírito Santo, É O VERDADEIRO SANGUE
DO CORDEIRO DE DEUS. Por ser um ESPÍRITO ETERNO, vindo do alto, FALA
MAIS ALTO do que o Sangue de Abel.
 HEBREUS 13:20 Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos
mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas.
IDEM.

 HEBREUS 10:11 E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas
vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados;14 Porque com uma só
oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 15 E também o Espírito Santo
no-lo testifica, porque depois de haver dito: 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;
acrescenta: 17 E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 18 Ora, onde há
remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. 19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar
no santuário, pelo sangue de Jesus.
O sangue dos seres vivos é tipo do Espirito Santo. Sendo apenas tipo
APENAS PROFETIZAVAM, tipologicamente, o que o SANGUE DE JESUS FAZ EM
NOSSAS VIDAS.
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 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por
Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção
TENDO O ESPÍRITO SANTO DE JESUS EM NÓS, TEMOS TUDO PARA ESTARMOS DIANTE
DE DEUS. Temos: justiça do sangue de Jesus, Santificação do Sangue de
Jesus, redenção pelo sangue de Jesus.
O clamor pelo sangue de Jesus é um ato de suplica por: JUSTIÇA,
SANTIFICAÇÃO E REDENÇÃO.

 EFÉSIOS 1:7 Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das
ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
A REDENÇÃO É PELO ESPÍRITO SANTO, O SANGUE DE JESUS.
O clamor pelo sangue é um ato de reconhecimento que redunda em perdão.
Restabelece a purificação e a condição de estarmos na presença do DEUS
TRINO.

 EFÉSIOS 4:30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais
selados para o dia da redenção.
O selo garantidor do arrebatamento é o Espírito Santo, o sangue
espiritual de Jesus.
O clamor pelo sangue é um ato que alegra o Espírito Santo e nos alegra.
A alegria do Senhor é a nossa força.54
TODA FORÇA DOS SERVOS VEM DO ESPIRITO SANTO, o sangue de Jesus. TAL
QUAL SANSÃO, o qual TINHA FORÇA VIDA DO CABELO DA sua CABEÇA. Aquilo
era uma profecia a nosso respeito. De fato, a palavra relata que “o
Espírito do Senhor” se apoderava de Sansão e por isso ele tinha uma
força invencível. 55 Igualmente, nossa força vem do Espírito Santo que

54

NEEMIAS 8:10 Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado
para si; porque este dia é consagrado ao nosso Senhor; portanto não vos entristeçais; porque a alegria do SENHOR é a vossa
força.

55

A FORÇA DE SANSÃO NÃO VINHA LITERALMENTE DE SEUS CABELOS, MAS DO ESPÍRITO
DO SENHOR.


JUÍZES 14:6 Então o Espírito do SENHOR se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça
um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito.
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sai DO NOSSO CABEÇA. Aquele que é o nosso cabeça é JESUS, a nossa força,
o nosso poder para vencermos.

 I TIMÓTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para
servir de testemunho a seu tempo.
O preço de sangue pago é o Espírito Santo que foi derramado por nós.
Quando clamamos pelo Sangue de Jesus estamos DEPOSITANDO no trono da
graça os nossos pecados, e recebendo o perdão, porque o preço já foi
pago. Jesus pagou o preço para nos redimir.
 ROMANOS 8:23 E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também
gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.

CLAMAR PELO SANGUE É PEDIR VIDA E RECEBER VIDA em
sentido amplo.
Quando clamamos pelo sangue de Jesus, NÃO estamos clamando pelo
sangue biológico Dele. Estamos clamando por tudo que é de essencial para
estamos diante de Deus, à fonte de todas as bênçãos. Estamos dizendo a
Deus que aceitamos o sacrifício que ele fez, de seu filho, na cruz, em nosso
favor.
Clamor além de ser um ato de adoração, a Jesus e ao Espírito Santo, é
um ato de valorização do que Jesus fez para nos justificar, purificar, e dar
condições de adentramos diante do todo poderoso. Deus foi quem
estabeleceu isso.
Negar o clamor pelo sangue é negar a ação da vida. É rejeitar a ação do
Espírito Santo. Negar o clamor pelo sangue de Jesus equivale a dizer, a
Deus, que não necessitamos da justiça, da redenção, ofertada
gratuitamente, pelo Senhor, através de Jesus.



JUÍZES 14:19 Então o Espírito do SENHOR tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos ascalonitas, e matou deles
trinta homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma; porém acendeu-se a sua ira, e subiu
à casa de seu pai.
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O clamor pelo sangue de Jesus é MAIS QUE ENTENDER o sacrifício
de Jesus. Esse ato é o cumprimento DA PROFECIA CONTIDA NOS
SACRIFÍCIOS CONTÍNUOS REALIZADOS PELOS SACERDOTES
LEVITAS, no tabernáculo, e depois no templo. Havia um “fio de sangue”
durante todo o trajeto do povo até a terra prometida.
Nós somos o templo de Espírito Santo onde o sangue de Jesus está
continuamente sendo apresentado ao PAI.
Os sacrifícios contínuos falavam desta presença de vida/sangue
constante diante de Deus. Uma profecia a demonstrar como Deus
estabeleceu o recurso, o meio, de o homem voltar à presença do Pai.
Os sacerdotes levitas levavam sangue de animais, diante de Deus,
tipificando o que nós hoje fazemos: Nós levamos o sangue do cordeiro
eterno. Levamos o sangue de Jesus - o Espírito Santo.
Como apresentar o sangue da vítima inocente, à semelhança do
que faziam os sacerdotes levitas, diante do Pai?
RESPOSTA: O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO nos
transforma em sacerdotes do altíssimo. Nessa condição, tipologicamente,
apresentamos o sangue do CORDEIRO DE DEUS TODAS ÀS VEZES
QUE CLAMAMOS PELO SANGUE DE JESUS.
Quando fazemos menção ao sangue de Jesus, diante do Pai, Ele, se faz
propício e, nos aceita como FILHOS.
O SANGUE de Jesus – seu Espírito Santo é essencial, para ter vida
espiritual. Isso manifesta, também, no CLAMOR pelo sangue de Jesus.
Traçando um paralelo entre a caminhada do povo de Deus no deserto,
para a terra prometida, com a caminhada da igreja rumo ao céu,
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PERCEBEMOS QUE ELES RECEBERAM O SANGUE DO
CORDEIRO “NOS UMBRAIS DAS SUAS CASAS”,56 E NÓS
RECEBEMOS O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO.
Quando eles passaram o sangue nas vergas das portas, e nós quando
recebemos o batismo com o Espírito Santo, INICIOU uma nova vida. Há
uma nova contagem do tempo, porque espiritualmente passamos a contar
para a eternidade. Sem o Espírito Santo a pessoa ainda está na velha vida
de escravo.
Nova vida somente como o novo SANGUE, o sangue do CORDEIRO
DE DEUS. Esse sangue é o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo
em nós iniciamos uma nova vida e uma nova caminhada, livres do
“EGITO/mundo”.
Os judeus contavam o tempo como escravo algo em torno de 430 anos.
Quando eles receberam o sangue do cordeiro pascoal inicia uma nova
contagem de tempo. Iniciam uma VIDA NOVA. VIDA livre da escravidão
do Egito.
Vejamos o FIM DA CONTAGEM DE TEMPO COMO ESCRAVO. TEMPO DE VIDA
VELHA, no mundo, (no Egito – sem direito a nada):

 Êxodo 12:40,41 O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de
quatrocentos e trinta anos. 41 E aconteceu que, passados os
quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do
SENHOR saíram da terra do Egito.
Vejamos o INÍCIO DA CONTAGEM DO TEMPO COMO LIVRES, TEMPO DE VIDA
NOVA, (O caminhar para o paraíso – onde há herança):

56

SOMOS CASA ESPIRITUAL. COM O FIM DA MORTE NÃO ENTRAR NELA É NECESSÁRIA A PRESENÇA DO
ESPIRITO SANTO DE VIDA – O SANGUE DE JESUS.
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 ÊXODO 12:1-2 E falou o SENHOR a Moisés e a Arão na terra do Egito,
dizendo: 2 Este mesmo mês vos será o princípio dos meses; este vos será
o primeiro dos meses do ano.

Vida nova somente com sangue novo. Tanto eles quanto nós usamos o
Sangue do cordeiro de Deus. Para iniciar a VIDA, eles usavam o
sangue

de

animal,

o

sangue

tipológico,

nós

usamos

o

sangue

verdadeiro – o Espírito Santo de Jesus.

10. A PROFECIA - FIO DE SANGUE e o PROFÉTICO CLAMOR PELO
SANGUE (1).
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus é vista quando
observamos a determinação da ASPERSÃO DO SANGUE DO
CORDEIRO NAS VERGAS das casas e depois o derramar do Sangue do
cordeiro no tabernáculo/templo... Vejamos...
Os israelitas foram “batizados” no sangue do cordeiro pascoal,
ao passarem o sengue do sacrifício nos umbrais das portas. UMA
SÓ VEZ.
Depois continuaram sacrificando durante toda a caminhada
PROFÉTICA. Eles “faziam” um rastro de sangue, um “fio de
sangue”, durante todo o caminhar pelo deserto até chegarem à terra
prometida. Por fim, já de posse da herança, e o reino instalado, na
terra que “mana leite e mel”, eles passaram a sacrificar no TEMPLO
FIXO.
A profecia, “do sangue nas vergas da porta”, se cumpre na vida
do servo quando ele RECEBE O BATISMO COM O ESPÍRITO
SANTO. Isso é feito UMA SÓ VEZ. É a “ASPERSÃO” do sangue do
40
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cordeiro para dar início à caminhada para a vida. Este ato
extermina a vida de escravo e, ao mesmo tempo, estabelece o marco
inicial da caminhada da vida.
A profecia dos “sacrifícios contínuos diversos” durante a
NOSSA caminha, se cumpre quando “CLAMAMOS PELO SANGUE
DE JESUS”. O clamor é feito com múltiplos objetivos: santificação,
vitória, redenção, livramento, proteção, comunhão, louvor,
gratidão, acesso à presença do Pai. O clamor é um recurso/arma
poderoso (a) e infalível na guerra espiritual...
A profecia de sacrifícios no TEMPLO FIXO se cumprirá quando
estivermos eternamente com Jesus. Ele é o tempo FIXO, SÓLIDO,
IMUTÁVEL, onde estaremos eternamente, “sacrificando...”
Vejamos a existência de um templo eterno no céu:
 APOCALIPSE 7:15 Por isso estão diante do trono de Deus, e o
servem de dia e de noite no seu templo; e aquele que está assentado
sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
 APOCALIPSE 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é
o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
11. A PROFECIA - ROCHA FERIDA e o PROFÉTICO CLAMOR à ROCHA
FERIDA (2).
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus, na vida da
igreja-corpo-de-Cristo, também pode ser observada no episódio da
ROCHA FERIDA.
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A bíblia diz que essa rocha ferida, que jorrava água, era Cristo. Sem
aquela água o povo morreria, não haveria vida. Portanto, era a água da
VIDA para os caminhantes.
Deus manda Moisés ferir, UMA VEZ, a rocha e ela jorrou
abundante água a qual garantiu a vida do povo de Deus.
Novamente o povo teve sede. Deus manda Moises “FALAR”
“CLAMAR” À ROCHA. Vejamos isso:


NÚMEROS 20:8 Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão,

e falai à

rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água; assim lhes tirarás água da
rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.
Clamar à rocha seria o suficiente para a Rocha jorrar água
para o povo. ESSE ATO DE FALAR A ROCHA SERIA UM ATO
que santificaria, “GLORIFICARIA” A DEUS e que garantiria a
entrada do povo na terra prometida. O clamor é um ato de fé que
produz muitos efeitos para o povo de Deus, entre eles está o
promover a posse da herança eterna.
Vejamos isso:
 NÚMEROS 20:12 E o SENHOR disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes
em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não
introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado.

42
BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:42:58.

BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO – O Sangue nos umbrais do coração.
CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS – Os lábios de fio de escarlate/sangue.

Moisés, no entanto, desobedece a Deus e, saindo do profético, fere
a Rocha pela segunda vez.57 Por este ato Moises foi proibido de
entrar na terra prometida. 58
DEIXEMOS MOISES, E SEU ATO FORA DO PROJETO PROFÉTICO
DE DEUS, E VAMOS ANALISAR O cumprimento da PROFECIA hoje:
 Jesus foi ferido UMA SÓ VEZ. Durante a crucificação Ele jorrou
água e sangue. Esses dois elementos representam dois aspectos da
vida de Jesus doada para nós UMA só VEZ.
Tomamos posse destes elementos quando cremos na palavra de
Jesus – a água, e quando SOMOS batizados com o Espírito Santo
– O SANGUE.
ENTRETANTO, voltaremos a ter sede, a semelhança dos
israelitas. Nossa sede surge novamente, pois estamos caminhando
no deserto onde a vida que recebemos está em risco de morte todos
os dias.

57

Moisés sai da profecia que apontava para um só sacrifício de Jesus e fere a rocha duas vezes.


NÚMEROS 20:11 Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita
água; e bebeu a congregação e os seus animais.



NÚMEROS 20:8 Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua
água; assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.



NÚMEROS 20:10 E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes,
porventura tiraremos água desta rocha para vós?

58

DEUTERONÔMIO 32:48-52 Depois falou o SENHOR a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: 49 Sobe ao monte de Abarim, ao monte
Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. 50 E morre no monte
ao qual subirás; e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. 51 Porquanto

transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, às águas de Meribá de Cades, no deserto de Zim; pois não
me santificastes no meio dos filhos de Israel. 52 Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que
darei aos filhos de Israel.
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Deus ensinou através de Moisés que JESUS NÃO pode ser ferido
NOVAMENTE para nos dessedentar. Então, O QUE devemos
FAZER PARA NÃO MORRERMOS de “SEDE”? Qual o recurso que
Deus providenciou para saciar a nossa vida quando surgem as
“NECESSIDADES” físicas e espirituais, durante a nossa trajetória
para o céu? O que devemos fazer?
A RESPOSTA FOI DADA POR DEUS. Disse Ele: FALE A ROCHA. 59
RESPOSTA: CLAME à Rocha. Clame pelo sangue e pela água da
Rocha. Eis o motivo pelo qual clamarmos pelo sangue de JESUS: Estamos
cumprindo a profecia de falar à rocha feria. Fazemos isso por que Deus
orientou, profeticamente, para fazermos esse clamor.
Daquela ROCHA ferida no deserto saiu ÁGUA. Jesus a rocha eterna
jorrou água e sangue. Essa água e esse sangue estão na nossa boca em
nossos corações, pois temos bebido dela. Vejamos isso:
 I JOÃO 5:6 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só
por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito
é a verdade.

 JOÃO 19:33,34 Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as
pernas. 34 Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu
sangue e água.



MARCOS 14:23 E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho; e
todos beberam dele.

59

NÚMEROS 20:8 Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai
água; assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais.

à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua
44
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I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida
espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; e a
pedra era Cristo.

Quando clamamos à rocha ferida, quando clamamos pelo sangue de
Jesus, estamos FALANDO À ROCHA. Isso é a EXECUÇÃO DA
PROFECIA EM Nós para termos vida até chegarmos à eternidade.
12. A PROFECIA - LÁBIO FIO DE ESCARLATE E O CLAMOR PELO
SANGUE DE JESUS (3)
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus, na vida
da igreja-corpo-de-Cristo, também pode ser observada NOS
LÁBIOS FIO DE ESCARLATE. Vejamos os versículos:
lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é
agradável; a tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos.

 Cantares 4:3 Os teus

A igreja clama pelo sangue de Jesus porque sabe que esse ato é
agradável ao Pai. Sabemos que foi agradável ao Pai o sacrifício voluntario
de seu único Filho por amor as nossas vidas. Fazer menção disso é agradável
ao Pai. Jesus foi partido, aberto, moído, açoitado, desprezado, esbofeteado,
injustiçado para que nós pudéssemos APRESENTAR ESSES ATOS DA
JUSTIFICAÇÃO DE JESUS EM NO NOSSO FALAR.
Em nossos lábios há o sangue justificador de Jesus. Nos nossos lábios
está o fio do sangue de Jesus: em nossos lábios há o clamor pelo sangue,
pela vida de Jesus. Isso é profético e é AGRADÁVEL ao pai.

A expressão: “o teu falar é agradável; a tua fronte é qual um
pedaço de romã” é ALTAMENTE EXPRESSIVO. A palavra AGRADÁVEL
vem do hebraico “rãsõn” que tem como raiz a palavra “rãsãh”. “Rãsõn” tem entre
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seus significados a BONDADE DE DEUS PARA COM OS HOMENS. Também
aparece correlacionada com ofertas de sacrifícios e adoração a Deus. “Rãsãh” é ainda
mais expressiva. Ela significa o amor, a voluntariedade, a aprovação, a reconciliação,
o perdoar, O PAGAMENTO DE UM DIVIDA, o favor, A GRAÇA... Todos esses
significados estão no centro do projeto salvador do Senhor. Jesus foi o pagamento, a
graça, o perdão, o favor de DEUS para com os homens.
O profeta Isaias diz que foi AGRADÁVEL ao Pai sacrificar seu único Filho para que
A GRAÇA RESGATADORA FOSSE concedida a nós. Jesus foi partido para nos
trazer a VIDA ETERNA.

Quando alguém põe na boca o sangue, ou o vinho, tudo que entrar ou sair
de sua boca passará pelo sangue. Nós quando clamamos pelo sangue de
Jesus estamos com o sangue eterno na boca e tudo que entrar ou sair de
nosso corpo passará pelo sangue da vida. Isso significa que expressará vida.
O que entra e sai estará remindo, justificado, santificado, portanto, apto a
produzir vida ou para eliminar a morte.
13. A PROFECIA - LÁBIO DE MEL, MIRRA E BOM VINHO e o CLAMOR
PELO SANGUE(4).
A profecia da existência do clamor pelo sangue de Jesus, na vida da
igreja-corpo-de-Cristo, também pode ser observado nas passagens
abaixo:
 Cantares 4:11 Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa!
Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano.

Mel e leite falam do perdão, da redenção que alcançamos com o
derramar do sangue de Jesus. Quando confessamos os nossos pecados o
sangue de Jesus nos purifica, justifica, santifica.
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O clamor proporciona o limpar o purificar. Por isso temos nossos
“vestidos” cheirosos. Cheiro do sangue remidor, o sangue de Jesus que
lavou os nossos pecados. Por isso clamamos pelo sangue. Sabemos que o
sangue de Jesus é o único meio de limpar nossas vestes espirituais diante
do Pai.
 Cantares 5:13 As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas; os seus

lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma.
O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS É O FALAR DO LÍRIO QUE FOI ESMAGADO
PARA PRODUZIR UMA PERFEITA ADORAÇÃO AO PAI. Jesus é o lírio dos vales. Ele é
limpo, santo, puro, justo, perfeito. Mesmo assim por SUA DOCE E MARAVILHOSA GRAÇA
SE DEIXOU ESMAGAR, SE DEIXOU SOFRER PARA NOS DAR A PAZ COM DEUS.
Ele é o sacrifício com doce aroma. A MORTE DELE subiu diante do Pai com aroma suave e nos
trouxe VIDA ETERNA.
Não podemos deixar de trazer em nossos LÁBIOS o doce aroma PARA O PAI. O aroma do
SACRIFÍCIO DE JESUS PRECISA SUBIR DIANTE DO PAI. Isso OCORRE QUANDO
CLAMAMOS pelo sangue de Jesus.
 Cantares 7:9 E a tua boca como o bom vinho para
bebe suavemente, e faz com que falem os lábios dos que dormem.

o meu amado, que se

O Espírito Santo é o bom vinho. Para termos um bom vinho a uva
precisou ser esmagada. Para podemos ter na boca, nos lábios o
sangue de Jesus, Ele precisou ser esmagado no calvário, em nosso
favor. Jesus foi à prensa de óleo no monte das oliveiras.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus em nosso resgate.
Ele nos ama verdadeiramente. O sangue de Jesus é o preço da
redenção. O Sangue de Jesus é o bom vinho do amado. Ele foi servido
na cruz com todo o sofrimento, para que sua igreja-corpo-vivo
pudesse ter nos lábios a expressão da vida eterna – o sangue, o vinho
de Jesus.
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DEIXEMOS O CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS E
vejamos um pouco sobre os dons espirituais.
14. OS DONS ESPIRITUAIS EXISTEM e SÃO PARA A IGREJA-CORPOVIVO.
A palavra nos exorta a procurar, com dedicação, abundar nos dons. O Senhor
não nos daria esta ordenança se os dons e as operações do Espírito Santo
estivessem finalizados. Vejamos esse mandamento do Senhor para nós:
 I CORÍNTIOS 12:31 Portanto, procurai com zelo os melhores dons;
 I CORÍNTIOS 14:1-5 1 ... E procurai com zelo os dons espirituais, mas
principalmente o de profetizar. 2 Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos
homens, senão a Deus; porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 3 Mas o
que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 4 O que fala
em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5 E eu
quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis; porque o que
profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a
igreja receba edificação.
 I CORÍNTIOS 14:12 Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai
abundar neles...
 I CORÍNTIOS 14:37 Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as
coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 38 Mas, se alguém ignora
isto, que ignore. 39 Portanto, irmãos, procurai, com zelo, profetizar, e não proibais
falar línguas. 40 Mas faça-se tudo decentemente e com ordem.
Uma das importantes funções da operação do Espírito Santo, dito por Jesus, é o
convencimento do pecado do juízo e da justiça. Leiamos:
 JOAO 16:7-14 7 Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não
for, o Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei. 8 E, quando
ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. 13 Mas, quando

vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não
falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 14
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar.
A utilidade e a necessidade da operação plena do Espírito Santo é patente. Isto porque os
fiéis e também os infiéis ainda estão nesta terra.
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A necessidade dos dons é para:
a) A evangelização dos incrédulos:
 I Coríntios 14:22-26 De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para
os infiéis; e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 23 Se, pois,
toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis,
não dirão porventura que estais loucos? 24 Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel
entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. 25 Portanto, os segredos do seu coração

ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus,
publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 26 Que fareis, pois, irmãos?
Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua,
tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 27 E, se alguém falar em língua
desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. 28
Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. 2 E
falem dois ou três profetas, e os outros julguem. 30 Mas, se a outro, que estiver assentado, for
revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 31 Porque todos podereis profetizar, uns depois dos
outros; para que todos aprendam, e todos sejam consolados.

b) O Consolo, edificação, sustento da igreja:
 I Coríntios 14:12 Assim também vós, como desejais dons espirituais, ... Para edificação
da igreja.
 Provérbios 29:18 Não havendo profecia, o povo perece.
Para o momento, que antecede a vinda de Jesus, Deus prometeu o derramamento
abundante do Espírito Santo. Também, prometeu fartura de dons espirituais nos últimos dias e
não a extinção dos mesmos. VEJAMOS ISSO:
 Joel 2:28-31 28 E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos
jovens terão visões. 29 E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu Espírito. 30 E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e
colunas de fumaça. 31 O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o
grande e terrível dia do SENHOR.

O TERMINO DA EXISTÊNCIA DE DONS, O ENCERRAMENTO, OU O
“QUANDO”, para o fim dos dons ESPIRITUAIS na igreja está descrita em I
CORÍNTIOS 13:10 “...quando vier o que é perfeito. O que é perfeito é o Senhor. Ele
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virá buscar sua igreja. Ele ainda não veio fazer isto. A igreja está aguardando a vinda do seu
Senhor, Aquele que é PERFEITO.
Quando Jesus vier o “maná” cessará. Não haverá mais necessidade de dons nem da
operação do Espírito Santo da forma como ocorre hoje, porque estaremos com Jesus. A igreja
será transformada e não mais poderemos pecar nem corromper. Quando Ele vier buscar a igreja
cessará a necessidade de proteção contra a corrupção humana. No momento atual o pecado e
a corrupção têm imperado, portanto, temos mais necessidade da operação do Espírito Santo do
que no início da igreja. Leiamos algumas referências sobre a vinda de Jesus, aquele que é
perfeito:
 MATEUS 25:13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem
há de vir.
 MATEUS 24:42 Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.

 MARCOS 13:35 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. 32 Mas
daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o
Filho, senão o Pai. 33 Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o tempo. 34 E
como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus
servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. 35 Vigiai, pois, porque

não sabeis quando virá o senhor da casa; se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do
galo, se pela manhã, se pela manhã.
 LUCAS 12:40 Portanto, estai vós também apercebidos; porque virá o Filho

do homem à hora que não imaginais.
 I TESSALONICENSES 5:2 Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor
virá como o ladrão de noite.
 II PEDRO 3:10 Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus
passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se
queimarão.
Outra passagem, semelhante a I CORÍNTIOS 13:10, que aponta restrição a dons, e com
a qual não podemos nos confundir, achando que não há mais profecia, é encontrada no livro de
Daniel. Vejamos:

E ele disse:
Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até
ao tempo do fim.

 Daniel 12:4-10 E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro... 9
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O que o Senhor falou que a profecia estava selada e fechada, e por isto o próprio Daniel
não a entendeu. De forma alguma podemos admitir que Deus estivesse dizendo que o período
de profetas e profecias estava sendo encerrado em Daniel. Ele recebeu parte deu uma profecia
que séculos depois foi aberta e dada a João evangelista.

Vejamos a profecia fechada:
a) PROFECIA fechada, RECEBIDA PELO PROFETA DANIEL, a respeito dos fins dos
tempos:

 Daniel 12:8-10 Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso eu disse: Senhor meu,
qual será o fim destas coisas? 9 E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão
fechadas e seladas até ao tempo do fim. 10 Muitos serão purificados, e
embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, e
nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
b) PROFECIA aberta, RECEBIDA PELO PROFETA JOÃO, COM O MESMO CONTEÚDO
PROFÉTICO DA ANTERIORMENTE RECEBIDA POR DANIEL:
 APOCALIPSE 7:14 E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da
grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do

Cordeiro.
 APOCALIPSE 22:10-12 E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro; porque
próximo está o tempo. 11 Quem é injusto, faça injustiça ainda; e quem está sujo, suje-se ainda; e

quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, seja santificado ainda. 12
E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.
NA QUESTÃO, citada acima, apresentada em DANIEL 12:9, a própria história cristã é o
suficiente para esclarecer que Deus não deixou de falar através de profecias e profetas.
Caso Deus tivesse encerrado toda e qualquer profecia não existiria qualquer profeta ou profecia
depois de Daniel. Todavia muitos foram os profetas e as profecias existentes após o profeta Daniel. Ele
viveu entre os anos 605 a 539, aproximadamente, antes de Cristo.
O livro de apocalipse inteiro é um grande exemplo que Deus continuava falando a seu povo após o
profeta Daniel, e mesmo depois da vinda de Jesus.

15. EXISTÊNCIA DE PROFETAS E PROFECIAS DEPOIS DE DANIEL.
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Vejamos os nomes de vários profetas que viveram após Daniel. Isso põe fim à falácia
de que Deus tenha exterminado as profecias e a existência de profetas, no passado,
com o profeta Daniel. Esse fato será demonstrado a seguir:
i.

JOAO BATISTA. Ano 20 a 31, aproximadamente, da era cristã. Portanto, 580
anos depois de Daniel.
 Lucas 7:26 Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta.
 Lucas 1:15-15 Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte,

e

será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.

João foi cheio do Espírito Santo na forma que ocorria durante todo o velho
testamento. No novo testamento o batizador, com o Espírito Santo, continua
sendo o mesmo, todavia a forma de operar o batismo com o Espirito Santo é
diferente.
ii.

O SENHOR JESUS. Ano 33 da era Cristã. Portanto, 580 anos depois de Daniel.


iii.

Lucas 13:33 Importa, porém, caminhar hoje, amanhã, e no dia seguinte, para que não
suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. (Jesus se intitula de profeta).

JOEL. Ano 450 60 ou 435 ? Ante da era cristã. Portanto mais ou menos 90 anos
depois de Daniel.
 Atos 2:16 Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.

iv.

PROFETAS no NOVO TESTAMENTO. Ano 33 a 80 D.C. Aproximadamente 610
anos depois de Daniel. (BARNABÉ, SIMEÃO, LÚCIO, MANAÉM, SAULO)
 Atos 11:27 E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia.
 Atos 13:1 E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a
saber: Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém, que fora criado com
Herodes o tetrarca, e Saulo.

v.

JUDAS E SILAS. Por volta de 590 anos depois de Daniel.
 Atos 15:32 Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e
confirmaram os irmãos com muitas palavras.

60

* Não há precisão da época em que viveu o profeta Joel , mas a maioria dos historiadores bíblicos o situa depois de Daniel.
Outros o situam entre 835 e 796 A.C. nesse caso Joel não serve como exemplo de profetas após Daniel.
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vi.

AGAPO. Era cristã, Ano 60 D.C. Aproximadamente 610 anos depois de
Daniel.
 Atos 21:10 E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por
nome Agabo.

vii.

PROMESSA DE PROFETAS e operações do Espírito Santo DENTRO DA
IGREJA. Aproximadamente 620 anos depois de Daniel
 I Coríntios 12:28 E a uns pós Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo
lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros,
governos, variedades de línguas.
 I Coríntios 12:29 Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos
doutores? São todos operadores de milagres?
 I Coríntios 14:29 E falem dois ou três profetas, e os outros julguem.
 Efésios 3:5 O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora
tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
 Efésios 4:11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para
evangelistas, e outros para pastores e doutores.

viii.

JOÃO EVANGELISTA61. Viveu, aproximadamente, 640 anos depois de Daniel.
O profeta Daniel recebeu ordem para selar a profecia que recebeu a respeito
do fim dos tempos. João evangelista, ao contrário, recebeu ordem de não
selar a profecia. Deus repetiu as profecias dadas a Daniel através de João,
no livro de apocalipse. Portanto, fica claro que o que estava selado o não
era a profecia que cada um deles recebeu. Em Daniel o Senhor NÃO estava
decretando O FIM DA OPERAÇÃO DO ESPIRITO SANTO NO MEIO DO POVO
DE DEUS.
 APOCALIPSE 22:10 E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste

livro; porque próximo está o tempo.

Deus disse ao profeta Daniel “sele a profecia” e ao profeta João “não
sele a profecia”. Não é correto entender diferente disso. Fora disso é falso
ensino. Fora disso é heresia de perdição.

61 O LIVRO DE APOCALIPSE FOI ESCRITO PELO APÓSTOLO E PROFETA JOÃO, CENTENAS DE ANOS DEPOIS
DO Profeta DANIEL.
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16. OS FALSOS PROFETAS E OS FALSOS DOUTRORES.
OS FALSOS DOUTORES E FALSOS PROFETAS SEMPRE EXISTIRAM
Existirão ATÉ A VIDA DE JESUS.

62

E SEMPRE

A palavra nos exorta a tomarmos cuidado com falsos profetas e os falsos doutores,
(conhecedores da bíblia), porque eles INTRODUZIRÃO ENCOBERTAS HERESIAS DE
PERDIÇÃO.
Falsos profetas existem. Não podemos achar que toda e qualquer profecia vem de Deus.
Todavia devemos ter total prudência para não blasfemar contra o Espírito Santo, pois tal pecado
não tem perdão.
Como de início não temos como saber, de pronto, quem esta falando da parte de Deus,
ou do adversário, nos convêm ser totalmente prudentes. A própria sagradas escrituras nos alerta
que os falsos profetas e os falsos mestres existem.
Achar que todo profeta é de Deus é tão errado quando achar que nenhum profeta vem
de Deus. Deus não muda. Ele falou pelos seus profetas no passado e continua falando hoje.
Vejamos algumas advertências quanto a falsos profetas e ensinadores /doutrinadores:
 II Pedro 2:1 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós

haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias
de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos
repentina perdição.

62

EXISTÊNCIA DE FALSOS PROFETAS NO VELHO TESTAMENTO.


MIQUÉIAS 2:11 Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: Eu te profetizarei sobre o vinho e a
bebida forte; será esse tal o profeta deste povo.



JEREMIAS 27:15 Porque não os enviei, diz o SENHOR, e profetizam falsamente em meu nome; para que eu vos lance fora, e
pereçais, vós e os profetas que vos profetizam.



JEREMIAS 29:31 Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o SENHOR acerca de Semaías, o neelamita: Porquanto
Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras.



JEREMIAS 14:14 E disse-me o SENHOR: Os profetas profetizam falsamente no meu nome; nunca os enviei, nem lhes dei ordem,
nem lhes falei; visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam.



JEREMIAS 23:32 Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o SENHOR, e os contam, e fazem errar o meu
povo com as suas mentiras e com as suas leviandades; pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem; e não trouxeram proveito algum a
este povo, diz o SENHOR.
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I João 4:1 Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque

já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
17. COMO PODEMOS SABER SE UMA PROFECIA É OU NÃO DE DEUS?
RESPOSTA:
Se o profeta esta profetizando coisas que não se cumprem esse tal está falando em soberba
contra Deus. Além disto, se a profecia está negando a Jesus e introduzindo heresias, isto não
vem de Deus. Vejamos:

 DEUTERONÔMIO 18:22 Quando o profeta falar em nome do SENHOR, e essa
palavra não se cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que o SENHOR
não falou; com soberba a falou aquele profeta; não tenhas temor dele.

18. COMO PODEMOS SABER SE UM “ENSINO” é de DEUS?
Resposta:
Como disse Paulo, qualquer ensino que apresente outro evangelho deve ser
rejeitado. Ele disse que tal ensino ainda que viesse de anjos deveria ser amaldiçoado. O
fim do ensino deve ser engrandecer a Jesus e levar o homem através de Jesus de volta a
Deus. Fora disto é filosofia e maldição.
Há muita gente boa se enganando com FALSOS DOUTORES. Conhecer versículos,
ou mesmo a bíblia toda, não deve impressionar a ninguém.
O adversário conhece a letra, e com ela tentou ao Senhor. Torceu a palavra para
seu próprio propósito. Negando o projeto eterno para fins malignos e terrenos.
Existe MUITO CRENTE BEBENDO, VINAGR, CACHAÇA, lama, ou seja,
recebendo água fermentada. Nestes casos está recebendo a palavra de Deus, que é agua,
misturada com os aditivos e fermentos da razão humana.
A água é símbolo da palavra de Deus. Ela deve ser servida SEM FERMENTO.
Deram vinagre para JESUS e ele recusou. O exemplo é esse dado por Jesus:

“não é água pura não beba”. O servo não deve beber, ou aceitar qualquer água, mas
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deve conferir,63 nas escrituras sagradas, se esse ensino não esta negando ou adulterando
o PROJETO de salvação do homem, feito por DEUS, ATRAVÉS DO SENHOR JESUS.
Jesus disse que deveríamos ter cuidado com O FERMENTO DO FARISEU. O
fermento é o aditivo no pão para ter uma aparência que agrada aos olhos.
JESUS É a água pura e O PÃO SEM FERMENTO. Portanto todo cuidado é pouco,
pois COMO DIZ A PRÓPRIA BÍBLIA: A LETRA MATA.64
Tem muitos e bons crentes seguindo ENSINOS NA LETRA E NÃO REVELADOS
PELO ESPÍRITO SANTO. Assim, acabam virando religiosos sem vida espiritual. Cada
um é responsável por sua vida espiritual diante de Deus.

19. DONS ESPIRITUAIS PESSOAL OU DE USO PARTICULAR.
É POSSÍVEL TER DONS DE NATUREZA PESSOAL E PARTICULAR?
RESPOSTA: SIM. APESAR DOS RISCOS E CUIDADOS QUE SE DEVE TER COM DONS
PESSOAIS E DE NATUREZA PESSOAIS ELES EXISTEM.

DEUS NÃO MUDA. ELE SEMPRE FALOU DE MUITAS MANEIRAS A
SEU POVO ANTIGAMENTE. Hoje não poderia ser diferente. O Senhor fala a nós
pelo Espírito Santo. Ele fala pelo corpo, a sua igreja, através de seus profetas, ou
pessoalmente, por também sermos parte do corpo de Cristo.
Se perguntássemos se Deus muda, provavelmente, ninguém diria que sim.
Então porque achar que ele não fala mais como falava antigamente.

63

ATOS 17:11 10 E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Beréia; e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus.

11 Ora, estes foram mais nobres

do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam
a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. 12 De sorte que creram muitos
deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens.

64 II CORÍNTIOS 3:16 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do
espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica.
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Deus se preocupa com tudo na vida dos servos. O Espírito Santo consolador
está conosco todos os dias, por promessa de Jesus65. É por isto que há muitas profecias
pessoais ou particulares para nos edificar na fé e no conhecimento do Senhor.
VEJAMOS exemplos de profecias pessoais ou utilidade particular e momentânea:
 ATOS 11:28 E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito,
que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio
César. (Através da igreja).
 ATOS 21:11 E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus
próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em
Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios.
(Através da igreja).
 ATOS 20:23 Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo
que me esperam prisões e tribulações. (Através da igreja).
 LUCAS 2:26 E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de
ter visto o Cristo do Senhor. (Através dele mesmo).
 ATOS 11:12 E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando; e também
estes seis irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. (Através dele
mesmo. O Espirito Santo falou diretamente a Pedro).
 ATOS 13:2 E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me
a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. (Através da igreja).
 ATOS 15:28 Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais
encargo algum, senão estas coisas necessárias. (Através da igreja).
 ATOS 16:6 E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo
Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. (Através deles).
 ATOS 21:4 E, achando discípulos, ficamos ali sete dias; e eles pelo Espírito diziam a
Paulo que não subisse a Jerusalém. (Através da igreja).

65

JOÃO 14:16,17 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; 17 O Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós.
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 HEBREUS 2:4 Testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias
maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? (Através da
igreja).
 LUCAS 2:27 E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus,
para com ele procederem segundo o uso da lei. (O

Espírito

Santo

falou

diretametne com ele).
 Etc...

20. O PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO.

Há um risco de alguém cometer o PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO. Isto pode
ocorrer por muitos motivos. Um desses é o fato de alguém seguir ensinos os quais contradizem
a verdade contida na palavra. É comum encontrar pessoas que acha que não há mais batismo
com o Espírito Santo e dons espirituais. Por causa disso ficam afoitos e se põem a falar mal do
Espírito Santo, ou das maravilhas operadas por Ele.
Muitos se levantam induzidos por ensinos e lideres sem fundamento bíblico e se poem
a dizer que a ação, (dons, etc), do ESPIRITO SANTO DENTRO DA IGREJA É UMA AÇÃO DO
ADVERSÁRIO, ou de SEUS ANJOS. Isso É ALGO NO MÍNIMO TEMERÁRIO. É
DESACONSELHÁVEL fazer isso, PELA PRÓPRIA PALAVRA de DEUS.
É PERIGOSO SAIR FALANDO PALAVRAS DE MALDIÇÃO e blafemias CONTRA
QUALQUER COISA. Mais cuidado devemos ter de falar CONTRA O QUE NÃO SE CONHECE.
Vejamos o que diz a palavra de Deus sobre isso:
 JUDAS 1:8-10 E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne,
e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. 9 Mas o arcanjo Miguel, quando
contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de
maldição contra ele; mas disse: O Senhor te repreenda. 10 Estes, porém, dizem mal do que

não sabem; e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem.
Sabemos que há muitos falsos profetas e falsos Doutrinadores e isto dentro de igrejas isto é bíblico. Não podemos dizer que tudo é de Deus, nem que tudo é do adversário. O Senhor
tem nos dado o dom de discernimento, mas, mesmo assim, convém sermos prudentes e não
julgar aos outros, pois julgamentos não é função de igreja66. É função do dono da igreja o Senhor
que há de julgar todas as coisas no futuro. Vejamos os alerta contra falarmos do Espírito Santo:

66 JULGAMENTOS NÃO É ATUALMENTE FUNÇÃO DA IGREJA.
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 MATEUS 12:32 E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado;
mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no
futuro.
 MATEUS 12:31 Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; mas a
blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
 MARCOS 3:29 Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá
perdão, mas será réu do eterno juízo.
 LUCAS 12:10 E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem ser-lhe-á perdoada,
mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado.
 HEBREUS 10:29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o
Filho de Deus, e tiver por profano o sangue
agravo ao Espírito

da aliança com que foi santificado, e fizer

da graça? (O SANGUE DE CRISTO É O ESPÍRITO SANTO DA GRAÇA).

21. UM APELO À PRUDÊNCIA e ao TEMOR.
PERMITAM-NOS ampliar mais ainda o ALERTA anterior, em
função da seriedade, e dos cuidados que devemos ter no trato com
tudo, muito mais com “SINAIS”, dons, e manifestações
“ESPIRITUAIS” diversas.
Existem sonhos, “revelações?”- chamados pela bíblia de “prognósticos”,
maravilhas, curas, visões, que não veem do Espírito Santo. Podem ser fruto de
ações humanas e até operações malignas.
Às vezes, pode ocorrer o contrário. O Senhor poderá operar um sinal,
entretanto, utilizando “vasos não crentes.” Deus pode utilizar incrédulos, ou
outros meios, para demonstrar, ou realizar, a sua vontade.


LUCAS 6:37 Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e soltar-vos-ão.



I CORÍNTIOS 4:5 Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas
das trevas, e manifestará os desígnios dos corações; e então cada um receberá de Deus o louvor.
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Por isso, não nos convêm falar mal, ou bem, de quem tem sonhos, ou
operações diversas, e dizermos que isso não é, ou é, ação de Deus, ou ato do
maligno. Deus pode todas as coisas. Lembremos, também, que o adversário tem
algum poder, e permissão para operar sinais. Aos sinais feitos pelo adversário a
bíblia chama de “OPERAÇÃO DO ERRO”. 67
Nas sagradas escrituras há exemplos de pessoas que foram usadas por
Deus em sonhos, visão, revelação, e não eram do seu “povo”, NÃO ERAM
CRENTES, NÃO ERAM NASCIDOS DE NOVO. Vejamos exemplos bíblicos
disso:
 Faraó, rei do Egito, teve sonho vindo do Senhor e não era um crente
em Deus. Isso, não foi porque ele acreditasse em Deus e tivesse
recebido o Espírito Santo. Esse fato foi uma operação especial do
Senhor, para benefício do povo de Deus; 68
 O copeiro e o padeiro de faraó tiveram sonhos vindos do senhor
mesmo não sendo crentes. Isso foi uma operação especial do Senhor,
para benefício do povo de Deus.

67

UMA OPERAÇÃO DO ERRO PODE ATÉ SER ENVIADA OU PERMITIDA POR DEUS.


II TESSALONICENSES 2:11 E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira;

68

GÊNESIS 41:1,5,7,8,32 E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 5
Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas. 7 E as espigas miúdas devoravam as sete
espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. 8 E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e
enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios; e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que
lhos interpretasse. 32 E que o sonho foi repetido duas vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e
Deus se apressa em fazê-la.
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Os sonhos desses servos de faraó ocorreram embora eles não fossem
crentes em Deus. 69
 O rei Nabucodonosor teve sonhos e visões vindos de Deus, mesmo
sendo idólatra e NÃO sendo do “povo” do Senhor. Isso foi uma
operação especial do Senhor, em benefício do povo de Deus.
Essas operações do Senhor surgiram, porém esse rei NÃO ERA
crente e NEM batizado com o Espírito Santo, e NEM tinha recebido
o dom de ciência; 70
 O rei, da Babilônia, Belsazar teve visão vinda de Deus mesmo sendo
idólatra, e não sendo um crente nascido de novo, pela palavra de
Deus. Isso não era um dom do Espírito Santo, mas uma manifestação
do poder de Deus, para juízo sobre esse rei e para benefício do povo
de Deus. 71
 Um midianitas, (ou amalequita), teve um sonho, e o outro a sua
interpretação vinda do Senhor. Eles não eram crentes. Entretanto, o
Senhor os usou com sonho e discernimento espiritual, para trazer
vitórias aos servos de Deus, os israelitas. 72
69

GÊNESIS 40:5, 8 E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho,
o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. 8 E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que
o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos.
70

DANIEL 2:1 E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos;...2 Então o rei mandou chamar
os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos...19 Então foi revelado o
mistério a Daniel numa visão de noite; então Daniel louvou o Deus do céu. 28 Mas há um Deus no céu, o qual revela os

mistérios; ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias; o teu sonho e as visões
da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes.
71

DANIEL 5:1,5 O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos mil . 5 Na mesma hora

apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real; e

o rei via a parte

da mão que estava escrevendo.
72

JUÍZES 7:9 E sucedeu que, naquela mesma noite, o SENHOR lhe disse: Levanta-te, e desce ao arraial, porque o tenho
dado na tua mão. 12 os midianitas, os amalequitas, e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão;
e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. 13 chegando, pois, Gideão, eis que estava contando
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 Um jumento, (uma mula), foi usado por Deus para falar com o
profeta Balaão. Evidentemente que não há batismo com o Espírito
Santo, nem dons espirituais, para os animais.
O batismo e os dons são operações de Deus, em benefício de seus
servos. Até um animal quadrúpede pode falar da parte de Deus. Um
humano qualquer, também, poderá falar da parte de Deus, mesmo
não sendo crente, ou servo... Com disse Jesus: “...até as pedras
falaram...” Para Deus tudo é possível.73
Pois bem, vimos que Deus pode usar, qualquer um, com operações e
maravilhas, independentemente de ser crentes, e ter recebido o batismo com o
Espírito Santo.
Isso nos leva a outra advertência, a qual seja : Não é por ser usado por
Deus que algo ou alguém, está vivendo o plano de salvação e a vida
eterna. Pode ocorre de alguém ser usado sem ter, sequer, a SALVAÇÃO. Como
nos casos das pessoas acima citadas.
Quão cautelosos nos convém ser, com tudo e com todos!
Não é da competência dos servos julgar pessoas, no entanto, não
podemos ser ignorantes, quanto a essas possibilidades bíblicas, para

um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo
arraial dos midianitas, e chegava até à tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo; e ficou caída. 14 E respondeu
o seu companheiro, e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus
tem dado na sua mão aos midianitas, e todo este arraial. 15 E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho,

e a sua explicação, adorou; e voltou ao arraial de Israel, e disse: Levantai-vos, porque o SENHOR tem dado o arraial dos
midianitas nas nossas mãos.
73

II Pedro 2:16 Mas teve a repreensão da sua transgressão; o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do
profeta.
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nossa própria segurança... Como diz a bíblia: “Tudo que foi escrito foi
escrito para nosso ensino...”
Por tudo o que foi dito, FICA O ALERTA PARA NÃO FALARMOS
MAL DE “sonhos”, “visões”, e outras manifestações, e maravilhas, DIZENDO
que elas foram operadas pelo adversário...
Estamos diante de algo extraordinário? Pode ser algo do adversário? Sim,
PODE. Ele tem permissão de Deus e pode fazer coisas impossíveis ao homem
normal. A bíblia diz que O INIMIGO fará prodígios, e até fogo fará cair do céu
para enganar, matar, roubar e destruir as vidas.
Vejamos referências sobre o poder concedido ao arqui-inimigo para efetuar
prodígios:
 APOCALIPSE 16:14 Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios;
os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregá-los
para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
 MATEUS 24:24 Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão
grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
 APOCALIPSE 13:11 E vi subir da terra outra besta, ... e falava como o
dragão. 13 E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à
terra, à vista dos homens. 14 E engana os que habitam na terra com sinais
que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que
habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada
e vivia. 15 E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para
que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que
não adorassem a imagem da besta.
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Pois bem, aconteceu algo maravilhoso, extraordinário, pode ter sido FEITO
POR DEUS, mesmo usando não crentes, e se disséssemos, NESSE CASO, que
foi o inimigo que fez, estaríamos blasfemando.
Nem sempre teremos meios para saber, de imediato, se é operação divina
ou ação maligna. Por isso, o melhor é ficarmos de boca fechada. É Prudente
não emitirmos nenhum juízo de pessoas, muito menos, temerário, quer seja de
aprovação, quer seja condenatório, de qualquer manifestação do reino
não terreno.
22. PROFETIZAR NÃO É O MESMO QUE ENSINAR A PALAVRA.
A promessa do Senhor é que o Consolador, o Espírito Santo ficaria conosco para sempre.
Como o Espírito Santo está conosco certamente não deixará de operar nem mudará sua forma
de agir:


João 14:16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,

para que fique

convosco para sempre;

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

em vós. (Através do batismo com o Espírito Santo).

UMA PROFECIA PODE CONTER UM ENSINO, não temos dúvida que isso possa ocorre.
NO entanto não podemos achar que ser profeta ou falar profecia é o mesmo que ensinar a
palavra aos outros. Se profetizar fosse apenas ensinar não haveria necessidade do Espírito
santo, através do apóstolo Paulo, nos ensinar o seguinte:
 I Coríntios 14:6, 26-31,37,40 6 E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em
línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da
ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 26 Que fareis, pois, irmãos? Quando vos
ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem
interpretação. Faça-se tudo para edificação. 27 E, se alguém falar em língua
desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete.
28
Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com
Deus. 29 E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. 30 Mas, se a outro, que
estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 31 Porque todos
podereis profetizar, uns depois dos outros; para que todos aprendam, e todos sejam

reconheça que as
coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 38 Mas, se
consolados. 37 Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual,

64
BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:42:58.

BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO – O Sangue nos umbrais do coração.
CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS – Os lábios de fio de escarlate/sangue.
alguém ignora isto, que ignore. 39 Portanto, irmãos, procurai, com zelo, profetizar, e
não proibais falar línguas. 40 Mas faça-se tudo decentemente e com ordem.
Como vemos nesta passagem o Apostolo claramente faz menção a REVELAÇÃO,
CIÊNCIA, PROFECIA E DOUTRINA, LÍNGUAS, INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS, E ele diz

há
diferença entre doutrina – que é o ensino - e as outras manifestações do
Espírito Santo.
que esse ensino é UM MANDAMENTO DO SENHOR PARA SUA IGREJA. Portanto

23. CONCLUSÃO.
É um engano herético e um ensino de perdição dizer que não há mais
Espírito Santo, nem dons espirituais na igreja de Jesus, porque sem o Espírito
Santo não há salvação.
O Espírito Santo é a essência trazida pelo sacrifício de Jesus. Ele é o
“sangue” espiritual de Jesus.
Quem não tem o Espírito Santo, como diz a bíblia, “esse tal não é dele”.
Quem não é Dele não pode entra no reino de Deus. Assim quando te disserem que não há mais
batismo com o Espírito Santo, e nem dons espirituais, no corpo de cristo, saia correndo de tal
lugar, ou de perto de tal pessoa, por que ele/ela, mesmo que seja sem querer, está te desviando
da palavra da verdade, a palavra de Deus, e com isto te trará a morte espiritual.
Crer em Deus, segundo a razão, não é o diferencial único e absoluto. Até os demônios
creem74, entretanto não tem salvação. O diferencial vem com o batismo com o Espírito Santo.
Ele é o selo para redenção. Não se trata apenas de nascer da água – racionalmente crer na
palavra - mas também nascer do Espírito Santo, como disse Jesus a Nicodemos. Leiamos:


JOÃO 3:5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da

água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Jesus disse que não nos deixaria órfão. Para tanto enviaria outro Consolador. Em outras palavras:
QUEM NÃO TEM O E.S CONSOLADOR É ORFÃO. ISTO significa que quem NÃO TEM O
PAI (DEUS) NÃO TEM A MÃE (A IGREJA) NÃO TEM VIDA ETERNA. Ser órfão é ESTÁ
SEM DEUS PAI E SEM A IGREJA VIVA, QUE SERÁ ARREBATADA.
Veja o que JESUS DISSE:


74

JOÃO 14:16-18 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre; 15 O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem

TIAGO 2:19 Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e estremecem.

65
BATISMO COM O ESPIRITO SANTO
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM

Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:42:58.

BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO – O Sangue nos umbrais do coração.
CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS – Os lábios de fio de escarlate/sangue.
o conhece; mas

vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. 16
Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.
Se alguém ainda não tem o batismo com o Espírito Santo é
órfão, sem o pai, e sem a mãe. A saída é: peça a Deus que ele dará.
Esta promessa esta na palavra dele e Ele vela sobre sua palavra para cumpri-la em teu favor.75

DIANTE DE TUDO QUE FOI DITO ATÉ AQUI DAR PARA
PERCEBER QUE É UM ENGANO MUITO SÉRIO ACHAR QUE NÃO
HÁ MAIS BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO, NEM DONS
ESPIRITUAIS NA IGREJA de Jesus a qual SERÁ ARREBATADA
PELO SENHOR.
ESSA FALTA DE DISCERNIMENTO PODE LEVAR O HOMEM a:
 Pecar contra o Espírito Santo;
 Entristecer o Espírito Santo;
 Ser um crente sem salvação;
 Ser um corpo sem sangue espiritual;
 Não ser filho, por não ser guiado pelo Espirito Santo;
 Deixar de clamar pelo sangue de Jesus.
Assim se você não tem essa benção peça ao Pai, e o Filho lhe
dará essa benção imprescindível para poder ter vida e ser guiado
por Ele. Sem batismo com o Espirito Santo não há vida eterna.
QUANTO AO CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS: Dizemos
que ele é um ato profético e totalmente necessário para sermos
vitoriosos na caminhada com Cristo, e mantermos a vida que
recebemos com o batismo com o Espírito Santo.

75

LUCAS 11:13 Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo
àqueles que lho pedirem?
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Sem O CLAMOR, sem essa arma de guerra, não há como
vencermos.
Caso apenas o sangue inicial fosse necessário os israelitas
não teriam sido obrigados a derramar tanto sangue durante toda a
caminhada para a terra da promessa. Teria bastado passar o
sangue do cordeiro nas vergas/umbrais da porta e caminhar até
chegar à terra prometida. ENTRETANTO, ELES CONTINUARAM
DERRAMANDO SANGUE DIANTE DE DEUS ATÉ CHEGAREM À
TERRA PROMETIDA. Isto é: Eles tinham o “fio de sangue”, o “fio
de escarlate” – ELES TINHAM A PROFECIA do sangue do cordeiro
de Deus. NÓS TEMOS O PROFÉTICO – O Batismo com o Espírito
Santo e o CLAMOR PELO SANGUE DE JESUS.
Eles fizeram a aspersão do sangue nas portas de suas casas.
Depois, milhões de vezes, derramaram sangue diante de Deus até
chegarem à terra prometida.
Essas profecias se cumprem em nós QUANDO:
 Somos batizados com o Espírito Santo – o sangue inicial; e
 Quando CLAMAMOS PELO SANGUE DE JESUS, até
chegarmos ao paraíso celestial.
Na caminhada dos israelitas eles fizeram um pacto com uma
mulher chamada Raabe. Um pacto tendo como penhor garantidor
o “fio de escarlate”. Aqui o “fio de escarlate” garantiu a vida. Ela
creu na palavra do povo de Deus. Ela Recebeu o “fio de escarlate”
e o pôs na Janela de sua casa. Com esse pacto ela foi poupada da
morte.
Tudo foi destruído em Jericó, menos a casa dessa mulher.
Jesus disse que quem constrói a casa sobre a rocha essa casa
não cai. A rocha ferida que jorra sangue e água é Cristo. Quem
edifica sua fé em Jesus e recebe a marca do “fio de escarlate” em
sua vida não morrerá.
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Raabe não só foi poupada da morte, mas passou a fazer parte
da genealogia de Jesus. Vejamos um pouco da história de Raabe
através de versículos:


JOSUÉ 2:18 Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás
este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer;
e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos
e a toda a família de teu pai.
Cumpriu na vida de Raabe o que disse os apóstolos: Crê em Jesus
e serás salvo tu e tua casa...

 JOSUÉ 2:21 E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja.
Então os despediu; e eles se foram; e ela atou o cordão de escarlata
à janela.


MATEUS 1:5 E Salmom gerou, de Raabe, a Boaz; e Boaz gerou de
Rute a Obede; e Obede gerou a Jessé;
Ela entrou para a genealogia de Jesus. Quem tem o sangue de
Jesus é da sua genealogia. O sangue de Jesus é o Espírito
Santo.

 HEBREUS 11:31 Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os
incrédulos, acolhendo em paz os espias.
A rocha espiritual é o próprio Jesus. A rocha ferida que jorra
sangue e água para nos garantir vida eterna.
ATUALMENTE temos visto dois tipos de rejeição ao
cumprimento da profecia do sangue do cordeiro na vida do crente:
 Uns crentes não querem o batismo com o Espírito Santo.
Continuam crentes e não passam a ser “servos”.
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Nem INICIARAM A CONTAGEM PARA A VIDA ETERNA. NÃO
HÁ O INICIO DA CAMINHADA PARA A VIDA. Permanecem
escravos, mesmo sendo crentes. Ainda não são
servos. Ainda não tem vida eterna por não terem o
SANGUE ETERNO/ O ESPIRITO SANTO ETERNO. Fazem parte
de UMA NAÇÃO DE “VIRGENS” SEM AZEITE. Não entrarão
na terra prometida, pois se quer iniciaram a
caminhada para ela.
 Outros crentes não querem O CLAMOR PELO SANGUE DE
JESUS. Batizados com o Espírito Santo ou não, estes não
aceitam o “fio de escarlate”, com isso perdem a vida, se a
recebeu.
Vejamos as consequências disso na vida dos
israelitas, e na da igreja, por ser uma profecia a
respeito da igreja:
Muitos iniciaram a caminhada do Egito para
Canaã. No entanto, dos adultos, somente Josué e
Calebe entraram na terra prometida. A palavra fala
que eles perseveraram em seguir ao Senhor. Foram
guiados pelo Senhor. 76 Eles seguiam ao Senhor.
A cidade de Hebrom foi dada a Calebe por herança.77
Isso porque ele se deixou ser guiado pelo Senhor.
Hebrom é tipo profético da união, comunhão eterna
com Deus. Os servos precisam clamar e pedir por vida,
pelo governo do Senhor. Agindo desta maneira seremos
guiados e preservados até tomarmos posse, da
herança, da comunhão com Deus, na eternidade.

76

NUMEROS 32:11-12 Que os homens, que subiram do Egito, de vinte anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão,
a Isaque, e a Jacó! Porquanto não perseveraram em seguir-me; 12 Exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de
Num, porquanto perseveraram em seguir ao SENHOR.
77

JOSUÉ 14:14 Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara
em seguir ao SENHOR Deus de Israel.
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O clamor pelo sangue de Jesus concretiza o ser
“guiado” e propicia “a proteção” do SENHOR a seus
servos.
Quem não clama fica sedento do governo e da ação
do Espírito Santo na sua vida. Sem o clamor irá cair
no deserto desta vida sem alcançar a vida ETERNA.
QUANDO ESTAMOS CLAMANDO PELO SANGUE DE JESUS ESTAMOS FAZENDO
O QUE DEUS DE MUITAS MANEIRAS NOS ORIENTOU A FAZER.

FINALIZAMOS DIZENDO:
o AOS QUE NÃO TEM O ESPIRITO SANTO – O SANGUE DE JESUS:

Seja um crente conforme a palavra de Deus. Peça ao Pai
o batismo com o Espírito Santo, e Jesus te concederá o sangue
eterno para que tenhas a vida eterna. Iniciando com esse
batismo a caminhada para a vida eterna.
Também continue pedindo, clamando pelo sangue de
Jesus para que a vida que recebeu com o batismo espiritual
seja perservada. Assim você não será impedido de continuar
caminhando na presença de Deus, guiado por seu Espírito
Santo.
o QUANTO AOS QUE JÁ SÃO BATIZADOS COM O ESPIRITO SANTO, dizemos:

Continuemos a clamar pela ação do sangue de Jesus em
nossas vidas. O clamor é fonte de vida espiritual e material
para os servos. Clamar é buscar a direção do Espírito Santo,
para nosso caminhar diário para o céu. Sem a ação continua
do sangue de Jesus nossa caminhada não terá o fim que
desejamos.
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O CLAMOR TAMBÉM É UM ATO DE ADORAÇÃO
AGRADÁVEL A DEUS, E SABEMOS QUE SE “DEUS SE
AGRADAR DE NÓS” NADA MATERIAL OU ESPIRITUAL
NOS FALTARÁ e o Senhor nos fará tomar posse da herenaça
eterna.
O clamor pelo sangue de Jesus é a EXECUÇÃO DE UM
ATO PROFÉTICO para manutenção da nossa coroa de vida.
UM PEQUENO OSCULO SANTO DE DESPEDIDA:

A Paz e a Graça do Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós.
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