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JESUS ERA UM HOMEM MAS DEUS O ESPIRITO ESTAVA NELE SEM MEDIDA. 
 
“ ...Deus, nosso Pai, Esta aqui entre nos, em nos, como Ele esteve em Seu Filho, Cristo Jesus. So que Ele estava Nele 
sem medida, e em nos com medida, mas o mesmo Espirito.” 

$139 O Caminho de volta (23 Novembro 1962), William Branham 
 
85 Agora, vocês irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como no Nome da boa Palavra de Deus poderia você 
alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus Ele mesmo? Se Jesus pudesse tomar outra pessoa e a fizesse 
ir e morrer, para remir esta pessoa aqui, Ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez 
fazer isto, Ele mesmo tomaria o lugar! E Deus se tornou carne para que Ele pudesse provar das dores da morte, para tirar o 
aguilhão e a morte de nós, para que pudéssemos ser remidos por Si próprio. É por isto que Ele será tão adorado. Jesus era 
um homem, claro que Ele era. Ele era um homem, h-o-m-e-m, nascido da virgem Maria. Pelo Espírito que estava Nele 
era Deus sem medida, Nele habitava corporalmente toda a plenitude da Divindade. Ele era Jeová-Jire, Ele era Jeová-
Rafa, Ele era Jeová-Manassés, Ele era Jeová; nosso Escudo, nosso Broquel, nosso Curador; Ele era o Alfa , e o Ômega, o 
Princípio e o fim; Ele foi o Primeiro, o Último; Ele era,   O Que é, e O Que há de vir;  a Raiz e Rebentos de Daví, a Estrela da 
Manhã, porque , Ele foi Tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da Divindade! 

ADOÇÃO - MANIFESTAÇÃO DOS FILHOS DE DEUS, 18 de maio de 1960, William M. Branham 
 
21 Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele foi manifesto em carne. "Aquele que vê a mim, vê o Pai". 
22 Agora volta em Hebreus 1:1-3, notamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando-
Se a Si mesmo em forma de homem ao homem. Há porém mais alguma coisa a se notar nestes versos, especialmente os 
versos um e dois. "Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós 
falou-nos nestes últimos dias pelo Filho". Quero que você note aqui na margem de sua Bíblia que você verá uma correção. A 
palavra, "pelos" não é a tradução certa. Deveria ser "em". Não, "pelos". Lê-se então corretamente, "Havendo Deus 
antigamente falado aos pais, nos profetas através da Palavra". I Samuel 3:21, "Porque o Senhor se manifestou a Samuel 
em Siló  pela palavra do Senhor". Isto esclarece I João 5:7 perfeitamente. "O Espírito e a Palavra são um". Jesus revelou o 
Pai. A Palavra revelou o Pai. Jesus era a Palavra Viva. Graças a Deus, hoje Ele ainda é esta Palavra viva. 
23 Quando Jesus estava sobre a terra Ele disse: 
 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, 
mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. João 14:10 
24 Eis aqui mais evidentemente estabelecido que a perfeita manifestação de Deus no Filho era pelo Espírito 
habitando Nele manifestando-Se em Palavra e obras. Isso é exatamente o que nós temos ensinado o tempo todo. 
Quando a noiva voltar a ser uma noiva Palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A Palavra é Deus. O 
Espírito é Deus. Eles todos são um. Um não pode agir em separado do outro. Se alguém verdadeiramente tem o 
Espírito de Deus, ele terá a Palavra de Deus. Assim também foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando 
neles e a Palavra vinha a eles. Era desta maneira que acontecia com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a 
Palavra vinha a ele. (Jesus começou a ensinar. Minha doutrina não é minha própria, mas do Pai que me enviou. Atos 1:1; 
João 7:16). 
25 Lembre-se agora, João Batista era tanto profeta quanto mensageiro para o seu dia. Ele estava cheio com o Espírito 
Santo desde o ventre de sua mãe. Quando ele estava batizando no Jordão a Palavra de Deus (Jesus) veio a ele. A Palavra 
sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Esta é a evidência de se estar cheio do Espírito Santo. Isto 
é o que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse:  
 "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; o Espírito de verdade que 
o mundo não pode receber".  
26 Agora, sabemos o que é a Verdade. "A tua Palavra é a verdade". João 17:17. Novamente em João 8:43:  
 Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. 
27 Você notou que Jesus disse que o mundo não podia receber o Espírito Santo? Bem, neste verso que acabamos de 
ler, nem também podem receber a Palavra. Por que? Porque o Espírito e a Palavra são um, e se você tem o Espírito Santo 
como os profetas, a Palavra virá a você. Você a receberá. Em 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 tenha dito". 
 Aqui novamente encontramos a Palavra vindo por causa do Espírito de Deus. De novo em João 16:13: 
 "Mas quando vier aquele Espírito de Verdade (A Palavra), ele vos guiará a toda a Verdade (Tua Palavra é a Verdade) 
porque não falará de si  mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido (A Palavra de Deus) e vos anunciará o que há  de vir" (O 
Espírito trazendo a Palavra da Profecia). 
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28 Quero que note muito cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era 
falar em línguas, interpretação, profetizar, ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na Verdade; 
você estaria na Palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com o receber esta Palavra. 
 "Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor". I 
Cor.14:37 
29 Agora veja isto. A prova de se ter o Espírito habitando era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava 
para a sua era enquanto põe em ordem a igreja. Aos que reclamavam outra revelação, Paulo tinha a dizer (Verso 36) 
"Porventura saiu dentre vós a Palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós?" A evidência do cristão cheio do Espírito 
não é produzir a verdade (a Palavra), mas receber a verdade (a Palavra) e crer e obedecê-la. 
30 Você já notou em Apocalipse 22:17 "E o Espírito e a noiva dizem, Vem - e quem ouve, diz: Vem". Veja, a Noiva fala a 
mesma Palavra do Espírito, Ela é uma noiva Palavra provando que tem o Espírito. Em cada era da igreja ouvimos estas 
palavras:  "Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas". O Espírito dá a Palavra. Se você tem o Espírito, 
você ouvirá a Palavra para sua era, assim como aqueles verdadeiros cristãos receberam a Palavra  para sua era. 
31 Você captou este último pensamento? Eu repito, cada era da igreja termina com a mesma admoestação. "Aquele que 
tem ouvidos, ouça (individualmente) o que o Espírito diz às igrejas". O Espírito dá a Palavra. Ele tem a verdade para cada 
era. Cada era tem tido seus próprios eleitos, e este grupo de eleitos sempre "ouve a palavra", e a recebe, provando 
que têm a Semente neles. João 8:47. 
 Quem é de Deus escuta as palavras de Deus: por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. 
32 Eles recusam a Palavra (Jesus) e Suas Palavras para seus dias, mas a verdadeira semente recebe a Palavra porque 
é de Deus. "E todos os teus filhos serão ensinados por Deus". (Espírito Santo). Isaias 54:13. Jesus disse a mesma coisa em 
João 6:45. Sendo um com a Palavra prova se você é de Deus e cheio do Espírito. Não há outro critério. 
33 Mas o que são línguas e interpretações e os outros dons? Eles são manifestações. Isto é o que ensina a Palavra. Leia 
em I Coríntios 12:7: "Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil". Depois Paulo cita aquelas 
manifestações. 
34 Agora surge esta pergunta  muito boa que eu sei que todos estão ansiosos por formular. Por que a manifestação 
não é uma evidência de se estar batizado com o Espírito Santo, porque você certamente não poderia manifestar o 
Espírito Santo a menos que você estivesse cheio do Espírito? Pois bem, eu gostaria de poder dizer que isto é certo, 
porque eu não gosto de ferir as pessoas nem pisotear em suas doutrinas; mas eu não seria um fiel servo de Deus se eu não 
lhes dissesse o inteiro conselho de Deus. Isto é certo, não é? Permitam-nos simplesmente um pequeno retrospecto 
sobre Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus. Ele compreendia o próprio método de sacrificar e aproximar-se de 
Deus, mas ele não era um profeta de Verdadeira Semente porque ele recebeu o salário da injustiça, e pior de tudo, ele 
conduziu o povo de Deus aos  pecados de fornicação e idolatria. No entanto, quem ousaria negar que o Espírito de 
Deus manifestou-Se  através dele em uma das mais belas e exatas profecias que o mundo já tem visto? Mas ele nunca 
teve o Espírito Santo. Pois bem, o que é que vocês acham de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou a 
espécie de morte que o Senhor deveria ter. Todos nós sabemos que não há nenhum registro de ser ele cheio do Espírito e 
guiado pelo Espírito como o querido Simeão ou aquela doce santa chamada Ana. Porém ele teve uma genuína manifestação 
do Espírito Santo. Não podemos negar isto. Então onde se encontra a manifestação como uma evidência?Aí não se 
encontra.Se você é verdadeiramente cheio com o Espírito de Deus você terá a evidência da Palavra em sua vida. 
35 Permitam-me mostrar-lhes quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que 
Deus me deu. Mas antes de dizê-lo, eu quero dizer o seguinte. Muitos crêem que eu seja um profeta. Eu não digo que o seja. 
Vocês o dizem. Mas tanto vocês quanto eu sabemos que as visões que Deus me dá nunca falham. Nem  sequer uma vez. Se 
qualquer um de vocês puder provar que uma visão já falhou estou pronto a tomar conhecimento disto. Agora vocês que me 
seguiram até este ponto, eis aqui minha história. 

AS SETE ERAS DA IGREJA - A ERA DA IGREJA DE PÉRGAMO, 07 de dezembro de 1960, William M. Branham 
 
444 Agora, eles não querem dizer isto na luz que eu penso que eles dizem isto ou tomamos isto. Vêem? Eles querem 
dizer que eles -- eles... Eles querem dizer que  crêem que Deus está conosco, em nós, operando através de  nós; não que um 
indivíduo seja Deus, veja você. Agora, eles sabiam que João era apenas um homem. 
445 Da mesma forma era Jesus apenas um homem. Jesus era apenas um homem, Ele simplesmente nasceu de 
uma mulher, teve que morrer. Isto é certo? Ele era um homem, teve que comer e beber, e ficou com fome, chorou, ficou 
com sêde, e tudo mais, simplesmente tão humano o quanto você é, tão humano o quanto sou. Mas o Espírito de Deus 
estava Nele na plenitude, sem medida. Ele foi onipotente no poder. 
446 Onde, Elias era apenas uma porção Daquele Espírito; talvez um pouco mais ungido que seus irmãos, mas ele era 
apenas uma porção do Espírito. Mas o povo estava esperando pelo Messias. E eles viram esta porção superior a dos seus 
irmãos, eles disseram, "Oh, que coisa, este deve ser Ele!" 

PERGUNTAS E RESPOSTAS  Nº 12 , 12 de janeiro de 1961, William M. Branham 
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87 Jesus era completa e totalmente homem. Ele podia chorar como um homem, Ele podia comer como um 
homem, Ele era como um homem. Ele era completa e totalmente homem em Seu ser físico. E, em Seu Espírito, Ele 
era completa e totalmente Deus, então Ele fez Sua carne submissa ao Espírito que estava n'Ele. Vê você, Ele foi 
tentado de todas as maneiras como nós somos. Ele era um homem, não um anjo. Ele era um homem! Ele tinha desejos e 
tentações justamente como temos. A Bíblia diz que Ele foi. Ele era um homem, não um anjo do céu sendo tentado. 
Hebreus 1 diz que Ele era. Hebreus 1:4, diz que Ele foi feito menor que os anjos. Ele era homem, completamente 
homem, de modo que Deus tomou um homem completo para trazer uma libertação total; e Ele O encheu com Seu 
Espírito, o Espírito Santo estava n'Ele sem medida. E Ele foi tentado como nós somos. E Ele era completamente 
Deus. Ele provou isto quando Ele ressuscitou os mortos, quando Ele parou a natureza, o mar tempestuoso, e os ventos 
poderosos. Quando Ele falou às árvores, e assim sucessivamente, eles O obedeceram.Ele era Deus no lado de dentro. 
E Ele pôde ter sido homem, pois Ele era Homem, mas Ele entregou-se completa e totalmente (como um Homem) nas 
mãos de Deus, para o serviço de Deus. 
88 E ele é o nosso exemplo. Somos homens e mulheres. Somos também cristãos. Se Ele é nosso exemplo, 
entreguemo-nos completamente nas mãos do Espírito Santo, para que possamos ser súditos do Reino de Deus. 
89 Ele era totalmente homem, Ele era totalmente Deus, mas Ele vendeu Suas partes naturais para Seu... E suas 
partes físicas e Seu próprio pensamento, e Seus próprios feitos, e Seus próprios cuidados, e "Eu somente faço o que 
agrada o Pai". Aí está você. Totalmente liberto dos seres humanos. Os sacerdotes vieram a Ele, os grandes homens  
disseram, "Rabi e Fulano de Tal", e tentaram seduzí-Lo para suas filiações e denominações, mas Ele foi totalmente 
liberto porque Ele confiou em Deus. 
90 Não disse o Salmista, "Tu O livrarás, pois Ele tem confiado em mim completamente"? Vêem? "Eu livrarei minha 
amada dos cães, porque tem confiado em mim". 
91 Algum tempo quando chegar ao fim da jornada da vida, eu quero isto para mim, eu sei que você quer isto para 
você. Eu quero que Ele diga, "Eu O livrarei das garras da morte, porque ele confiou em mim. Eu O livrarei da sepultura, 
na manhã da ressurreição, totalmente livre, tanto alma, corpo e Espírito, porque Ele confiou em mim". 
92 Todas as obras de Jesus foram completas, tudo foi completo, totalmente livre. Ele tirou totalmente a lepra 
do leproso. Ele libertou totalmente a mulher da perca de sangue através de uma hemorragia. Ele libertou totalmente o 
mundo do pecado, quando Ele morreu no dia do pacto. Ele libertou totalmente de cada pecado. Ele libertou a igreja. 
Então não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Não há nenhuma necessidade 
de vivermos em um estado de fracasso, porque ele fracassou o diabo e tomou todos os principados e poderes e os 
subjugou sob Seus pés, e eles não têm nenhum direito legal de te governarem. Nós somos cristãos, cheios do Espírito 
Santo. Nós não temos que ter o diabo para nos dar ordens. Cristo nos libertou numa liberação total; nos libertou do 
mal, nos libertou do pecado, nos libertou dos hábitos, nos libertou do falar, nos libertou da -- da infâmia, nos libertou de 
toda a espécie de coisas obscenas. Ele nos libertou totalmente e nos colocou em Suas santas mãos, com uma completa 
e total libertação. 
93 Ele nos libertou de nossas enfermidades. Ele nos libertou da enfermidade, pois nós temos uma escritura para 
aquilo. Aleluia! "Pois ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas Suas pisaduras fomos sarados". Ele é nosso 
Curador. Esta é  a razão pela qual aquela pequena pobre mulher com paralisia, tentando tomar conta do marido que 
morria com câncer, ela entrou naquele estado na presença de Deus. Ela tinha fé e ela... Os médicos haviam feito tudo 
que eles podiam fazer, então ela seguiu as instruções de Deus e foi totalmente liberta. 

UMA LIBERTAÇÃO TOTAL, 12 de julho de 1959, William M. Branham 
 
217 Mas Ele tem apresentado a Si Mesmo para a Sua Igreja. Não importa o tanto que Ele tenha me ungido, se você 
não cresse nisto, isto nunca funcionaria. Não sou eu quem faço isto; é a sua própria fé fazendo isto. É a sua fé crendo em 
Deus. O diabo tenta a...?...No Filho de Deus, porque Ele tinha o Espírito sem medida; eu simplesmente tenho uma 
pequena colherzinha disto. 

AMOR, 14 de março de 1958, William M. Branham 
 
95 Foi isto o que aconteceu para nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria e ela deu à luz um filho e 
chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício por nosso pecado. Seu sangue era o sangue de 
Deus. Foi isto exatamente o que aconteceu.O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou-O enquanto 
morria em agonia. Depois  a mesma Vida  (Espírito) voltou para habitar no pecador arrependido e libertou -o. Este 
pecador não voltava ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não havia necessidade. Por Um sacrifício, de uma 
vez por todas ele foi liberto do domínio do  pecado, e recebeu a vida de Cristo por onde ele reina em vitória sobre o 
pecado, o mundo, a carne e o diabo. 
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96 Deus o fez. Ele fez tudo isto. Ele clamou ao mundo amaldiçoado pelo pecado, "Eu vos darei um sinal. Uma 
virgem terá uma criança. Uma virgem conceberá e dará à luz um Filho. Este será o vosso sinal. Será um sinal perene .O 
que ela gerar, será Emanuel, Deus conosco." 
97 Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo, e no seio 
daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A Semente da mulher veio a fim de que Ele 
fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, Ele criou dentro de sua 
madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Ela era o 
Princípio da criação de Deus. É isto o que Jesus é. E aquele Santo foi cheio com o sangue Santo, o próprio 
sangue de Deus. O Tabernáculo veio ao nascimento. Cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este Sacrifício 
foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele Sacrifício Aceitável saiu da água, Deus veio e habitou Nele, 
enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando Ele morreu Ele derramou Seu sangue, a perfeita vida de Deus foi 
liberada para voltar sobre o pecador que aceitaria o Cristo como Seu Salvador. Oh, que maravilha. Jeová nascido 
chorando sobre um amontoado de lixo. Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Eis aí seu sinal perene para o 
orgulhoso e inchado, o pseudo-intelectual que tem produzido sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová 
Deus, um bebê chorando numa fétida estrebaria. Então pensamos que temos direito de ser orgulhosos, mantendo a 
cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Eis aqui seu verdadeiro sinal. Ele é o certo. Jeová, 
brincando como um menino. Jeová trabalhando em uma carpintaria. Jeová lavando os pés dos pescadores. 

AS SETE ERAS DA IGREJA - A ERA DA IGREJA DE SMIRNA, 06 de dezembro de 1960, William M. Branham 
 
126 Não, senhor. O Papai  Águia, eles se parecem exatamente como Ele, eles crêem  na mesma coisa que Ele crê. 
Eles  se parecem com Ele. Sim, senhor. Eles são feitos como Ele. Eles são constituídos como Ele, e Ele sabe que são 
águias genuínas. Oh, que coisa. É isto que Deus deseja, um  genuíno “Messianista.” Sim. 
127 Ele é o Messias. “Messias” significa “O Ungido.” E nós somos Seus filhos, sendo que temos menor unção. Então 
somos... Como o Jeová Águia é, a grande Águia, e nós somos as aguiazinhas; Ele é o Messias, e nós com a mesma 
unção somos os “Messianistas.” Amém. Ungidos, “Messias” significa “O Ungido.” Você é ungido? Amém. Com o que? 
Com o mesmo Espírito que Ele foi ungido. Nós o temos em medida; Ele O tem sem medida. Ele era Deus 
manifestado em carne, e nós somos filhos de Deus, partes Dele, vamos. Sim, senhor. “As próprias obras que faço 
também as farão.” 
128 Eu poderia tirar uma colher cheia d’água deste oceano aqui, e você nunca iria sentir falta dela no oceano. Esta é 
a forma que nossa falta seria sentida se acontecesse de cairmos. Mas recordem, as mesmas químicas que estão 
dentro de todo oceano está naquela colher, a mesma água. Ali fora é mais ou menos assim. Então é assim que é. 
Você diz:  “O que é aquilo ali fora?” 
 “Água do oceano.” 
 “O que é isto aqui?” 
 “Água do oceano.”  É exatamente isto. 

COMO A ÁGUIA AGITA SEU NINHO, 22 de Janeiro de 1961, William M. Branham 
 
237 Agora, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Isto é, o mesmo em princípio, o 
mesmo em poder, o mesmo em atitude. O mesmo Deus que viveu em Cristo, vive na Igreja, não o mesmo tanto 
Dele. Ele tinha sem medida, nós O temos por medida. Mas se você tivesse uma colherada de água, do oceano, as 
mesmas substâncias químicas que estivessem no oceano, estariam na colherada. Recorde isso. Isso mesmo. É o 
mesmo Deus. 

CONFERÊNCIA COM DEUS, 20 de dezembro de 1959, William M. Branham 
 
42 Agora, aquele grande profeta, nós vemos o Espírito movendo neles, Jesus os chamou "deuses". Ele disse que 
eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles em medida, mas quando isto veio Naquele Jesus, o qual 
era o Filho de Deus, isto veio a Ele sem medida, a plenitude de Deus corporalmente habita Nele, pois Ele foi o 
exemplo perfeito. Ele era o Deus da glória manifestando a glória de Deus ao povo, Deus Nele andando para lá e 
para cá. Observe Sua vida, todo o Velho Testamento. Todos os velhos profetas de volta no Velho Testamento clamaram, 
não por si mesmo, eles clamaram sob o Espírito de Deus, fazendo-os agirem como Deus pelo que foram chamados 
deuses, e então a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. 

DISCERNIMENTO DE ESPÍRITO, 8 de março de 1960, William M. Branham 
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19 E quantos sabem que Deus é Luz? ...?... E quando Deus Se tornou carne e habitou no corpo que Ele 
criou, que era o Seu Filho unigênito... Adão era  Seu filho, um filho que foi criado, mas Jesus era  Seu Filho unigênito. 
E Deus estava em Jesus reconciliando o mundo Consigo mesmo. Aquilo... Todos nós cremos nisso.  Cada cristão 
crê nisso, que Deus estava em Cristo. Porque Ele disse:  “Não sou Eu Quem faz as obras, é o Meu pai que habita em 
Mim.  Ele faz as obras”. Jesus disse em São João 5:19:  “Nada faço, ... se  o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele 
faz, o Filho o faz igualmente”. Agora, nós descobrimos que aquela Luz então Se tornou carne e Se incorporou. 
Agora, Ele tinha ... Jesus, o Filho de Deus, tinha o Espírito sem medida. Não é isto correto? Mas nós O temos por 
medida. Mas é o mesmo Espírito. 
20 Agora, se observarmos no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo retornou, aquela Coluna de Fogo 
simplesmente separou Se repartiu, e línguas de fogo caíram sobre cada um deles, então todos eles foram cheios  do 
Espírito Santo e começaram a falar em línguas, enquanto o Espírito Santo lhes dava total... Agora, línguas, como 
pequenas quantidades de fogo, caindo sobre cada um deles. O que era aquilo? Deus, Se repartindo, o Espírito que 
Jesus tinha sem medida, e agora nós O temos por medida. Mas Ele é o mesmo Espírito. Como se eu saísse aqui no 
oceano e obtivesse uma colher cheia de água do oceano. Bem, aquilo não seria o oceano, mas as mesmas químicas que 
estão na colher, estão em todo o oceano. O que está no oceano, está aqui. É o mesmo em qualidade, não em 
quantidade. Então nós, com o Espírito de Cristo, nos tornamos parte de Cristo. Isto é verdade. 

MAS, NO PRINCÍPIO, NÃO FOI ASSIM, 11 de abril de 1961, William M. Branham 
 
143 Nós como Cristãos estamos somente refletindo-o. A lua reflete somente o sol, na sua ausência. E o crente 
apenas reflete o Filho de Deus, na ausência do Filho de Deus. É a Luz da Bíblia, as Escrituras, sendo vindicadas em 
nossas vidas, a Palavra que produz Luz nas trevas. Vocês são velas colocadas sobre a colina. Aquilo não é o sol; é uma 
vela. A vela apenas toma o lugar do sol, apenas mostra uma certa quantidade de luz. Nós somos filhos de Deus, 
somos filhos e filhas de Deus, apenas com a porção do Espírito. Ele O tinha sem medida. Somos uma estrela que 
está brilhando, todos nós juntos fazemos a luz do mundo, mas Ele é o Filho total que reflete a Luz para cada estrela. 
Aleluia! Eu creio Nele. Deus me ajude na minha incredulidade! 

O TEMPO DA COLHEITA , 12 de Dezembro de 1964, William M. Branham 
 
181 Até Jesus Ele Mesmo, disse: “Eu não faço o que quero fazer dentro de Mim. O Filho não pode fazer coisa 
alguma, se não o vir fazendo o Pai”. As Palavras... Ele era o Próprio Emanuel. Ele era Deus na terra, Jesus era.  Ele 
era a carne na qual Ele habitava. Ele era a tenda sob a qual Deus morava. Amém. Porém em tudo isso, o Filho de 
Deus de nascimento virginal, Emanuel na plenitude do Espírito (Ele tinha o Espírito sem medida), e ainda em Sua 
Própria carne Ele disse, “Não faço coisa alguma até que o Pai me mostre primeiro”. Inspirado a Ele para faze-lo! 
182 Satanás disse: “Transforma estas pedras em pão, e faça um milagre. Deixe-me Te ver faze-lo”. 
183 Ele disse: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem’” Oh, que coisa! Mas quando uma multidão estava 
faminta, Ele apanhou cinco pãezinhos e dois peixinhos, e alimentou cinco mil. Oh, Aleluia! Vê você o que eu quero dizer? 
184 Não tente personificar. Esse é que é o problema com a igreja hoje. Há muitos tentando personificar que tem o 
Espírito Santo. Há muitos tentando personificar cura Divina. Há muitos tentando personificar diferentes coisas do Senhor. 
Você não pode fazer isso. Essas coisas vem por eleição, Deus chamando, você nasce do ventre materno com isso. 
“Dons e vocações são sem arrependimento”. Oh, que coisa! Isso é verdade. Você não pode fazer de si algo que não é. 
185 Mas se Deus chama você. Seja a pessoa mais agradecida do mundo porque Ele o tem chamado. Então isto se 
torna real para você. 

OUVINDO, RECONHECENDO E AGINDO SOBRE A PALAVRA DE DEUS, 21 de Fevereiro de 1960, William M. 
Branham 

 
60 Agora vejam, nós queremos mudar aquilo dizendo, “Eles tinham línguas de fogo, e ficaram com aquela vozearia 
por ali; e então saíram e começaram a falar em uma língua estranha”. Não há tal coisa como esta nas Escrituras, amigo. 
Qualquer pessoa que fala em uma língua estranha para receber o Espírito Santo, faz isto contrário com a Bíblia. E eu vou 
lhes mostrar em alguns minutos e lhes provar que eu creio no falar de línguas estranhas, mas não para receber o Espírito 
Santo. Aquilo é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Espírito. 
61 Agora observem. Estas línguas estavam no quarto como fogo, e pousaram sobre cada um. Então eles se 
encheram do Espírito Santo (a segunda coisa), e então, depois que eles estavam cheios do Espírito Santo, falaram em 
línguas, não em línguas, em idiomas. Você observou isto? E começaram a falar noutros idiomas, conforme o Espírito lhes 
concedia que falassem. Agora, isto foi propagado. 



Messagem do Ultimo Tempo – “Voces estudam cuidadosamente as Escrituras.” Joao 5:39 
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62 Agora observem. Agora, vamos apanhar a ilustração outra vez para que então você não esqueça isto agora. De 
acordo com a Escritura, estavam no cenáculo esperando, de repente um som como de um vento impetuoso, aquilo 
estava sobre eles; aquilo era o Espírito Santo. Quantos crêem que aquilo era a aparição do Espírito Santo?Como um 
vento, um vento sobrenatural. Então eles observaram. E lá dentro haviam pequenas línguas de fogo, cento e vinte delas, 
e começaram a descer e pousar sobre cada um deles. O que era isto? O que era isto?A Coluna de Fogo, que era Deus 
Ele Mesmo Se repartindo entre o Seu povo, entrando no povo. Jesus tinha toda a coisa; Ele tinha o Espírito sem 
medida; nós O temos com medida(Vê você o que eu quero dizer?), porque somos filhos adotados. Sua Vida... a Sua 
Vida Eterna estava entrando. Agora, o que aconteceu? Então todos eles foram cheios do Espírito Santo. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O ESPÍRITO SANTO, 19 de dezembro de 1959, William M. Branham 
 
304 Algumas pessoas têm uma impressão errada do que é a unção. Tem pensado você alguma vez nisso? 
Quando foi dada a maior unção a alguém e que fizeram quando lhes foi dada essa unção?A maior unção já dada a 
alguém foi a Jesus Cristo. Nós temos o Espírito por medida. Ele O tinha sem medida. 
305 E um dia Ele entrou ao Templo, e tomou o Pergaminho e leu. Ele disse: “O Espírito de Deus está sobre mim, 
porque Ele me tem ungido para pregar o ano aceitável... para unir os corações partidos, curar aos enfermos, dar vista aos 
cegos.” 

VÉU A DENTRO, 1º de janeiro de 1956,  William M. Branham 
 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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