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"Enquanto Cristo ministra no Santuário em 
cima, continua a ser, por meio de seu 
Espírito, o ministro da igreja na terra.“

(O Desejado de Todas as Nações, pág. 
148).



"Cristo os atrai para Si por um poder 
invisível. Ele é a Luz da vida, e os inspira 
com Seu Próprio Espírito." 

(Meditações 1999, pág. 40).



"A influência do espírito Santo é a Vida de 
Cristo na alma. Nós não vemos Cristo, mas 
Seu Espírito está tão perto de nós em um 
lugar como em outro.“

(Manuscritos 41, 1897).



"Devemos aplicar-nos a copiar o Modelo, 
para que o Espírito que habita em Cristo 
habite em nós." 

(Meditações 1962, pág. 178).



“Em obediência à palavra de Seu Mestre, os 
discípulos reuniram-se em Jerusalém para esperar o 
cumprimento da promessa de Deus. Ai passaram 
dez dias - dias de profundo exame de coração... Ao 
fim dos dez dias, cumpriu o Senhor Sua promessa 
por meio de um maravilhoso derramamento de Seu 
Espírito".

(Testemunhos Para a Igreja, 8, pág. 15)



"Nosso primeiro e mais importante dever é saber 
que permanecemos em Cristo... Quando temos o 
Espírito de Cristo em nosso íntimo, tudo assumirá 
outro aspecto. Unicamente o Salvador nos pode dar 
o descanso e a paz de que tanto necessitamos. Ele 
nos está concitando a permanecer nEle". 

(Meditações 1980, pág. 138).



"Estai em Mim, e Eu em vós. Permanecer em 
Cristo significa receber constantemente de Seu 
Espírito... as vias de comunicação (as 
faculdades da mente) devem achar-se de 
contínuo desimpedidas." 

(O Desejado de Todas as Nações,págs.651-652).



"Quando uma pessoa está inteiramente vazia 
do próprio eu, quando todo falso deus é 
expulso da alma, o vazio é preenchido com a 
comunicação do Espírito de Cristo. Essa 
pessoa possui a fé que purifica a alma de 
contaminação." 

(Obreiros Evangélicos, pág. 287).



"A Divindade e a humanidade acham-se 
confundidas naquele que tem o Espírito de 
Cristo." 

(Meditações 1956, pág. 24).



"Quando o Espírito de Cristo agita o coração 
com o Seu poder despertador, surge uma 
sensação de deficiência na alma, que leva à 
contrição mental e a humilhação do eu." 

(Meditações 1986, pág. 55.)



"Mediante o poder transformador do 
Espírito de Cristo, somos transformados 
em coração e vida...   e  somos Suas 
testemunhas, representando-o na vida 
diária.“

(Meditações 1980, pág. 94).



"Acrescentai o Espírito de graça celestial à 
vossa experiência: este é o sinete do caráter de 
Cristo... ...E vossa recompensa pelo serviço 
será encontrada no reflexo do meigo Espírito 
de Cristo em vossa própria vida." 

(Meditações 1986, pág. 94.)



“O Espírito dAquele que morreu para que os 
pecadores vivessem, dirigia a inteira congregação 
de crentes. Os discípulos não pediram uma benção 
para si. Arcavam sobre o peso da preocupação 
pelos perdidos. O evangelho devia ser levado aos 
confins da Terra, e reclamaram a dotação de poder 
que Cristo prometera.“

(Testemunhos Para a Igreja, 8, pág. 20-21)



“Cristo ascendeu ao Céu e enviou Seu Santo 
Espírito para dar poder ao trabalho dos 
discípulos. Milhares eram convertidos em um 
dia. Numa única geração o evangelho foi 
levado a toda nação debaixo do Céu." 

(Testemunhos Para a Igreja, 8, pág. 26)



“Pela oração e confissão do pecado, 
precisamos preparar o caminho do Rei. Ao 
fazermos isso, teremos o poder do Espírito.
Precisamos da energia pentecostal. Ela virá; 
pois o Senhor prometeu enviar o Seu 
Espírito como o poder que vence. ”

(Testemunhos Para a Igreja 8, pág. 297)



"Quando Cristo habita o coração, toda a 
natureza se transforma. O Espírito de 
Cristo, seu amor, abranda o coração, 
domina a alma e dirige os pensamentos e 
desejos para Deus e para o céu.” 

( Caminho a Cristo, pág. 73).



"Compete-vos ceder vossa vontade à vontade 
de Jesus Cristo, e isto fazendo, Deus 
imediatamente toma posse e efetua em 
vós tanto o querer como o realizar. Vossa 
natureza toda será então posta sob o controle 
do Espírito de Cristo." 

(Mente Caráter e Personalidade, pág. 694).



"Desse modo, toda a sua natureza estará sob o 
domínio do Espírito de Cristo; suas afeições 
irão ser centralizadas NEle; seus pensamentos 
estarão em harmonia com Ele".

(Caminho a Cristo, pág. 47).



"Assim como não podemos alcançar 
perdão sem Cristo, também não podemos 
nos arrepender sem que o Espírito de 
Cristo nos desperte a consciência." 

(Caminho a Cristo, pág. 26).



"É pela manifestação do Espírito de Cristo
em nossas palavras e ações que o mundo 
toma conhecimento de que estivemos com 
Jesus, de que somos filhos de Deus.” 

(Meditações 1962, pág. 277).



"Quando Cristo habita no coração Sua Presença é 
evidente. Boas e agradáveis palavras e ações 
revelam o Espírito de Cristo. É manifestada 
suavidade de temperamento. Não há explosões de 
ira, nem obstinação, nem ruins suspeitas."

(Meditações 1980, pág. 355).



"Nunca poderemos entrar na cidade de 
Deus enquanto não aprendermos a morrer 
para o eu, e dentro da alma habitar o 
Espírito de Cristo.“

(Meditações 1983, pág. 263).



"Esforcemos-nos por tornar nossa vida aquilo 
que Cristo designa que ela seja, cheia do 
aroma do amor de Deus e de nossos 
semelhantes, cheia do próprio Espírito de 
Cristo." 

(Meditações 1962, pág. 272).



“Por três anos, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso 
exemplo de Jesus. Dia a dia, andavam e falavam com Ele, ouvindo-
Lhe as palavras de ânimo ao cansado e oprimido, e assistindo às 
manifestações de Seu poder em favor do doente e do aflito. Ao chegar 
o tempo em que devia deixá-los, deu-lhes graça e poder para levar 
avante Sua obra em Seu nome. Deviam irradiar a luz de Seu 
evangelho de amor e cura. E o Salvador prometeu que Sua presença 
estaria sempre com eles. Por meio do Espírito Santo Jesus estaria 
mesmo mais perto deles do que quando andava visivelmente entre os 
homens.” 

(Ciência do Bom Viver pág. 104).



“Todos quantos consagram corpo, alma e espírito a Seu 
serviço estarão constantemente recebendo nova provisão 
de poder físico, mental e espiritual. Os inesgotáveis 
abastecimentos celestes se acham a sua disposição. 
Cristo lhes dá o alento de Seu próprio Espírito, a vida de 
Sua vida. O Espírito Santo desenvolve suas mais altas 
energias para operar na mente e no coração.” 

(Ciência do Bom Viver pág. 109).



“Enquanto a todos dirige o convite para irem a 
Ele e serem salvos, comissiona Seus anjos, 
para prestar divino auxílio a toda alma que a Ele 
se achega com arrependimento e contrição; e, 
pessoalmente, por meio de Seu Espírito 
Santo, está no meio de Sua igreja.” 

(A Igreja Remanescente, pág. 11).



"Portanto", irmãos, "vos peço que não 
desfaleçais" por motivo das experiências 
probantes que estão perante vós. Jesus estará 
convosco; Ele irá adiante de vós pelo Seu 
Espírito Santo, preparando o caminho; e será 
o vosso auxiliador em todas as circunstâncias. 

(A Igreja Remanescente, pág. 80).



Cristo soprou sobre os Seus discípulos e disse: 
“Recebei o Espírito Santo.” Cristo é 
representado pelo Seu Santo Espírito hoje em 
toda parte de Sua grande vinha moral. Dará Ele 
a inspiração de Seu Santo Espírito a todos os 
contritos de espírito. 
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“Quando o professor confiar em Deus, e orar, o Espírito 
de Cristo virá sobre ele, e por meio dele Deus atuará, pelo 
Seu Espírito Santo, na mente do estudante. O espírito 
Santo enche a mente e o coração de esperança, coragem 
e de pensamentos da Bíblia, que serão comunicados ao 
estudante.” 

(Conselhos aos Pais Professores e Estudantes Pág. 172).



“O Espírito Santo, que procede do 
unigênito Filho de Deus, une o 
instrumento humano - corpo, alma e espírito 
- à perfeita natureza divino-humana de 
Cristo.” 

(Mensagens Escolhidas Vol.1 Pág. 251). 



“O instrumento humano, o instrumento 
visível, deve pregar a Palavra, e o 
SenhorJesus, o invisível agente, por meio 
de Seu Espírito Santo, deve tornar a 
Palavra eficaz e poderosa.” 

(Mensagens Escolhidas Vol.1 Pág. 18).



“Os samaritanos criam que o Messias
havia de vir como o Redentor não só dos 
judeus, mas do mundo. O Espírito Santo 
dEle predissera, por meio de Moisés, como 
um profeta enviado por Deus.”

(O Desejado de Todas as Nações Pág.193).



Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar 
em todos os lugares pessoalmente, então foi para 
vantagem deles (os discípulos) que Ele deveria 
deixá-los, ir para o Pai, e enviar o Espírito Santo 
para ser o Seu sucessor na terra. O Espírito 
Santo é Ele mesmo, despido da personalidade da 
humanidade e independente dela. 

(Manuscript Releases Vol.14, Page 23 e 24.)



“E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para 
que fique convosco para sempre, o Espírito da 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” [João 14:16, 17]. Isto refere-se à 
onipresença do Espírito de Cristo, chamado o 
Consolador. 

(Manuscript Releases, vol.14, nº 1107, 11 de 

.                          Junho de 1891, pág. 179)



Cristo deu Seu Espírito como um poder divino 
para vencer toda tendência hereditária e 
cultivada para o mal, e gravar Seu próprio 
caráter em Sua igreja.  

(D.N.T Pág. 671)



“Sejam eles agradecidos a Deus por sua múltipla 
misericórdia, manifestando-se amáveis uns com os 
outros. Possuem eles um só Deus e apenas um 
Salvador. Um só Espírito – o Espírito de Cristo –
deve produzir a unidade em suas fileiras.”

(Testemunhos Para a Igreja Vol. 9, Pág. 189.)



"Eis que Eu estou convosco todos os dias" (Mar. 
16:15; Mat. 28:20); quando, no dia de Pentecoste, 
desceu o Consolador prometido, e foi dado o 
poder do alto, e a alma dos crentes estremeceu com 
a presença sensível do Senhor que ascendera ao 
Céu- então, mesmo que seu caminho tivesse de 
passar, como o de Jesus,..”

(O Grande Conflito, pág. 351) 



Deus gostaria de abrir os olhos de Seu povo professo a 
fim de que pudesse ver que deve amar a Deus sobre 
todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, se quiser 
ser salvo em Seu reino. Muitos estão demonstrando não 
serem dominados pelo Espírito de Cristo, mas por outro 
espírito.

(Testemunho Para Ministros,Pg.186)



O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é 
enviado a todos os homens para dar-lhes 
suficiência, que através de Sua graça podemos 
ser completos nEle. 

(Manuscript Releases Vol.14, Page 23 e 24.) 



O Espírito Santo, Seu próprio representante, é o 
maior de todos os dons. Todas as “boas coisas” se 
acham compreendidas nesse dom. O próprio Criador 
não nos pode dar coisa alguma maior, coisa alguma 
melhor. Quando rogamos ao Senhor que tenha 
piedade de nós em nossa aflição, e nos guie por Seu 
Santo Espírito, Ele nunca rejeitará nossa oração.

(O maior discurso de cristo, página 132)



“Nós queremos o Espírito Santo, que é 
Jesus Cristo. Se formos comungar com Deus, 
teremos força, graça e eficiência.” 

(Carta 66: 10 de abril de 1894.)



Ele é um sumo sacerdote misericordioso implorando em 
seu favor. Ele enviará seu representante, o Espírito 
Santo; porque Ele diz: “Eu não vou deixar você sem 
conforto; Eu virei a você. ”Pelo Espírito, o Pai e o Filho 
virão e farão sua morada com você. Não há desculpa 
para vacilar ou pecar. Mas, para ser honesto, você deve 
manter todas essas promessas ricas e completas no salão 
da memória. 

(Bible Echo, 15.01.1893.)


