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Chegou o Pentecoste. 

 

A cidade de Los Angeles é visitada pelo avivamento da salvação bíblica e pelo 
Pentecoste, conforme registrado no livro de Atos 

O poder de Deus está agitando esta cidade como nunca houvera antes. O Pentecoste 
certamente chegou e com ele as evidências bíblicas que o acompanham. Muitos estão sendo 
convertidos, santificados e cheios do Santo Espírito – falando em línguas como fizeram no dia 
de Pentecostes. As cenas que são diariamente presenciadas no edifício na Rua Azusa e nas 
missões e igrejas em outras partes da cidade estão além do que se pode descrever. Mas o 
verdadeiro avivamento apenas começou, pois Deus tem trabalhado principalmente em seus 
filhos fazendo-os passar pelo Pentecoste e lançando os alicerces para uma poderosa onda de 
salvação entre os inconversos. 

Os encontros acontecem em uma antiga igreja metodista parcialmente transformada em 
habitação, deixando no primeiro piso um amplo salão sem reboco que se parece com o interior 
de um celeiro. Aqui, cerca de uma dúzia de pessoas congregavam todos os dias, reunindo-se 
em Bonnie Brae à noite. O escritor assistiu a algumas dessas reuniões e, sendo elas tão 
diferentes de tudo o que ele já havia visto e, não ouvindo ninguém falar em línguas, condenou 
o ensino como heresia da terceira bênção, e achou que assim dava o assunto por encerrado. 
Não é preciso dizer que o escritor foi compelido a se humilhar e a fazer inúmeros pedidos de 
desculpas para se acertar com Deus. 

Em pouco tempo Deus começou a manifestar o seu poder, e o prédio não mais podia conter o 
povo. Agora as reuniões continuavam por todo dia e noite à fora. O fogo está se espalhando 
por toda a cidade e em cidades vizinhas. Pregadores bem vestidos e orgulhosos vêm 
"investigar". Mas logo seus olhares altivos são substituídos por deslumbramento e, então, vem 
a convicção e em pouco tempo os encontramos se revolvendo no chão sujo, pedindo a Deus 
para perdoá-los e torná-los como criancinhas.  

Seria impossível afirmar quantos foram convertidos, santificados e cheios do Espírito Santo. 
Eles estiveram e estão diariamente indo em todas as direções da bússola para espalhar este 
maravilhoso evangelho. 

 

O CHAMADO DO IRMÃO SEYMOUR 

O irmão W. J. Seymour tem a dizer o seguinte a respeito de seu chamado para esta cidade:  



"Foi um chamado divino que me trouxe de Houston, Texas, para Los Angeles. O Senhor 
colocou no coração de alguns dos santos em Los Angeles o desejo de me escrever contando 
que sentiram que o Senhor queria que eu viesse até aqui. Então eu vim, pois senti que era a 
direção do Senhor. O Senhor enviou os recursos, e eu vim assumir a missão na Rua Santa Fé. 
Então uma noite eles trancaram a porta e não permitiram que eu entrasse. Depois chamaram 
o irmão Roberts, o presidente da Holiness Association (Associação da Santidade) para vir aqui 
e estabelecer que a doutrina do batismo do Espírito Santo era simplesmente santificação. Ele 
veio e com ele um bom número de pregadores de santidade, que declararam que santificação 
era o batismo do Espírito Santo. Porém, ainda não tinham a evidência do segundo capítulo de 
Atos; pois quando os discípulos ficaram completamente cheios do Espírito Santo, falaram em 
línguas conforme o Espírito falava por intermédio deles. Depois que o presidente me ouviu 
falar sobre o que era o verdadeiro batismo do Espírito Santo, ele disse que também gostaria 
de recebê-lo e pediu-me que lhe contasse quando eu recebesse o batismo. Então, quando fui 
batizado, contei-lhe. O início do Pentecoste se deu numa reunião de oração na casa 214, Rua 
Bonnie Brae." 

 

CARTA DO IRMÃO PARHAM. 

Irmão Chas. Parham, líder do Movimento Fé Apostólica, escreve de Tonganoxie, Kansas, que 
espera (se Deus quiser) estar em Los Angeles em 15 de setembro. Ao ouvir que o Pentecoste 
havia chegado em Los Angeles, ele escreveu: "Regozijo-me em Deus por todos vocês, meus 
filhos, embora nunca os tenha visto; mas como vocês já conhecem o poder do Espírito, somos 
batizados por um só Espirito em um só corpo. Permaneçam unidos até que eu venha. Então, 
em um grande encontro, preparem-se todos para os campos lá fora. Desejo quando eu for, a 
não ser que Deus direcione de outra forma, encontrar e ver todos aqueles que têm o 
verdadeiro evangelho." 

 

O PENTECOSTE DOS TEMPOS ANTIGOS 

Este trabalho começou cerca de cinco anos atrás, em janeiro passado, quando um grupo de 
pessoas sob a liderança de Chas. Parham, que estava estudando a Palavra de Deus, 
aguardava pelo Pentecoste em Topeka, Kansas. Depois de procurar por todo o país, não 
conseguiram encontrar cristãos que tivessem o verdadeiro poder Pentecostal. Então deixaram 
de lado todos os comentários e anotações e esperaram no Senhor estudando Sua Palavra; e o 
que eles não entendiam, apresentavam a Deus de joelhos diante dos bancos e pediam a Ele 
que esclarecesse em seus corações por meio do Espírito Santo. Eles tinham uma torre de 
oração, pela qual as orações subiam a Deus dia e noite. Passados três meses, uma irmã que 
ensinava santificação para o batismo do Espírito Santo – alguém que teve uma experiência 
doce e amável e toda a sua carnalidade arrancada de seu coração – sentiu a direção do 
Senhor para que sobre ela fizessem imposição de mãos para receber o Pentecoste. Então 
quando oraram, o Espírito Santo veio com grande poder, e ela começou a falar em uma língua 
desconhecida. Este evento despertou um desejo extremo na escola bíblica e, três noites 
depois, doze estudantes receberam o Espírito Santo e profetizaram. Era possível ver línguas 
repartidas sobre suas cabeças. Eles tiveram, assim, uma experiência que se assemelhava a do 
segundo capítulo de Atos e podiam entender o primeiro capítulo de Efésios. 

Agora, depois de cinco anos, cerca de 13 mil pessoas receberam este evangelho. Ele está se 
espalhando por todo lugar. Até as igrejas que não creem, abandonam suas crenças e perdem 
a experiência que tiveram. Os que estão neste movimento há mais tempo são mais fortes. 
Sinais grandiosos e milagres os têm acompanhado. 



As reuniões em Los Angeles começaram com uma reunião numa casa, e o Pentecoste desceu 
ali por três noites. Tudo o que as pessoas podiam fazer era esperar no Senhor e dar-lhe 
louvores. Elas começaram a falar em línguas como no dia de Pentecostes, e o Espírito entoava 
canções por meio delas. 

A reunião foi transferida para a Rua Azusa e desde então multidões tem aparecido. As 
reuniões começam por volta das dez horas da manhã e dificilmente terminam antes das dez 
ou doze horas da noite e, às vezes, às duas ou três da madrugada; pois muitos estão 
buscando, e alguns estão sendo refinados pelo poder de Deus. As pessoas estão buscando três 
vezes ao dia no altar, e os assentos, fila após fila, precisam ser liberados e ocupados por 
pessoas sedentas. Não podemos contar quantas pessoas foram salvas, santificadas, batizadas 
pelo Espírito Santo e salvas de todas as formas de enfermidades. Muitos falam línguas 
desconhecidas, e alguns estão a caminho de terras estrangeiras com o dom da língua. Nós 
continuamos em busca de receber mais do poder de Deus. 

 

Muitos deixaram de usar óculos e tiveram a visão restaurada ao seu estado original perfeito. 
Os surdos tiveram a audição restabelecida. 

 

Um homem foi curado de asma, da qual sofria há vinte anos. Muitos foram curados de 
problemas no coração e nos pulmões. 

 

Muitos estão dizendo que receberam de Deus a mensagem de que Ele sacudirá Los Angeles 
com um terremoto. Mas primeiro, haverá um avivamento para dar a todos a oportunidade de 
serem salvos. O avivamento está em progresso agora. 

 

O Senhor concedeu o dom da escrita em línguas estranhas e também o de tocar instrumentos.  

 

Uma menininha que andava de muletas e tinha tuberculose nos ossos, segundo disseram os 
médicos, foi curada, largou as muletas e saiu saltitando pelo quintal. 

 

Deus tem incendiado lares por toda esta cidade. Ele vem descendo, amolecendo corações, 
salvando, santificando e batizando com o Espírito Santo. 

 

Muitas igrejas têm orado por um Pentecoste, e o Pentecoste chegou. A questão agora é: será 
que o aceitarão? Deus havia respondido de um modo que eles não esperavam. Ele veio de 
uma forma humilde como no passado, nascido numa manjedoura. 

 

A imprensa secular se alvoroçou e publicou reportagens em oposição ao movimento, mas isso 
fez apenas atrair almas sedentas que entendem que se Deus não estivesse nisso, o diabo não 
iria lançar nenhum ataque. Assim elas vieram e descobriram que era de fato o poder de Deus. 



 

Jesus era grande demais para as sinagogas. Ele pregava ao ar livre porque não havia espaço 
suficiente para Ele lá dentro. Este movimento pentecostal é grande demais para ser confinado 
em qualquer denominação ou secto. Ele age do lado de fora, reunindo a todos em um só laço 
de amor, uma só igreja, um só corpo de Cristo. 

 

Um muçulmano sudanês, que é intérprete e fala dezesseis línguas, veio às reuniões na rua 
Azusa, e o Senhor deu a ele mensagens que apenas ele poderia entender. Ele identificou, 
interpretou e escreveu em inúmeras línguas. 

 

Um irmão, que havia sido médium espírita, estava tão possesso de demônios que não tinha 
descanso e estava a ponto de se suicidar, foi instantaneamente liberto do poder do demônio.  
Ele então buscou a Deus para receber perdão pelos seus pecados e santificação. Dentro dele 
agora habita um espírito diferente. 

 

Uma menina de cerca de doze anos foi santificada numa atividade para crianças no domingo à 
tarde e na reunião à noite ela foi batizada com o Espírito Santo. Quando ela ficou cheia do 
Espírito, os que estavam ao redor ressaltaram:"Quem pode duvidar de uma ação tão clara do 
poder de Deus". 

 

Em mais ou menos uma hora e meia, um jovem foi convertido, santificado e batizado com o 
Espírito Santo, e falou em línguas. Ele também foi curado de tuberculose. Desta forma, 
quando foi consultar o médico, este declarou que seus pulmões estavam sadios. Ele recebeu o 
dom de várias línguas e também o de profecia; era capaz de escrever em várias línguas 
estrangeiras e foi chamado para servir em outro país. 

 

Muitas são as profecias faladas em línguas estranhas, e muitas são as visões que Deus está 
concedendo a respeito de Sua vinda, que é em breve. O incrédulo primeiro precisa receber o 
evangelho. Uma profecia pronunciada em uma língua estranha foi interpretada: "O tempo é 
curto. Vou enviar uma grande quantidade de pessoas no Espírito de Deus para pregar o 
evangelho completo no poder do Espírito Santo". 

 

Cerca de 150 pessoas em Los Angeles, mais do que no dia de Pentecostes, receberam o dom 
do Espírito Santo e a evidência bíblica (o dom de línguas), e muitos foram salvos e 
santificados. Não se sabe quantos. As pessoas buscam a Deus no altar três vezes ao dia. É 
difícil encerrar à noite por conta daqueles que buscam e dos que estão sob o poder de Deus. 

 

As doações pentecostais começam quando medimos a nós mesmos com base nos padrões 
Pentecostais. Foram centenas de dólares ofertados para o envio de missionários, e milhares 
serão doados. Não se recolhe para o aluguel. Não se implora por dinheiro. Não se cobiça a 
prata ou o ouro do homem. A prata e o outro pertencem ao Senhor para levar adiante o seu 
próprio trabalho. Ele também pode publicar seus próprios informativos sem pedir por dinheiro 
ou cobrar assinatura. 



 

Nas reuniões, nota-se que enquanto alguns lá atrás estão se opondo e discutindo, outros 
estão no altar caindo diante do poder de Deus e se alimentando das coisas boas de Deus. Os 
dois espíritos estão sempre presentes, mas nenhuma oposição pode matar, nenhum poder na 
terra ou no inferno pode impedir o trabalho de Deus à medida que Ele consagra os 
instrumentos por meios dos quais atua. 

 

Muitos receberam o dom de cantar, assim como o de falar pela inspiração do Espírito. O 
Senhor está dando vozes novas. Ele traduz canções antigas em novas línguas. Ele dá a música 
que é cantada pelos anjos e tem um coral celestial com todos cantando a mesma canção 
celestial em harmonia. É uma música linda! Nenhum instrumento é necessário nas reuniões. 

 

Um irmão nazareno, que recebeu o batismo do Espírito Santo em sua própria casa enquanto 
adorava em família tentava nos contar sobre a experiência: "Foi um batismo de amor. Um 
amor superabundante! Uma compaixão tamanha que parecia que me mataria com sua doçura! 
As pessoas não sabem o que fazem quando resistem a ela. O diabo nunca me deu nada 
agradável; ele estava sempre tentando me levar a censurar as pessoas. Este batismo nos 
enche com um amor divino" 

 

O dom de línguas é dado junto com uma comissão: "Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura" (RA).  O Senhor deu línguas àqueles que não sabiam tais línguas: 
grego, latim, hebreu, francês, alemão, italiano, chinês, japonês, zulu e línguas africanas, hindu 
e bengali e os dialetos da Índia, chippewa e outras línguas indígenas, esquimó, a língua dos 
surdos e mudos. Na verdade, o Espírito Santo fala todas as línguas do mundo por meio dos 
seus filhos. 

 

Um ministro disse que Deus havia lhe revelado vinte anos atrás que o plano divino para os 
missionários era que eles recebessem o dom de línguas ainda antes de ir para um campo 
estrangeiro ou a caminho do campo. Trata-se de um sinal para os incrédulos de que a 
mensagem é de Deus. O dom de línguas só pode ser usado quando o Espírito fala. Não se 
pode aprender como as línguas maternas, mas o Senhor toma o controle dos órgãos da fala 
de acordo com a vontade dele. É, de fato, a mensagem de Deus. 

 

Durante uma reunião em Monrovia, um pregador que havia uma vez sido usado por Deus nos 
Grupos Pentecostes sob a liderança de Vivian Dake, mas cujo coração havia se esfriado, foi 
novamente chamado, santificado e cheio do Espírito Santo. Quando o poder de Deus veio 
sobre ele, seu filho de oito anos estava ajoelhado atrás dele. O menino havia anteriormente 
buscado e alcançado um coração limpo e, quando o Espírito Santo caiu sobre seu pai, caiu 
também sobre ele. Então suas mãos começaram a tremer, e ele cantou em línguas. 

 

O irmão Campbell, um irmão nazareno de 83 anos de idade, que servia ao Senhor há 53 anos, 
recebeu o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas em sua própria casa. O filho dele, 
que era médico, foi chamado para ver se ele estava doente, mas apenas o encontrou feliz no 
Senhor. Não apenas homens e mulheres, mas meninos e meninas estão recebendo seu 
Pentecoste. Viola Price, uma menina negra e órfã de oito anos, recebeu o dom de línguas.  



 

Sr.ª Lucy F. Farrow, serva ungida de Deus que chegou há mais ou menos quatro meses a Los 
Angeles, veio de Houston, Texas, trazendo o evangelho completo. Ela, a quem Deus usou 
grandemente quando impôs suas mãos sobre muitos que receberam o dom de línguas, 
retornou agora para Houston à caminho de Norfolk, Virginia. Este é o seu antigo lar, que 
deixou quando menina, ao ser vendida como escrava no sul. Ela sente que o Senhor agora a 
está chamando de volta. A irmã Farrow, o irmão W.J Seymour e o irmão J.A Warren foram as 
três pessoas que o Senhor enviou de Houston como mensageiros do evangelho completo. 



Página 2 
A FÉ APOSTÓLICA  

Rua Azusa nº 312 

 

Publicado pelo 

MOVIMENTO FÉ APOSTÓLICA  

de Los Angeles. 

Encaminhem todas as comunicações para A Fé Apostólica, na rua Azusa 312, pois como não 
temos uma lista de assinantes pagos, não estamos qualificados a pagar o valor de postagem 
de jornais e revistas. O informativo será enviado para qualquer localidade nas quantidades 
necessárias, conforme o Senhor prouver os meios. 

 

O MOVIMENTO FÉ APOSTÓLICA  

Defende a restauração da fé uma vez dispensada sobre os santos: a antiga religião, os 
acampamentos, os avivamentos, as missões, o trabalho nas ruas e nas prisões e a unidade 
cristã em todos os lugares. 

Ensino sobre arrependimento – Marcos 1.14,15. 

Tristeza por causa do pecado. Exemplo: Mateus 9.13. 2 Coríntios 7, 9, 11. Atos 3.19. Atos 
17.30, 31. 

Sobre a confissão de pecados – Lucas 13.21 e 18.13. 

Abandonar os maus caminhos – Isaías 55.7. Jonas 3.8. Provérbios 28.13. 

Restituição – Ezequiel 33.15. Lucas 19.8. 

E fé em Jesus Cristo. 

O primeiro trabalho – Justificação é um ato da graça gratuita de Deus pela qual recebemos a 
remissão de pecados. Atos 10:42, 43. Romanos 3.25. 

Segundo trabalho – A santificação é o segundo e o último trabalho da graça. Santificação é o 
ato da graça gratuita de Deus pela qual Ele nos torna santos. João 17.15, 17: "Santifica-os na 
verdade; a tua palavra é a verdade" (RA). 1 Tessalonicenses 4.3; 5.23: Hebreus 13.12; 2.11; 
12.4. 



Santificação é o ato de remoção das impurezas para que nos tornemos santos. Os discípulos 
foram santificados antes do Dia de Pentecostes. E através de um estudo cauteloso das 
Escrituras você descobrirá que o mesmo acontece agora. "Vós já estais limpos pela palavra 
que vos tenho falado" (João 15.3; 13.10). "E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-
lhes: Recebei o Espírito Santo" (João 20.21, 22). Você sabe que eles não poderiam ter 
recebido o Espírito se não estivessem limpos. Jesus os purificou e lançou fora toda dúvida de 
sua Igreja antes de ir para a glória. 

O batismo com o Espírito Santo é um dom de poder sobre a vida santificada; então quando a 
alcançarmos, teremos a mesma evidência que os discípulos receberam no Dia de Pentecostes 
(Atos 2.3,4) – falaremos em línguas novas. Veja também Atos 10.45,46; 19.6 e 1 Coríntios 
14.21. “Porque realizo, em vossos dias, obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada" 
(Habacuque 1.5). 

Buscando cura – É preciso crer que o Senhor é capaz de curar:  "Pois eu sou o SENHOR, que 
te sara" (Êxodo 15.26). Tiago 5.14; Salmos 103.3; 2 Reis 20.5; Mateus 8.16; Marcos 16.16-
18. 

A pessoa precisa crer que Deus pode curar. "Eis que eu sou o SENHOR, o Deus de todos os 
viventes; acaso, haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim?" (Jeremias 32.27). 

Muitos confundiram a graça da santificação com dom de poder, ou com o batismo do Espírito 
Santo; outros tomaram "a unção que permanece" como batismo e falharam em alcançar a 
glória e o poder de um verdadeiro Pentecoste. 

O sangue de Jesus jamais encobrirá algum pecado entre homem e homem que pode ser por 
eles reparado; mas se não podemos corrigir nossos erros, o sangue nos cobre com toda graça. 
(Mateus 5.23, 24). 

Não estamos criando conflito com homens ou igrejas, mas buscando substituir métodos e 
crenças extintas e fanatismos incontroláveis com a vivência do Cristianismo prático. "Amor, fé 
e unidade" é a nossa divisa, e "Vitória por pelo sangue redentor", nosso grito de guerra. As 
promessas de Deus são verdadeiras. Ele disse: " Foste fiel no pouco, sobre o muito te 
colocarei..."  Dos pouquíssimos cristãos que permaneceram fiéis à cruz quando os desafios 
vieram e seus ânimos foram abalados, Deus levantou um poderoso exército. 

 

Rev. M.L. Ryan, um editor em Salem, Oregon, escreveu: "Quando terminei de ler na sua carta 
sobre o que Deus estava fazendo em Los Angeles, caí de joelhos e derramei diante de Deus a 
minha alma transbordante de agradecimento; então fui tomado de uma imensa e abençoada 
convicção e saí correndo do escritório gritando e louvando a Deus. O fogo havia atingido a 
minha alma. Então li sobre a operação maravilhosa de Deus em Los Angeles para outras 
pessoas, e um pequeno grupo se juntou à minha volta. Eles também foram atingidos pelo fogo 
do Espírito descrito na carta; e alguns gritavam, outros choravam. 

 

Os discípulos esperavam que Jesus estabelecesse seu reino milenar durante a primeira vinda e 
esperavam reinar com Ele lá em Jerusalém. Os discípulos lhe perguntaram quando foram para 
o Monte das Oliveiras: "Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? (NVI)" Ele 
respondeu: "Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua 
própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... (NVI)" 
Quando eles recebessem o batismo do Espírito Santo, Ele os ensinaria sobre as coisas 
vindouras. Meus queridos, não se confundam tentando teorizar, mas esperem em Jerusalém, 
e o Espírito irá jorrar luz sobre a Palavra de Deus, e você entenderá exatamente o que ela diz. 



Ele revelará toda a Palavra, de Gênesis a Apocalipse. 

 

PRECIOSA REDENÇÃO 

Filhos de Deus, que compartilham da preciosa redenção, estudemos e vejamos o que, por 
meio dela, está reservado para nós. 

Primeiro: Por meio da redenção recebemos perdão de pecados. 

Segundo: Recebemos santificação pelo sangue de Jesus. "Por isso, foi que também Jesus, 
para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta." Santificados de todo 
pecado original, nós nos tornamos filhos de Deus. "Pois, tanto o que santifica como os que são 
santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhes chamar 
irmãos..." Hebreus 2.11 (Tem-se a impressão de que Jesus ficaria envergonhado de chamá-los 
de irmãos se eles não fossem santificados.) Desta forma não se envergonharão de dizer a 
homens e demônios que vocês são santificados e estão vivendo uma vida pura e santa, livres 
do pecado, uma vida que lhes dá poder sobre o mundo, a carne e o diabo. O diabo não gosta 
desse tipo de testemunho. Por causa desta preciosa redenção, podemos ser livres de todo 
pecado. Embora vivamos neste velho mundo, foi-nos permitido sentar nos lugares celestiais 
em Cristo Jesus. 

Terceiro: A cura de nossos corpos. Doenças e enfermidades são destruídas pelo precioso 
sacrifício redentor de Jesus. Ó como devemos honrar as feridas de Jesus, pois "pelas suas 
feridas fomos curados" (NVI). Como precisamos honrar aquele corpo precioso que o Pai 
santificou e enviou ao mundo; Ele não apenas separou, mas realmente santificou alma, corpo 
e espírito - livres de enfermidades, doenças e de todas as coisas do diabo. Um corpo que não 
conheceu pecado nem doenças foi entregue em troca destes nossos corpos imperfeitos. Este 
sacrifício redentor não é apenas para a santificação de nossas almas, mas para a santificação 
de nossos corpos de uma doença hereditária. O que havia no sangue não é importante. 

Cada gota de sangue que recebemos de nossa mãe é impuro. A enfermidade nasce em uma 
criança assim como o pecado original nasce na criança. Ele foi manifestado para destruir as 
ações do inimigo. Toda doença é do diabo. 

 O homem no Jardim do Éden era puro e feliz e não soube o que era enfermidade até aquele 
visitante profano entrar no Jardim. Então, todo o seu organismo foi envenenado, e este 
veneno tem corrido no sangue de toda família humana desde os tempos antigos até que Deus 
falou ao seu povo: "Eu sou o SENHOR, que te sara". Os filhos de Israel praticavam a cura 
divina. Davi, depois de ser curado de reumatismo (possivelmente, adquirido no tempo que 
passou nas cavernas, enquanto se escondia de seus perseguidores), testemunhou dizendo: 
"Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele 
é quem perdoa todas as tuas iniquidades; quem sara todas as tuas enfermidades". Davi sabia 
o que precisava ser curado. A cura continuou ENTRE o povo de Deus até que o coração de 
Salomão foi desviado por suas esposas estrangeiras, e ele então introduziu a magia negra e os 
médiuns, que foram se envolver com entidades sobrenaturais. Deus era aquele que os curava, 
mas depois de perderem o Espírito, foram buscar na ajuda humana algo que curasse suas 
doenças. 

Graças a Deus, temos um Cristo vivo entre nós para curar nossas doenças. Ele curará cada 
uma delas. O profeta disse: "pelas suas feridas fomos curados", e isso se cumpriu quando 
Jesus veio. E também: "Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades" (que 
significa doenças, conforme nos contam os tradutores). Agora, se Jesus tomou sobre si as 
nossas enfermidades, por que devemos suportá-las? Para obtermos salvação completa por 



meio do sacrifício redentor de Jesus. 

Quarto: E recebemos o batismo com o Espírito Santo e fogo sobre nossa vida santificada. 
Recebemos Cristo entronizado e coroado em nossos corações. Mostremos Cristo a todo o 
mundo, em toda a sua plenitude, não apenas a cura e a salvação de todo pecado, mas o seu 
poder de falar todas as línguas do mundo. Precisamos que o Deus trino nos capacite para 
fazer isso. 

Nós, que somos os mensageiros de seu precioso sacrifício redentor, devemos pregá-lo por 
completo: justificação, santificação, cura, o batismo com o Espírito Santo e os sinais que o 
acompanham. "Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação?" Deus está 
agora confirmando a sua Palavra nos concedendo sinais e milagres que tem acompanhado a 
pregação do evangelho completo em Los Angeles. W.J. Seymour. 

 

AS BOAS NOVAS SE ESPALHAM 

Gente de todo o país está enviando cartas com indagações, pois ouviram que o Pentecoste 
chegou em Los Angeles. Alguns vieram de lugares distantes e disseram que nem a metade 
havia lhes sido contada. É através deste informativo que respondemos essas indagações, visto 
que seria impossível escrever a cada pessoa. Por todo o canto do país encontram-se almas 
famintas . 

 

AS LÍNGUAS COMO SINAL 

O homem é uma criatura caída e como tal não pode receber as coisas do reino dos céus 
porque elas são espirituais e "porque lhe são loucura". É preciso ao homem nascer de novo 
para entender Deus e Sua Palavra. Deus reconhece isso e através dos tempos tem mostrado 
sinais e milagres para despertar o homem de sua morte espiritual e encorajá-lo a buscar a 
Deus. 

Se abrir a Palavra em Marcos 16.14, você lerá o seguinte; "Finalmente, apareceu Jesus aos 
onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque 
não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado." Vemos aqui que depois que esses 
homens estiveram pessoalmente com Jesus por cerca de três anos e tendo testemunhado de 
eu tremendo poder ao ressuscitar mortos e realizar toda sorte de milagres, em algumas horas 
após a crucificação, permitiram que Satanás lhes endurecesse o coração e os enchesse de 
incredulidade. Eles também foram santificados, como lemos em João 17.17. Jesus orou: 
"Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade".  Esta oração foi sem dúvida alguma 
respondida, pois Jesus nunca orou em vão. Em João 15.3, lemos: "Vós já estais limpos pela 
palavra que vos tenho falado". Em João 20.22, lemos: "E, havendo dito isto, soprou sobre eles 
e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo".  Ao comparamos a passagem do evangelho de Marcos 
referida acima com esta mensagem de João que acabei de citar, cremos que ambas as 
declarações de Jesus foram ditas durante o mesmo encontro com os discípulos e depois que 
Ele os censurou por sua dureza de coração. Então Ele soprou sobre eles o Espírito Santo para 
sustentá-los até Pentecostes. Eles foram ungidos, assim como muitas almas são hoje 
santificadas quando buscam um Pentecoste pessoal e real. 

Naquele momento, Jesus também lhes disse (Marcos 16.16-17): " Quem crer e for batizado 
será salvo; quem, porém, não crer será condenado. "Estes sinais hão de acompanhar aqueles 
que creem: em meu nome, expelirão demônios; falarão novas línguas;" Aqui, fala-se da 



crença, do batismo e das evidências ou sinais concedidos para provar que você possuiu essa 
crença e esse batismo. Essa passagem das Escrituras afirma claramente que esses sinais HÃO 
de acompanhar aqueles que creem. 

Também lemos nas epístolas de Paulo aos Coríntios que ele fala de nove dons específicos do 
Espírito Santo. Além disso, ao buscarmos na Palavra vemos que oito desses dons já estavam 
presentes na Igreja antes do Dia de Pentecostes. E foi o dom de línguas, neste dia, o poder 
que surpreendeu a multidão. 

"Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, 
(interprete-se: mente confusa) porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. 
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede! Não são, porventura, galileus todos 
esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua 
materna? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? 
Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados! Então, se levantou Pedro, com os 
onze; e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de 
Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão 
embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi 
dito por intermédio do profeta Joel: 'E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que 
derramarei do meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 
vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos'." (Atos 2.6-8; 12-17) 

Em Lucas 24.49 Jesus disse a seus discípulos: " Permanecei, pois, na cidade, até que do alto 
sejais revestidos de poder." 

"E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que 
esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, 
batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes 
dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que 
restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que 
o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade; mas recebereis poder, ao descer sobre vós o 
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e 
Samaria e até aos confins da terra."(Atos 1.4-8) 

Eles obedeceram esta ordem. Em Atos 2.4, lemos: "Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem." Vemos 
aqui que TODOS falaram em outras línguas. 

Se você agora abrir em Atos 10 e ler a história de Pedro e Cornélio, verá que falar em línguas 
era um sinal ou evidência para Pedro de que os gentis haviam recebido o Espírito Santo. Pedro 
pregou a Palavra, e eles foram purificados pela Palavra da mesma forma que os discípulos, 
antes do Dia de Pentecostes. Para Pedro, sendo judeu e tendo sido ensinado que os gentios 
são como cachorros e impuros, isso foi algo duro de aceitar. Deus havia anteriormente dado a 
Pedro a visão de um lençol que descia do céu, no qual havia toda sorte de animais impuros, 
dando-lhe a seguinte ordem: "Levanta-te, Pedro! Mata e come". A mensagem de Jesus para 
os gentios fazia parte daquela refeição. Pedro obedeceu, e em seguida vieram os sinais 
pentecostais (Atos 10.46). "Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus." 

Se abrir agora em Atos 19.1-6, descobrirá que cerca de vinte e nove anos depois do 
Pentecostes, Paulo encontrou alguns discípulos em Éfeso que não haviam recebido o 
Pentecoste. Ele pregou a Palavra e explicou aos discípulos os grandes privilégios que tinham 
no evangelho: "E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e tanto 
falavam em línguas como profetizavam" (Atos 19.6). 

Como tantos de nós temos sido tolos diante da clareza da Palavra de Deus. Temos nos 



distraído com bênçãos e unções do poder de Deus em vez de aguardarmos até que a 
evidência bíblica do Pentecoste venha. 

 

A irmã Wettosh, uma irmã alemã de Pasadena, que esteve na escuridão do romanismo e em 
grande sofrimento físico há cerca de um ano, mas foi salva e curada de modo maravilhoso, foi 
batizada com o Espírito Santo, recebeu o dom de línguas e partiu levando este evangelho. Seu 
destino foi Reno, Nevada. 

 

Los Angeles, 12 de agosto de 1906. Atesto aqui que minha filha, Srª S. P. Knapp, da Avenida 
56 com Rua Alameda, foi curada de tuberculose por Deus, na data acima. Foi o Espírito de 
Deus agindo em resposta à oração e por intermédio de uma pobre índia mexicana. Para saber 
detalhes, procure por Frank Gail na Troy Laundry, esquina da 14 com Main, em Los Angeles. 

 

Durante uma reunião numa casa na Av. Morton, Elisian Heights, inúmeras almas foram 
batizadas com o Espírito Santo, e o irmão George Hock, completamente cego há mais de um 
ano e meio, foi salvo e voltou a enxergar. Ele agora pode ler. E seus parentes e amigos, que 
eram incrédulos, estão cheios de deslumbramento e estão publicando a respeito  disso em 
todos os lugares. 

 

Bengalas, muletas, garrafas de remédios e óculos estão sendo jogados fora à medida que 
Deus vai curando – o que é prudente de se fazer. Não há necessidade de se guardar uma 
muleta velha ou garrafa de remédio de qualquer tipo depois que Deus cura você. Alguns, que 
por guardarem tais aparelhos como souvenir, foram tentados a usá-los novamente e 
acabaram perdendo a cura. 

 

Jesus disse: "Crede-me que estou no Pai, e o Pai, em mim; crede ao menos por causa das 
mesmas obras".  Ele está mostrando os sinais em Los Angeles e, ainda assim, alguns 
duvidam, como Felipe duvidou. Se você não consegue entender, apenas aceite a Palavra de 
Deus. Ele disse: "Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome, 
expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa 
mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão 
curados". Creiam pelo menos por causa das mesmas obras. Deus está confirmando sua 
Palavra com os sinais que acompanham. 

 

Um rapaz que um ano atrás estava numa gangue, é agora batizado pelo Espírito Santo e está 
pregando por todo lugar. Ele era católico, mas Deus tirou todo o romanismo dele. Ele está 
dizendo a todos os católicos para pegarem suas próprias Bíblias, e aos protestantes para 
buscar a Deus e não depender dos pregadores. Ele é um rapaz de corpo robusto e forte, mas 
Deus tanto tirou dele o desejo de brigar que quando bateram e cuspiram em seu rosto, ele foi 
para sua casa e foi tão abençoado que orou a noite toda e disse que amava aqueles que o 
tinham perseguido mais do que se tivessem pedido para que ele orasse por eles. 

 

 Durante a pregação, em um culto, o Espírito Santo desceu sobre o pregador que levantou 



num pulo gritando "Aleluia!" e imediatamente começou a falar em línguas. Ele fala zulu e 
muitas outras línguas com mais fluência do que o inglês, e interpreta conforme fala. Desde 
então, o Senhor o tem usado para agitar toda a cidade. Ele está cheio do amor divino. A 
princípio, sua família teve medo ao vê-lo falar em línguas, pois pensaram que ele tinha 
perdido a cabeça. Mas quando sua esposa e seus filhos sentiram a compaixão e o amor divino 
que o Espírito Santo coloca no coração das pessoas, eles disseram: "Papai nunca esteve tão 
lúcido na vida". 



Página 3 

A FÉ APOSTÓLICA 

 

DE UM MISSIONÁRIO PARA A ÁFRICA 

Irmão S. J. Mead, que foi enviado à África pelo Bispo Taylor, em 1885, 

tem frequentado as reuniões por várias semanas. Ele tem o seguinte a 

dizer do relacionamento de Deus com ele:  

"Meu coração louva a Deus, ao trilhar a direção do seu santo Espírito, 

nos últimos 25 anos, quando eu procurei conhecer e fazer a Sua 

abençoada vontade. Meu chamado para a África em 1884 - o 

pensamento abençoado de poder ir em seu nome, tão cheio de 

conforto e vitória, e ainda o meu chamado para a minha terra natal e 

povo é muito mais maravilhoso e abençoador. Estar em quietude na 

presença do Espírito Santo, e deixá-Lo que Ele me ensine e me mostre 

o que Ele quer que eu saiba do Seu poder e onipresença. Isto é tão 

verdadeiro, Ele é amor, "e nele não há trevas nenhumas." Minha alma 

clama esta manhã para que o Espírito Santo tenha o controle perfeito 

do Seu templo. Muitas vezes  impedimos a abençoada persuasão e 

poder do Seu amor por correntes cruzadas da nossa mente humana e 

pensamento.  Que Deus nos ajude a sermos pequenos em nossos 

próprios olhos, não demasiadamente ansiosos para servir, mas para 

amá-lo com todo nosso coração, mente e força. É a simplicidade do 

Seu amor em nossos corações que faz a obra entre os gentios. Os 

queridos filhos de Cão estão estendendo suas mãos para o amor que 

se manifesta nos filhos de Deus. Muitas vezes, as lágrimas enchem 

meus olhos, quando eu penso na simplicidade e bondade para 

conosco, nos anos de nossa residência entre eles. Uma vez, quando 

íamos para a nossa Conferência Anual, cem milhas de onde eu estava 

situado em Malange, frequentemente nos encontramos com uma 

mulher escrava,  com quem nós nos hospedamos, que nos mostrou 

muita bondade. Ela ouvia a  história do Cordeiro de Deus, que tira o 



pecado do mundo, e dizia: "Me fala novamente", então eu falava de 

novo, e ela dizia: "me diz mais uma vez", então ela disse: "Diga-me 

em meus dedos". Eu lhe disse: "Levante a mão". Abaixei seu primeiro 

dedo e disse: "Isso significa que o Filho de Deus morreu  por você, 

derramou Seu sangue por seus pecados, agora dobre o segundo dedo, 

isto é, se você acreditar, Ele vai levá-la para sua casa, onde não há 

morte, nem choro, chicotadas nem dor; agora dobre o terceiro, isto é, 

se você não acredita, você vai ser obrigada a viver em uma terra de 

tristeza, dor, morte e choro para todo o sempre. Ela repetiu por várias 

vezes, e pudemos ver a verdade entrar em seu coração. Nós a 

perdemos de vista por um longo tempo, sua aldeia foi queimada, seu 

povo se mudou, e ela saiu da nossa mente. Um dia, houve um tumulto 

na entrada do complexo da Missão. Eu vi a mesma mulher escrava, 

correndo para o quintal, levando um menino pela mão. Eu não a 

reconheci de imediato, e ela gritou: "Você não me conhece?  Eu me 

lembro da lição sobre os meus dedos", e ela a repetiu para mim e 

disse: "Agora eu sei o que você disse sobre o Filho de Deus é verdade. 

Vê o meu menino", enquanto ela o puxava por uma mão. "Ele estava 

morrendo de varíola e eu pedi para o mesmo Jesus para curá-lo, e Ele 

o fez". Graças a Deus, ela deve ter pregado a verdade fundamental do 

evangelho para mais almas na África do que eu. Meu irmão, se o 

nosso amor e fé fossem mais simples, levando a palavra de Deus a 

sério, a nossa vida seria cheia da luz do sol e iria clarear e iluminar os 

lugares escuros onde o pecado tem reinado na bela terra de Deus. 

Deus chamou o Irmão Mead e sua esposa da parte Central da África 

para Los Angeles para receber o Pentecostes. Eles reconhecem 

algumas das línguas faladas como sendo dialetos da África. Quando 

Deus os equipá-los totalmente eles retornarão a sua obra de amor.  

 

SEM FUNDO. 



Encontramos muitas almas honestas nestes dias que estão sob a 

ilusão de que elas cometeram o pecado imperdoável. Os relatos a 

seguir devem ser um encorajamento para tal. 

Uma filha de Deus foi atacada pelo inimigo com a sugestão de que ela 

foi abandonada por Deus e que tinha cometido o pecado imperdoável. 

Ela estava, então, em um campo de missão no Sul, separada dos 

outros  obreiros cristãos, e sem qualquer causa aparente, o arqui-

inimigo que tentou nosso Salvador disse a ela que Deus a odiava. As 

palavras: "Deus odeia você" parecia ser continuamente gritada em 

seus ouvidos e ela não conseguia se livrar disso. Ela perdeu a fé e 

acreditou no inimigo, não conhecendo o seu poder. A sugestão 

seguinte foi: "Afogue-se no rio." Ela ficou olhando para a água escura, 

mas o pensamento de sua querida mãe a fez se afastar. 

Ela voltou para seu quarto, e atirando-se no chão, adormeceu e 

sonhou. Ela parecia estar num barco em que todas as pesssoas, 

menos ela, estavam se regozijando e louvando a Deus. Ela ouviu o 

capitão gritar para o piloto: "Meça as profundezas e a compare com o 

amor de Deus." As profundezas foram medidas e veio a resposta "Sem 

fundo! Nenhum fundo!" Ela acordou em um oceano do amor de Deus, 

toda escuridão passada e o grito soando em seus ouvidos: "Sem 

fundo!". Durante anos, desde então, ela tem estado na obra do 

Evangelho em ambos lados do oceano. 

 

Uma jovem não salva que veio ao encontro foi para o altar durante o 

sermão, sob profunda convicção, e foi salva em cerca de cinco 

minutos. Antes daquela noite acabar, ela foi santificada e batizada com 

o Espírito Santo e teve o dom da língua Chinesa e estava cantando em 

Chinês no Espírito. A mãe dela a seguiu para o altar e também foi 

salva, santificada, batizada com o Espírito Santo e curada de asma e 

problemas do coração, o que os médicos disseram que era incurável.  

 



DUAS OBRAS DA GRAÇA E O DOM DO 
ESPÍRITO SANTO. 

Nós pregamos Arrependimento, conversão, santificação e batismo com 

o Espírito Santo como nos velhos tempos, que é o dom de poder sobre 

a vida santificada e Deus dá o dom de línguas.  

1°. Justificação lida com os nossos pecados. Quando vamos a Ele e 

nos arrependemos, Deus lava toda a culpa e poluição do nosso 

coração, e somos justificados como um bebê novo que nunca cometeu 

pecado. Nós não temos nenhuma condenação. Podemos caminhar com 

Jesus e viver uma vida santa diante do Senhor, se andarmos no 

Espírito.  

2°. Santificação é o segundo e último trabalho da graça. Depois de 

sermos justificados, temos duas batalhas para lutar. Há pecado dentro 

e fora. Há uma luta dentro, causada pelo antigo pecado herdado. 

Quando Deus traz a palavra: "É a vontade de Deus, a vossa 

santificação", devemos aceitar a palavra, e depois o sangue vem e tira 

todo o pecado herdado. Tudo fica divino em sua alma, você é um filho 

de Deus. O Espírito de Deus testemunha em seu coração que você 

está santificado.  

3°. O Espírito começa a trabalhar levando-nos ao Batismo com o 

Espírito Santo. Agora, como um filho de Deus, você deve entrar no 

penhor  da sua herança. Depois que você tem um testemunho das 

duas obras da graça em seu coração, você pode receber este dom de 

Deus, que é um dom gratuito sem arrependimento. Ore pelo poder do 

Espírito Santo e Deus lhe dará uma nova língua. É o privilégio de todos 

de sermos cheios do Espírito Santo. É para todo filho que crer.    

 

TESTEMUNHO DO EVANGELISTA T.W. 
McCONNELL.  



Cerca de 28 anos atrás, eu fui para uma reunião e o Senhor me 

quebrou.  Eu nunca pude duvidar da minha conversão. Eu fui chamado 

para pregar e recusei, e passei muitos anos tentando fugir do meu 

chamado. Finalmente, eu obedeci ao Senhor, e comecei a trabalhar 

para Ele, mas não a pregar. O Senhor santificou a minha alma. Então, 

comecei a tentar pregar. Cerca de dois anos depois, o Senhor 

apareceu para mim em um sonho. Ele me encheu com o Seu Espírito 

de tal forma que as pessoas não conseguiam se levantar diante de 

mim, por um momento. Poucos dias depois, Ele me disse para abrir 

mão do meu negócio, e fazer a minha vontade conhecida a Ele, e não 

a homens. Eu obedeci. O Senhor supriu toda minha necessidade e 

estava comigo em reuniões de avivamneto e em curas de muitos em 

que eu orei.  Mas eu fiquei sabendo de pessoas que receberam o 

Espírito Santo e falavam em línguas. Eu vim para Los Angeles para 

investigar, e descobri que era um fato, e sinceramente comecei a 

buscar o Senhor para o batismo com o Espírito Santo. E o Senhor, 

conhecendo o meu coração, veio e tomou posse de mim e falou com a 

minha língua. Eu quero dizer a cada pessoa, teste a Deus e você 

nunca vai negar o batismo com o Espírito Santo.  

 

DA MESMA FORMA ANTIGA. 

Foi dito no trabalho em Los Angeles, que Ele "nasceu em uma 

manjedoura e ressuscitou em um celeiro." Muitos estão louvando a 

Deus pelo velho edifício parecido com celeiro na rua Azuza, e pelo 

velho assoalho de madeira em que eles se ajoelhavam no pó quando 

Deus os salvava, santificava e batizava com o Espírito Santo. Aqueles 

que conhecem a Deus sentem a Sua Presença assim que eles 

atravessam a porta. "Pode haver coisa bem vinda de Nazaré?" "Vem e 

vê." Esta é a Nazaré de Los Angeles. Alguns vieram de longe para este 

local, dirigidos pelo Senhor, e os humildes sempre foram muito 

abençoados. O trabalho começou entre as pessoas de cor. Deus 

batizou várias mulheres santificadas com o Espírito Santo, que têm 

sido muito usadas por Ele. A primeira mulher branca a receber o 



Pentecostes e o dom de línguas em Los Angeles foi a Sra. Evans, que 

está agora no trabalho em Oakland. Desde então, multidões vieram. 

Deus não faz diferença de nacionalidade, Etíopes, Chineses, Indianos, 

Mexicanos, e de outras nacionalidades adoram juntos. 

 

A LINHA DA FÉ PENTECOSTAL.  

Há uma dúzia ou mais de obreiros cristãos que estão dedicando seu 

tempo para a salvação de almas, depois de ter sido chamado por Deus 

de outras linhas de emprego para dedicar seu tempo em oração pelo 

doente, pregação, trabalhando com as almas no altar, etc. Nós 

acreditamos na   linha de fé para os obreiros cristãos e nenhuma 

cobrança é feita. Durante os quatro meses, há reuniões 

constantemente, trabalhos de dia e  de noite, e todos os obreiros são 

bem mantidos e providos de alimentos e roupas. Obreiros que 

receberam o chamado para países estrangeiros estão indo, o Senhor 

provendo os meios, sem necessidades serem aprensentadas. Os que 

dão, dão porque o Senhor fala a eles e não querem seus nomes 

mencionados. É um tempo ruim nestes últimos dias para acumularmos 

tesouros na terra. Quando o Senhor fala, é uma benção para aqueles 

que Lhe obedecem, mas nós não cobiçamos nem ouro, nem prata, 

nem vestes.         

Uma irmã que foi chamada para Oakland teve sua fé testada quanto à 

sua passagem, pois o tempo estava próximo e ela ainda não tinha 

recebido. Naquela noite, ela foi arrebatada pelo Espírito e quando o 

Senhor a trouxe de volta, essas palavras vieram a ela: "Se eu pude 

levá-la ao redor de Los Angeles sem um corpo, eu posso levá-la para 

Oakland sem tarifa." Então, naquele dia, ela recebeu o dinheiro.  

 

FOGO CAINDO EM HERMON. 



Hermon é uma pequena comunidade Metodista Livre nas colinas perto 

de Los Angeles. Nas reuniões de oração realizadas lá, o Espírito Santo 

tem  manifestado a Sua presença de uma maneira maravilhosa. As 

pessoas da igreja tem estado indiferente, mas Deus tem derrubado 

toda oposição. 

Em uma reunião realizada recentemente em uma cabana perto da 

igreja, uma irmã foi batizada com o Espírito Santo na varanda da 

frente. Ela estava sob o poder de Deus por cerca de duas horas, 

louvando a Deus e falando em uma língua desconhecida.  

Duas noites depois, em outra reunião de oração na casa de campo, a 

casa estava lotada de gente. A reunião durou até uma hora da manhã. 

Cinco foram batizados com o Espírito Santo e três foram santificados. 

Duas irmãs  estavam sob o poder de Deus até depois de uma da 

manhã, falando e cantando em línguas desconhecidas. O canto podia 

ser ouvido além das colinas. Isto está movendo o povo e Deus vai 

fazer maravilhas neste lugar. Ele não reconhece credos feitos pelo 

homem, doutrinas, nem classes de pessoas, mas "se quiserdes, e me 

ouvirdes, comereis o bem desta terra." 

 

BATALHA PELA FÉ. 

É nosso privilégio batalhar seriamente pelo poder que estava na igreja 

primitiva apostólica—que homens serão curados instantaneamente e 

batizados com o Espírito Santo instantaneamente. O poder de Deus vai 

cair sobre os homens desta cidade. Ele quer pessoas que crêem Nele e 

exercitem a fé. A fé move Deus e é algo que faz com que Deus se 

apresse quando ele consegue obter a fé. Quando eles colocaram Paulo 

e Silas na prisão em Filipos, eles foram alegremente. Eles cantaram, 

oraram e à meia-noite Deus ouviu as suas orações no céu e sacudiu a 

terra até que a portas se abriram. O carcereiro tremia e ia tirar sua 

vida. Ele caiu sob convicção, e o que aconteceu? Todos eles foram 

salvos. Eu creio que aqueles homens tiveram fé em Deus. Quando eles 



clamaram a Deus, algo aconteceu. Quando nós vamos obter aquela fé 

perfeita? O Senhor está apenas preparando o  Seu povo agora para o 

obra que Ele irá fazer. Nós ainda estamos longe disso. O diabo não 

gosta de nos ver recebendo, mas Deus irá prevalecer. 

 

O MILÊNIO.  

Durante estes seis mil anos, nós temos lutado contra o pecado e 

Satanás. Em breve nós teremos um descanso de mil anos. Vamos 

descansar de seis mil anos de trabalho pesado em um reinado de mil 

anos. Essa será a era milenar (Judas 1:14:15). Os santos que têm 

parte na primeira ressurreição voltarão com Jesus e reinarão sobre a 

humanidade não glorificada (Apocalipse 20:4). Nosso lugar será maior 

do que os anjos, porque somos participantes de Sua natureza divina e 

Sua imortalidade, e os anjos são simplesmente espíritos puros. 

Podemos ir e vir, assim como Jesus fez quando Ele ressuscitou dos 

mortos. Nós podemos desaparecer de vista e ir a milhões de 

quilômetros em um segundo. Paulo orou para que os Efésios 

soubessem, "qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os 

que cremos, segundo a operação do seu poder, que operou em Cristo, 

ressuscitando-o dentre os mortos." Vamos ser "conforme ao corpo da 

sua glória." (Filipenses 3:21). Vamos ter o mesmo privilégio que Ele 

tinha, para "sermos como ele." Nós brilharemos como o sol no reino 

do nosso Pai. Estaremos na imagem celestial.  

Esse é o momento em que o leão e o bezerro deitarão juntos e um 

menino pequeno os conduzirá (Isaías 11:6-9). Esse é o momento em 

que Deus vai   fazer duas cidades reinar sobre dez, e os doze 

apóstolos irão reinar sobre as doze tribos de Israel.  

Na era milenar teremos grande glória, mas será ainda maior glória 

quando Satanás será julgado e lançado no lago de fogo, e os mansos, 

as almas justificadas, herdarão a terra, e nós iremos morar no novo 

céu e na Nova Jerusalém e Jesus entragará o reino na mão do Pai e se 



assentará entre os irmãos, e nós teremos a mesma glória que Jesus 

teve com o Pai antes da fundação do mundo. Deus será tudo em todos 

e nós seremos imortais.(1 Coríntios 15:24). 

É maravilhoso como Deus enviou o Seu Filho para tomar pequenos 

vermes da terra e nos transformar em glória e imortalidade.  Nós não 

sabemos o que isso significa até que começamos a buscar a Deus. "E 

todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim 

como ele é puro." Devemos nos santificar e nos aperfeiçoar, e obter o 

batismo com o Espírito Santo, e não parar por aí, mas continuar com a 

perfeição e maturidade. Deus tem muitas coisas para nos ensinar ao 

permanecermos humildes aos Seus pés.   

Em 11 de Agosto, um homem da parte central do México, um índio, 

estava presente na reunião e ouviu uma irmã alemã falando em sua 

língua, que o Senhor havia lhe dado. Ele entendeu, e através da 

mensagem que Deus deu a ele através dela, ele se converteu e mal 

podia conter sua alegria. Todo inglês que ele sabia era Jesus Cristo e 

Aleluia. Ele testemunhou em sua língua nativa, que foi interpretada 

por um homem que havia estado entre aquela tribo de índios. Este 

índio áspero, sob o poder do Espírito Santo foi conduzido a colocar as 

mãos em uma mulher na congregação que estava sofrendo de 

tuberculose, e ela foi imediatamente curada e se levantou e 

testemunhou.  

 

O ESPÍRITO SEGUE O SANGUE. 

Jesus disse: "Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado." 

A limpeza foi realizada antes do batismo pentecostal. Jesus disse 

naquela noite antes dele ser traído: "Vós estais limpos, mas não 

todos." (Ele sabia que Judas tinha o diabo nele). Os discípulos tinham 

sido santificados antes do Pentecostes, pois a Palavra de Deus é 

verdadeira. Nós sabemos que eles haviam sido justificados um longo 

tempo atrás, pois ele disse: "Contudo,  não vos alegreis porque se vos 



submetem os espíritos; alegrais-vos antes por estarem os vossos 

nomes escritos nos céus." E sabemos que eles foram santificados 

quando Jesus orou por eles, pois as oraçôes de Jesus não teriam que 

ser respondidas no futuro, mas eram atentidas ali mesmo. Ele disse: 

"Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." Eles não 

só foram santificados, mas tinham recebido o Espírito Santo, em certa 

medida, porque Ele soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito 

Santo." Alguns dizem que eles não foram santificados até o 

Pentecostes. Mas sabemos que  o Espírito apenas segue o sangue. O 

coração deve estar limpo antes que o Espírito Santo possa revestir 

com o poder do alto. Não é o dever do Espírito Santo de queimar 

pecado herdado e carnalidade, ele não é nosso Salvador.  É o sangue 

que nos purifca de todo pecado. Os discípulos estavam limpos e 

santificados e estavam esperando quando o Espírito Santo descesse 

sobre eles. 

Sabemos também que Cornélio estava limpo, porque quando o Senhor 

desceu o lençol a Pedro, ele disse: "Não chames tu comum ao que 

Deus purificou," ou impuro. O Espírito Santo desceu sobre eles, como 

no princípio e falavam em línguas e profetizavam.  

 

A PROMESSA CONTINUA. 

Os cento e vinte no dia de Pentecostes foram batizados com o Espírito 

Santo de acordo com a promessa. Os convertidos de Filipe no 

renascimento samaritano foram batizados com o Espírito Santo, 

quando Pedro e João vieram de Jerusalém e pregaram a doutrina para 

eles. A casa de Cornélio recebeu o mesmo dom de poder, mostrando 

que a promessa foi estendida também para os gentios. Novamente 

para a igreja de Corínto é o registro dado do cumprimento da 

promessa. Que a Igreja Apostólica teve maravilhoso poder é 

evidenciado pelo seu notável crescimento, bem como pelo registro da 

Palavra. Nós temos a promessa do mesmo poder hoje. É o seu 

cumprimento? 



Mas Paulo não profetizou que estas coisas ? Vamos ver. 1 Coríntios 

13:8: O amor jamais acaba; mas havendo profecias, serão 

aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, 

desaparecerá. Às vezes, não parando para saber quando isso será, 

chegamos a conclusão de que estas coisas foram feitas a distância. 

Nós temos apenas que ler os próximos dois versículos para ter clareza: 

"Porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos; mas, 

quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado." 

Paulo sabia apenas em parte, e profetizou em parte, e falou em 

línguas apenas em parte, mas quando vier o que é perfeito, então o 

conhecimento, profecia e línguas de Paulo serão aniquilados. Se eles 

serão aniquilados naquele grande e glorioso dia do Senhor, eles devem 

estar em existênica quando Ele vier. Amor divino nunca desfalece. Mas 

quando Ele vier todas essas outras coisas falharão. As promessas de 

Deus devem durar até que, pela própria palavra de Deus elas são 

retiradas.    

No início do século XVIII, entre os protestantes franceses, houve 

manifestações maravilhosas do poder do Espírito Santo acompanhado 

pelo dom de línguas. Os primeiros Quakers receberam o mesmo 

poderoso estímulo religioso e o dom de línguas. A igreja Irvingite, 

cerca de 1830, teve o batismo com o Espírito Santo, e falaram em 

outras línguas. No avivamento sueco em 1841-43 houve as mesmas 

manifestações do Espírito e também o dom de línguas. No avivamento 

irlandês de 1859, há o registro do poder do Espírito em ganhar almas 

e em falar em línguas por homens e mulheres cheios do Espírito. (Para 

os fatos acima, minha autoridade é a História do Bispo Hurst da Igreja 

Cristã, Volume 1). O Bispo Taylor deixou o registro de que ele levou 

uma jovem para trabalhar em uma certa tribo na África, e a deixou 

pregando através de um intérprete, mas retornou dois meses depois e 

a encontrou pregando fluentemente na língua nativa, sem a ter 

estudado. 

 



Um bêbado foi convicto em uma reunião na rua, e levantou a mão 

para receber oração. Eles oraram para o demônio da bebida sair, e a 

vontade de beber se foi. Ele veio para a reunião e foi salvo, 

santificado, e batizado com o Espírito Santo, e em três dias a partir do 

momento que ele era um bêbado, ele estava falando em uma nova 

língua e louvando a Deus pelo Pentecostes. Ele mal se conhece.  

 

Uma irmã foi curada de tuberculose quando ela tinha apenas uma 

parte do pulmão esquerdo. Ela ficou em transe por três dias e viu o 

céu e o inferno e coisas indescritíveis. Ela recebeu o Pentecostes e o 

dom de línguas e se sente chamada para uma terra estrangeira. 

 

A pregação da restituição antiga é do Senhor. As pessoas têm pago 

suas dívidas antigas, fazendo do que era errado certo, deixando o 

ressentimento para trás, etc. Uma pessoa que foi salva da bebida 

confessou seus crimes e se ofereceu a pagar a pena de acordo com a 

lei. Pessoas vivendo em adultério, ou quando o marido ou esposa que 

se separaram, e Deus tem maravilhosamente derramado o seu Espírito 

sobre estas coisas.  

 

Página 4  

A FÉ APOSTÓLICA 

 

EXPERIÊNCIA EM CONFIAR EM DEUS PARA 

AS NECESSIDADES. 

A primeira fez que eu estava sem madeira após o Senhor ter me dito 

pra confiar Nele, eu pedi ao Senhor por madeira e a madeira não veio. 

O Senhor me mostrou que eu não poderia pedir por algo que eu já 



tinha. Se havia farinha no barril, eu não poderia pedir por farinha até 

que ela acabasse. Desci para o porão aquela manhã e encontrei alguns 

pedaços de pau que haviam sido deixado de lado e tinha madeira 

suficiente para aquele dia. Na manhã seguinte, eu pedi ao Senhor por 

madeira. A madeira não veio. Eu peguei pedaços e lascas suficientes 

para fazer fogo naquele dia.     

Na manhã seguinte, eu fui ao Senhor e disse: "Pai, não há mais 

pedaços nem lascas, nós estamos sem madeira. Mande madeira." Eu 

fui pra cidade e me esqueci de tudo isso. Não pensei sobre isso, até 

que eu voltei pra casa, e minha filha disse: "Papai, quem trouxe a 

madeira?" Eu disse a ela que "ela não precisava se preocupar, pois o 

Senhor a traria." Mas ela disse: "um homem trouxe a madeira, quem 

você mandou?" Eu pensei que ela estava brincando, mas ela disse: 

"Olhe na caixa e no porão." Eu desci e encontrei uma grande carga de 

madeira já para o fogão e apenas a quantidade que nós usamos no 

nosso fogão.    

Eu não sabia por algum tempo quem trouxe a madeira, mas um dia 

quando as reuniões estavam sendo no Sul de Seattle, um homem 

convidou-me para sua casa, e enquanto no jantar ele disse: "Eu quero 

dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava atravessando a 

ponte com um feixe de lenha. Minha esposa tinha escrito uma lista de 

coisas que tínhamos que ter, e eu precisava de ração para meus 

cavalos. Eu estava levando este feixe de madeira para obter 

mantimentos e ração. Enquanto eu estava na ponte e sem ninguém 

por perto, uma voz audível dizer atrás e acima de mim: "Leve  essa 

madeira para McConnell." Eu olhei ao redor e não hava ninguém perto 

de mim. Eu disse: "Eu não posso levar essa madeira para o McConnell, 

eu tenho que ter mantimentos e ração," e continuei dirigindo. A voz 

disse novamente: "Leve essa madeira para T.W. McConnell." Eu disse: 

"Como posso levar essa madeira para McConnell, devo ter esses 

mantimentos e ração para os meus cavalos." E pela terceira vez a voz 

falou, e tão forte que me assustou, e eu respondi: "Bom, eu vou", pois 

sabia que era o Senhor falando. Não havia ninguém por perto.  



"Eu pesquisei e finalmente olhei no diretório, e descobri onde você 

morava. Dirigi até a sua casa e deixei a madeira, e dirigi de volta pra 

casa o mais rápido que pude, recarreguei alguma maderia que me 

restava e dirigi pra cidade, vendi a madeira assim que cheguei na 

cidade, comprei meus matimentos e ração, e desde então tenho 

prosperado como nunca antes. "  

T.W.M. 

 

FOGO CAINDO EM OAKLAND.  

Um grupo de obreiros saíram de Los Angeles para Oakland. Todos são 

batizados com o Espírito Santo e falam em línguas. Eles são o Irmão 

G.W. Evans e sua esposa, a Irmã Crawford, o Irmão Johnson, Louisa 

Condit e o Irmão Manley, editor da Casa de Deus. O Irmão Manley 

havia ido para Okland especialmente para ver o movimento, mas nâo 

recebeu o seu Pentecostes até depois que ele tinha retornado. As 

notícias trazidas de volta pelo Irmão Evans são de que centenas de 

pessoas foram ao altar, muitos convertidos e santificados e curados, e 

trinta já receberam o Pentecostes e estão falando em línguas. Glória a 

Deus! Os santos de Los Angeles se alegram em ouvir a boa notícia!    

Um senhor veio dizendo: "Eu tenho sido afligido com paralisia por 

dezoito longos anos, se você puder fazer algo, você pode colocar as 

suas mãos em mim?" Antes que ele recebesse oração, ele chamou um 

médico para ser uma testemunha. O Senhor aliviou o homem de sua 

angústia na presença do médico.  

Um ministro na cidade foi levantado depois de oito anos de sofrimento. 

Um homem que era surdo e disse que não ouvia por metade de sua 

vida, recebeu oração. Deus instantaneamente lhe deu a audição, 

quando ele foi ungido e recebeu oração. Ele era um médico praticante 

em Oakland. Ele  pesa entre 136 e 182 quilos. O Senhor o derrubou no 

chão e  lhe deu o Pentecostes. 



 

O SENHOR O ENVIA. 

Um missionário Pentecostal partiu para terras estrangeiras, o Irmão 

Thos. P. Mahler, um jovem de nacionalidade alemã. Ele tem o dom de 

línguas, além do conhecimento de várias outras. Ele foi daqui para São 

Bernadino. Ele deve ir pelo caminho do Alasca, Rússia, Noruéga e 

Alemanha para seu destino na África. Quando o nosso irmão estava 

saindo, o Irmão Post falou sobre seu chamado e deu uma mensagem 

em línguas em relação ao Irmão Mahler, que ele interpretou a seguir:  

"Eu ungi este meu servo querido com o meu Espírito, e ele é um vaso 

escolhido por mim para pregar o evangelho a muitos, e para sofrer 

martírio na África." Estamos esperando ouvir do nosso irmão notícias 

dos feitos do Senhor. As nossas orações o seguem.   

 

VESTES DE ASCENSÃO. 

Os jornais seculares disseram: "Essas pessoas estão comprando as 

suas vestes de ascensão." Agora, não é nosso lugar de contestar 
qualquer notícia, mas como isto traz à tona o assunto de vestes de 

ascensão, nós cremos em comprá-las de Jesus, pois Ele disse: "Que de 

mim compres *** vestes." Nós cremos que o momento de ascensão 

está se aproximando quando "O Senhor mesmo descerá do céu com 
grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os 

que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,  os que 

ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens." 

(1 Tessalonicenses 4:16-17). Nós não subiremos para nos encontrar 

com Ele em vestes do sepulcro ou em vestes terrenas. Vamos deixá-
las para trás, como fez Jesus, quando Ele deixou o túmulo. Pois João 

viu os panos de linho ali deixados," e Pedro, que o seguia, "viu os 

panos de linho ali deixados e o lenço que estivera sobre a cabeça de 

Jesus." No entanto Jesus estava vestido quando os discípulos o 
encontraram. E nós também quando formos transformados, num 

momento, num abrir e fechar de olhos, vestidos de vestes não feitas 

por mãos, apta para a noiva de Cristo usar nos tribunais do Céu.  



As vestes que Jesus usou após Sua ressurreição podia aparecer e 

desaparecer e passar por portas trancadas e paredes. Elas não são em 

nada como as que usamos na terra. Muitos que são orgulhosos de 

suas vestes aqui estão vendendo seu direito de primogenitura por um 

prato de lentilhas e não sabem o que estão perdendo. Não importa o 

quão pobre as nossas roupas sejam, o Senhor conhece aqueles que 

estão prontos e gloriosos por dentro.” 

 

BOAS NOTÍCIAS DE DANVILLE, VA. 

O Irmão e Irmã A.G. Garr, ex-líderes do trabalho Sarça Ardente em 

Los Angeles, foram poderosamente batizados com o Espírito Santo e 

receberam o dom de línguas, especialmente a língua da Índia e 

dialetos. O Irmão Garr foi capaz de orar uma língua nativa da Índia 

através de sua própria língua, o Bengali. A Irmã Garr também falou 

chinês. Eles deixaram Los Angeles para o Oriente, em Julho, indo por 

Chicago, onde eles se reuniram com os líderes da Sarça Ardente, 

depois foram para Danville, na Virgínia, onde eles tem pregado para 

almas famintas. De lá, eles irão para Índia.  

Em uma carta do Irmão Garr ficamos sabendo que Deus está 

honrando Seu precioso evangelho de um modo maravilhoso, 

recuperando, santificando e enchendo com o Espírito Santo quase 

todos os membros do antigo grupo Sarça Ardente. O irmão escreve 

que quando eles falaram em línguas as pessoas tinham tanta 

confiança no seu batismo Pentecostal que aqueles que estavam 

doentes eram imediatamente curados. 

 

LÍNGUAS CONVENCEM OS PECADORES. 

Nós retiramos o seguinte da Fé Apostólica publicada pelo Irmão Chas. 

Parham em Baxter, Kansas. 



"Um incidente notável da busca do poder de Deus foi gravado em 

Melrose, Kansas, durante um avivamento que tem sido realizado por 

alguns dos nossos jovens naquele lugar.  

"O poder do Espírito Santo foi manifestado tremendamente na 

reuniões pelo falar em línguas desconhecidas. Isto foi muito criticado 

pela cidade e arredores, então o principal médico, que era 

familiarizado com várias línguas diferentes, foi convencido a ir para as 

reuniões a fim de denunciar tudo como uma farsa. A senhorita Tuthill, 

em uma língua desconhecida para si mesma, mas conhecida por ele 

como italiano, falou seu nome completo,   o que ninguém na cidade 

sabia foi o que o salvou, dizendo-lhe coisas que aconteceram em sua 

vida desde vinte anos atrás até o presente momento, até que ele 

gritou por misericórdia e caiu de joelhos buscando a Deus. 

"Ele encontrou salvação completa no dia seguinte, e é agora um crente 

no Evangelho que Jesus ensinou, e também no poder do Espírito Santo 

que nos foi dado para testemunhar um Cristo vivo. Ele diz agora que 

prefere orar pelos enfermos do que dar drogas, e está seriamente 

pensando em deixar sua profissão e ir para a obra do Senhor. 

"Muitas almas preciosas foram salvas, santificadas e batizadas com o 

Espírito Santo como resultado da palavra pregada sob o poder da 

unção do Espírito." 

 

CANTO DO ESPÍRITO SANTO. 

Uma música em uma língua desconhecida foi interpretada da seguinte 

forma: 

          "Com um acorde, todo céu toca,  

           Com louvores ao nosso Deus e Rei;  

           Deixe a terra se juntar em nosso canto de louvor,  

           E tocá-lo durante todos os dias." 



 

VITÓRIA SEGUE CRUCIFICAÇÃO. 

Pense no que pairava sobre esta memorável hora que Jesus sofreu. 

Nenhuma hora em toda a história tem sido repleta de tais interesses 

eternos. Era uma hora crucial e Ele era uma oferta voluntária. Ele 

disse:  "E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a 

esta hora." Há uma hora crucial na vida de todo homem e de toda 

mulher. Alguém agora pode estar diante de sua cruz, o seu 

Getsêmani. Você vai dizer: "Pai, salva-me desta hora?" Você sabe a 

benção que veio quando Jesus suportou a cruz, apesar da vergonha. 

Encare a hora. Deus lhe dará graça para a hora da sua oportunidade. 

Alguns estão recoando. Vamos orar: "Senhor, salva-me de recoar." 

Nosso Cristo, que foi a cada passo do caminho diz: "Eu nunca te 

deixarei, nem te desampararei." Quando nós chegarmos no lado da 

ressurreição da cruz, a glória e a vitória serão indescritíveis. 

 

CÓPIAS DE AMOSTRA. 

Se você receber um exemplar desse jornal e deseja que continue, 

mande o seu nome e endereço para: The Apostolic Faith, 312 - Azusa 

Street - Los Angeles, Califórnia, USA, Zip Code 90012. Assinatura 

grátis. Se você conhece algumas almas famintas para quem você 

deseja enviar este jornal, nos mande seus endereços e com a 

permissão de Deus nós enviaremos o jornal. Nós estamos tendo 5.000 

desta edição impressa. O dinheiro veio como resposta de oração. A 

próxima edição vai sair como Ele permitir.  

 

JESUS ESTÁ VOLTANDO. 

A Irmã Anna Hall, que veio de Houston, Texas, em resposta ao 

chamado de Deus, agora está ajudando em Los Angeles. O Senhor a 



levou ao Batismo  Pentecostal e o dom de línguas sem ela ouvir a 

verdade, exceto a Palavra. Ela relatou a seguinte visão maravilhosa e 

revelação: 

Algumas semanas atrás, ao estarmos na nossa reunião, na primeira 

noite haviam cem pessoas no altar buscando a Deus, e um poder 

estranho entrou em meu ser que eu já havia sentido uma vez antes 

quando Deus quis revelar algo para mim. Aprendi que vale a pena ficar 

quieto diante do Senhor. Eu fui para a casa da minha filha e me 

preparei a cama. Assim que o amanhecer cinzento começou a 

aparecer, eu acordei como se alguém tivesse tocado no meu ombro, e 

senti o mesmo poder. Eu ouvi o trinado de um pássaro, e pensei que 

fosse um pássaro zombador , e que alguém podia ouví-lo. Mas não, 

parecia no fundo da minha alma. E quando aquele belo pássaro 

começou a cantar, eu vi um rosto infantil bem diante dos meus olhos. 

E como o canto do pássaro começou a soar, começou a soar como 

água correndo sobre pedras. E aumentou até que soou como muitas 

águas, e  o rosto ampliou até que era de um homem. Eu disse: 

"Certamente este é um mensageiro de um lugar santo." A voz 

respondeu: "Sim e eu vim lhe dizer que Jesus está voltando. Vá em 

frente em meu nome, pregue o evangelho do Reino, pois a obra do Rei 

exige pressa. Meu povo só tem tempo para obter belas vestes, e se 

preparar para a ceia de casamento nos céus." Queridos, vocês têm as 

belas vestes da justiça? Eu disse: "Senhor, revela-me o que isso 

significa, o cantar do pássaro e as ondas das águas." E Deus falou 

para mim: "O belo canto do pássaro e o rosto de bebê foi a 

proclamação da primeira vinda ao mundo, e a voz de muitas águas, é 

a proclamação de que Jesus logo virá."    

Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o Reino dos céus está 

próximo. 

 

DIVINAMENTE CURADO. 



O Irmão J.A. Warren de Houston, Texas, relata sua experiência a 

seguir: "Eu sofri por dois anos de calafrios e febre e nunca conseguia 

me livrar deles. Eu já havia me conformado quando me foi dito que o 

Senhor nos curaria e faria isto sem a ajuda da medicina, então eu cri 

que eu não teria nenhum outro calafrio, que o Senhor me curaria. Meu 

calafrio começou a vir por volta das sete da manhã e eu estava 

prestes a chamar alguém pra colocar mais coberta em mim, quando 

eu lembrei em como eu havia tomado o Senhor como o meu curador. 

Então eu me levantei e me vesti, e não deixei que o diabo trouxesse 

nenhum calafrio sobre mim, e preparei o café da manhã. Quando o 

caminhão de gelo veio e o meu netinho chamou a minha atenção, eu 

comecei a dizer: "Não, eu não vou tomar gelo pois este é um dia frio." 

(Eu tinha o hábito de tomar água com gelo somente no dia que eu 

tinha febre). Então eu parei e disse: "Sim, eu vou ter gelo," e eu bebi 

água gelada o dia todo. Eu estava curado e em dois meses ganhei 

cerca de vinte e cinco quilos."  

 

RUSSOS OUVEM EM SUA PRÓPRIA LÍNGUA. 

Diferentes nacionalidades estão agora ouvindo o Evangelho em sua 

própria "língua nativa." A Irmã Anna Hall falou para os russos em sua 

igreja em Los Angeles, em sua própria língua, pelo Espírito. Eles 

ficaram tão felizes de ouvir a verdade que eles choraram e até 

beijaram as mãos dela. Eles são um povo muito simples, puro e 

faminto pelo Evangelho completo. Outra noite, os russos estavam 

presentes na reunião, o Irmão Lee, um católico convertido, foi 

autorizado a falar na língua deles. Enquanto ele falava e cantava, um 

dos russos veio e o abraçou. Era uma visão santa, e o Espírito caiu 

sobre os russos, assim como nos outros, e eles glorificaram a Deus. 

 

Um culto batismal foi realizado na Ilha Terminal, uma das praias perto 

de Los Angeles. Cento e seis pessoas foram batizadas no oceano. 



Cerca de  quinhentas pessoas foram para Los Angeles e passaram o 

dia ali. Um número de carros extras foram lotados e tal música, clamor 

e alegria que a Ilha Terminal nunca viu antes. O dia foi passado com 

cultos de adoração e de batismo. O Irmão Seymour executou os cultos 

batismais. Todos foram imersos. 

 

Monrovia, Pasadena, São Pedro, Sawtelle e Whittier são lugares 

próximos a Los Angeles que estão pegando o fogo Pentecostal. Elysian 

Heights e Hermon, subúrbios de Los Angeles têm reuniões na casa de 

oração onde as almas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. 

Duas igrejas de santidade, uma em Los Angeles e uma em Monrovia 

tem pegado fogo, os  ministros e várias pessoas da congregação tem 

recebido o Pentecostes e falado em línguas. Os obreiros da Sarça 

Ardente, em Los Angeles, vieram para o movimento e várias pessoas 

de diferentes missões e o novo Testamento e o povo Nazareno estão 

sendo cheios do Espírito e levando a luz divina para outras almas 

famintas. Não é o nosso desejo derrubar igrejas mas fazer  novas 

igrejas das velhas. Nós oramos para que Deus mande o Pentecostes 

para todas as igrejas.  

 

O SENHOR CONDUZ. 

Nós invocamos seriamente a Deus para gerenciar a publicação deste 

jornal  e Ele é o editor-chefe e gerente de negócios. Nós o publicamos 

com a clara direção do Senhor. Centenas de obreiros e missionários 

serão representados ali. Desejamos que nenhum escritor humano 

receba a honra mas que toda a  glória seja de Deus, e que possa 

expressar o poder e a presença do Deus Todo-Poderoso que está se 

movendo nas pessoas de Los Angeles e de todo o mundo. Começamos 

com nenhum centavo, mas no pequeno escritório acima da missão na 

Rua Azuza, nós dobramos os nossos joelhos e pedimos a ele que 

enviasse os recursos para publicar o jornal. Em um curto espaço de 



tempo, o dinheiro começou a ser enviado. Nenhuma dívida foi 

realizada. O jornal só será publicado se o dinheiro vier com 

antecedência.   

 

MENSAGEM DE DEUS. 

Uma mensagem que foi dada em línguas para o povo de Deus foi: 

"Humilhai -vos, pois, debaixo da potente mão de Deus." Ele está 

prestes a mover no mundo em uma onda poderosa de poder 

Pentecostal e salvação. Uma irmã teve uma visão do povo de Deus 

como vasos que estavam cheios, e o Senhor disse: "Os vasos devem 

ser esvaziados e eu vou enchê-los." 

 

PRESO POR CAUSA DE JESUS. 

Um irmão que foi batizado com o Espírito Santo foi preso por conta da 

perturbação que a pregação do Evangelho havia criado entre as 

pessoas que lotavam a tenda em Pasadena. Enquanto ele se levantou 

para responder a acusação da perturbação da paz, outro irmão diz que 

viu um anjo ao seu lado. Ele foi libertado. O Senhor tem feito grandes 

coisas naquele lugar e nós  esperamos coisas maiores.   

Alguns obreiros estavam pregando na esquina de uma rua, em Los 

Angeles, e um pobre bêbado tinha acabado de ser salvo, quando um 

policial se aproximou e ordenou-lhes a parar, e levou dois deles para 

prisão. A irmã cantou durante todo o caminho para a prisão e clamou 

e orou enquanto eles estavam lá. Eles logo ficaram anciosos para se 

livrarem deles e deixá-los ir. Enquanto isso, os outros obreiros 

voltaram para a missão e contaram que os obreiros haviam sido 

presos e todos eles foram para o altar e oraram e levantaram um 

louvor a Deus, o logo entraram os que haviam sido presos. Estamos 

prontos não só para irmos para a prisão, mas para dar nossas vidas 

por Jesus.  



 

MISSIONÁRIOS PARA JERUSALÉM  

Um grupo de três missionários, Irmão Andrew Johnson e Irmãs Louisa 

Condit e Lucy Leatherman M., que foram batizados com o Espírito 

Santo e receberam o dom de línguas, foram para Jerusalém, partindo 

de Okland em 10 de Agosto. Notícias vieram das reuniões no caminho 

que quatro almas receberam o Pentecostes em Colorado Springs e três 

em Denver. O Irmão Johnson recebeu sete idiomas diferentes, um dos 

quais é o árabe. A irmã Leatherman fala a língua turca, e enquanto 

estava em Oakland, algumas pessoas estavam conversando na rua 

sobre o dom de línguas. A irmã Leatherman começou a falar quando 

um homem usando um chapéu turco apareceu. Ele a ouviu 

maravilhado e perguntou que faculdade que ela frequentou, dizendo 

que ela falava a língua turca mais perfeita que ele já havia ouvido, 

falado por um estrangeiro. Ele era um homem educado por uma 

faculdade turca em Constantinopla. Ela disse que o Espírito Santo deu 

a língua e que ela mesma não entendia e ele foi a primeira pessoa que 

havia interpretado para ela.  

 

Quando deixamos o sangue fora, Satanás tem poder de nos mudar 

para o fanatismo, mas nenhum dos poderes do inferno são capazes de 

fazer o caminho através do sangue. 

 

Este é um reavivamento mundial, o último reavivamento Pentecostal 

para trazer o nosso Jesus. A igreja está fazendo a sua última marcha 

para se encontrar com seu amado. 

 

Irmão John Matthews, um ministro de São Luis Obispo, escreve que 

ele e o pequeno rebanho estão em harmonia com o reavivamento de 



Los Angeles e estão esperando no Senhor para o Pentecostes vir a 

eles.  

 

Um missionário que retornou do interior da África estava presente na 

reunião, quando uma irmã testificou em uma língua africana em que o 

irmão interpretou ser: "O Senhor é meu marido." 

 

Um grupo de quatro obreiros batizados no Espírito partiram para o 

Arizona. Nós mal sabemos os nomes das pessoas neste movimento e 

falhamos em obter estes nomes. Esperamos ouvir notícias deles. 

 

"Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios 

de água viva." Entendíamos isto como santificação, mas desde que 

recebemos o Pentecostes, vemos o que os rios de água viva 

significam. É o Senhor pregando seus próprios sermões e cantando 

suas próprias canções e profetizando.  

 

"Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso 

Deus; porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz 

descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes." Joel 

2:23. Ele deu a primeira chuva moderadamente no Pentecostes, e ele 

vai enviar sobre nós últimos dias a chuva temporã e serôdia. Há coisas 

maiores para srem feitas nestes últimos dias do Espírito Santo.  

 

 


