
                           “DOIS ESPÍRITOS” 

 

Efésios 6 

10 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 

poder. 

11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes 

contra as astutas ciladas do diabo. 

12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra 

os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste 

século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 

13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no 

dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 

14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e 

vestida a couraça da justiça; 

15 E calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 



16 Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos 

os dardos inflamados do maligno. 

17 Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a 

palavra de Deus; 

18 Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e 

vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, 

19 E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra 

com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, 

) 

PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 4, 30.08.1964 

36-Alguém me disse que teve um, que foi convertido certa vez, recebeu o 

Espírito Santo, e ele disse: "Como vai você?".E ele disse: “Bastante bem e 

bastante mal".Ele disse:”Bom, a que te referes: bastante bem, e bastante 

mal?"Ele disse: “Bom, desde eu recebí Espírito Santo", disse: “há em mim 

dois cães, e um deles um cão negro e um deles um cão branco". E disse: "Se 

debatem todo o tempo". Disse: "Eles rosnam e pelejam um contra o outro". 

E disse: “O cão branco quer que eu faça bem, o cão negro quer que faça 

mal”.Disse, "Bem, Chefe, qual deles ganha a batalha?" 

37-Disse:”Isso depende qual deles Chefe alimente mais". Portanto, creio 

que isso aqui é uma boa respostas. Vêem? Aí só depende na batalha do 

corpo que há em ti, depende de qual você cuida, a qual natureza tu cuidas, 

a natureza carnal conforme às coisas do mundo, ou a natureza espiritual 

conforme as coisas de Deus. Isso só o faz.4. Pode estar tão ungido cada filho 

de Deus até que ele pode operar milagres, sinais, ‘ prodígios, ou é isto só - 

é isto conforme a direção do Espírito Santo? 

   

                                 “A ORIGEM DE LUCIFER “ 



 

Ezequiel 28 

2 Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor DEUS: 

Porquanto o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira 

de Deus me assento no meio dos mares; e não passas de homem, e não és 

Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus; 

3 Eis que tu és mais sábio que Daniel; e não há segredo algum que se 

possa esconder de ti. 

12 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-

lhe: Assim diz o Senhor DEUS: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria 

e perfeito em formosura. 

13 Estiveste no Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua 

cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, 

carbúnculo, esmeralda e ouro; em ti se faziam os teus tambores e os teus 

pífaros; no dia em que foste criado foram preparados. 

14 Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci; no monte santo 

de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. 

15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até 

que se achou iniqüidade em ti. 



16 Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, 

e pecaste; por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, 

ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. 

17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua 

sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis 

te pus, para que olhem para ti. 

 

Isaías 14 

12 Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste 

cortado por terra, tu que debilitavas as nações! 

13 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus 

exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos 

lados do norte. 

14 Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 

15 E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. 

16 Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: É este o 

homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? 

17 Que punha o mundo como o deserto, e assolava as suas cidades? Que 

não abria a casa de seus cativos? 

 

Judas 1 

 

6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua 

própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo 

daquele grande dia; 

 

2 Pedro 2 

 



4 Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os 

lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando 

reservados para o juízo; 

 

Apocalipse 12 

4 E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as 

sobre a terra; e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, 

para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 

5 E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara 

de ferro; e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 

6 E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, 

para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. 

7 E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o 

dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos; 

 

                                               CITAÇÕES DO PROFETA  

 

A FASE PRESENTE DE MEU MINISTÉRIO,08.09.1962 

 

21-Agora, quando nós vimos, nos lembramos que nós vivemos aqui em três 

dimensões. E eu não sei se eu posso nomeá-las ou não. Uma delas é luz, e 

a outra é a matéria. Tommy, você se lembra qual é a terceira, heim? Átomo, 

tempo. Correto. Agora, Luz, Matéria, e Tempo. E nossos cinco sentidos 

estão em contato com aquelas dimensões. Nossa visão em contato com a 

luz, nosso tato em contato com as matérias, e assim sucessivamente. 

22-Agora, mas temos contato através da ciência, a quarta dimensão, como 

isto foi. Porque vindo diretamente através deste edificio agora vêm 

imagens, vozes do rádio, imagens da televisão, com as quais nosso sentido 

não entra em contato, mas eles possuem um - um tubo ou um cristal o 

qual apanha estas ondas da atmosfera e as manifestam. Então, vocês 

vêem, bem aqui neste edificio agora existem pessoas em ação, no ar, 

existem vozes. Elas estão aqui. Nós sabemos disto. Elas são absolutamente 



verdadeiras. E a única coisa que você faz, eles - eles apanham isto no...eu 

não entendo a mecânica de - destas coisas as quais a ciência tem 

inventado, mas nós sabemos que isto nos prova que há a quarta 

dimensão. 

23-Agora, a Quinta Dimensão é onde o pecador, o incrédulo morre e vai. A 

quinta dimensão é uma espécie de, bem, de uma horrível dimensão. Agora 

este homem...E quando um cristão morre, ele vai para a sexta dimensão. E 

Deus está na sétima dimensão. 

24-Então, vê você, o cristão quando ele morre, e fica sob o altar de Deus, 

bem na Presença de Deus, sob o altar. E ele está em descanso. 

25-Para esclarecer. Quando um homem tem um pesadelo, ele não está 

completamente dormindo, nem mesmo está acordado. Ele está entre 

dormindo e acordado, e isto é o que faz ter agitações e gritos horríveis, 

porque ele não está dormindo, ele não está acordado. E ao tomar aquilo, 

mostra para onde o homem não convertido vai quando ele morre. Ele viveu 

seu tempo, ele morreu na terra; e ele não pode ir para a Presença de Deus, 

porque ele não está preparado para ir lá sem o Sangue. E ele está preso. E 

ele não pode voltar para a terra, porque seu tempo aqui na terra terminou, 

e ele está entre, e ele está em um pesadelo. Vêem? Ele não pode ir à 

Presença de Deus, para descansar. E ele não pode voltar, vir até a terra, 

porque seu tempo terminou. Ele está em um pesadelo, e lá ele permanece 

até o dia do julgamento. Uma coisa horrível para estar, vê. 

26-E agora nesta visão, creio que fui tomado até aquela sexta dimensão, 

olhando de volta para aqui embaixo e podia ver de volta. Vêem, a visão não 

é exatamente com os olhos que são terrenos. Mas a visão é algo maior 

que... A visão a qual eles possuem lá, seu contato está além de qualquer 

contato com os quais nossos sentidos naturais se comunicariam.  

 

A MAIOR BATALHA JAMAIS PELEJADA, 11.03.1962 

 

45-Esta primeira batalha que foi pelejada, teve seu começo no Céu 

quando Miguel e seus Anjos pelejaram contra Lúcifer e seus Anjos. Esta 

primeira batalha foi no Céu. Então, o pecado não teve sua origem na terra, 

mas no Céu. Satanás foi lançado do Céu para cair na terra, e caiu sobre os 



seres humanos. Logo, a batalha que antes foi entre Anjos, chegou a ser 

uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação 

de Deus. O que Deus criou para si mesmo, Satanás veio para destruir; esse 

era seu propósito: a destruição. Logo, a batalha começou aqui sobre a 

terra, e começou em nós, e tem estado rugindo desde então.  

 

Mateus 4 

24 E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que 

padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os 

endemoninhados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. 

Mateus 8 

16 E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com 

a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam 

enfermos; 

 

Mateus 9 

32 E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e 

endemoninhado. 

 

Mateus 12 

22 Trouxeram-lhe, então, um endemoninhado cego e mudo; e, de tal 

modo o curou, que o cego e mudo falava e via. 

 

Mateus 15 

22 E eis que uma mulher cananéia, que saíra daquelas cercanias, clamou, 

dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha 

está miseravelmente endemoninhada. 

 

PROVA DA SUA RESSURREIÇÃO, 10.04.1955 

 



306-Agora, enquanto o Espírito maligno começa a mover através deste lado 

aqui, há alguém chamando. A oração está sendo feita. Eu vejo um traço 

escuro se movendo de uma mulher para um homem. É uma coisa maligna, 

e está bem sob a costela. Eu vejo um exame. Oh, é o pequeno homem 

assentado aqui, orando, enxugando os seus olhos. Deus te abençoe, irmão. 

Tenha fé! Você crê que sou profeta de Deus? Você me aceita do mesmo 

modo? Agora, a mesma coisa que está errada com você está errada com 

aquela mulher assentada ali olhando diretamente para mim no final da 

fileira, bem ali com aquele chapeuzinho redondo. Lá está o traço negro. A 

senhora olhando através da cabeça desta senhora, olhando para mim bem 

aqui, com sua mão levantada. Isto, senhora. Correto. Aqui está, vindo de um 

para o outro. São poderes malignos, puxando; uma faixa negra. Você tem 

problemas, está bem debaixo do seu lado aqui. É um problema de vesícula 

biliar. Aquela senhora ali tem isto. Vocês dois estão curados. Jesus Cristo te 

cura. Aqueles poderes malignos sairão e vocês estarão livres. Amém.  

 

La Hora Más Oscura, Entonces Llegó Jesús San Fernando, California, EE. 

UU. 14 de Noviembre de 1955 

 

109-Si nuestro Señor Jesús puede quitar la tuberculosis, cualquier cosa, es 

tan fácil para Él. ¿No es esocorrecto? Ud. fue sanado cuando estaba sentado 

en la silla. La tuberculosis lo dejó. Entonces, siga su camino regocijándose y 

diciendo: “Gracias sean dadas a Dios”. Amén. Amén. ¿Creen ustedes? 

Ahora, aquí están dos espíritus llamándose el uno al otro. Solo desearía que 

mi encantadora audiencia pudiera estar en esta dimensión, y ver esto. Esta 

mujer parada aquí está sufriendo con la misma cosa que esa mujer sentada 

allí con sus manos cruzadas. De esta manera. Aquí está una línea oscura. 

Porque el espíritu que está en esta mujer está llamando a este otro espíritu 

pidiéndole ayuda. Y ambos son la misma enfermedad. Artritis en las dos. 

Ahora, puede seguir su camino. Póngase de pie, dama, usted con su 

pañuelo. Allí lo tiene. Se ha ido de usted. Ahora, siga su camino 

regocijándose y siendo feliz. 

 

contendiendo por la fe que una vez fue dada a los 

santos,15.08.1955 



que si le dijera que su problema del corazon puede ser curado en el nombre 

de Jesus? lo cree?entonces vaya... espere un momento. los demonios 

gritaron. pidieron ayuda. un poder demoniaco...viene de la audiencia. 

cuando esta mujer fue sanada. ese espíritu demoníaco comenzó  a gritar y 

a pedir ayuda unos con otros.  es un mundo espiritual. no estamos hablando 

de lo que esta por fuera. 

 

DEMONOLOGIA,12.11.1953  

demonologia, amigos, ellos son tan reales como lo son uds, los he visto 

muchas veces  cuando salen de aqui mismo... he visto cuando salen de aqui 

mismo de la plataforma los veo, algunos tienen forma de murciélagos, unos 

tienen aspecto con cabellos largos colgandoles hasta las piernas. pero el 

demonio epiléptico se parece a una tortuga con las patas redondas que le 

cuelgan de esta manera. pero normalmente  el demonio de opresión se 

parece y tiene forma de una nube, es como una onda. y produce unbsonido 

muy raro. cuando ud está  en esa otra dimensión ud ve a esos espíritus.  

ud puede creer que yo estoy errado, pero algunos de estos dias ud se dará 

cuenta de eso, si ud solo agarra un espejo espiritual para que viera dentro 

de su alma. si ud duda, ud veria cual es el aspecto que tienen. y el diablo 

mas grande, el jefe de todos los diablos es el de la incredulidad. 
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