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pecado que perdoardes, lhes serão perdoados. O pecado que retiverdes, ele 
será retido”. 
124
 Pai, como o mundo está em tal furor como está? Por que não crêem no 
Evangelho simples? E eles até mesmo trazem falsos nomes para substituir 
aquilo, falsos batismos com o Espírito Santo, estreitando as mãos dos 
ministros, e usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo que não está nunca 
na Escritura... um documento feito por um homem romano, não um 
ensinamento cristão. Em parte alguma na Bíblia. A remissão de pecados não 
pode ser feita através de títulos, mas através do nome de Jesus Cristo. 
125
 Agora Pai, nós sabemos que isto não é muito popular. Os Teus caminhos 
sempre tem sido desta maneira; mas que homens e mulheres nesta manhã 
possam entrar naquele dia, aquele dia no Calvário. Onde Jesus desprezando 
aquele dia, aquela vergonha de ser tirada a sua roupa, de estar cortado em 
pedaços, de ser cuspido e criticado através de todo o mundo, pela igreja, pelo 
povo que deveria ter Lhe amado; e ainda em tudo aquilo, Ele não abriu a Sua 
boca e foi e morreu por aquelas pessoas que O estavam criticando.  
126
 Deus, leve-nos ao Calvário nesta manhã, se eles disserem que estamos 
loucos, se eles disserem que temos a Escritura errada, seja o que for que eles 
quiserem dizer, Deus, eles não podem se colocar na presença de Deus e dizer 
que está errado. 
127
 Eles não podem cobrir os seus pecados pela Bíblia. A Bíblia descobre os 
seus pecados, suas incredulidades, para serem populares, para fazerem como o 
restante da multidão. Que eles possam chegar ao Calvário nesta manhã e 
começarem em Jerusalém, aquele arrependimento e remissão de pecado deve 
ser pregado em Seu Nome a todas as nações, começando em Jerusalém. Que 
possam tomar aquele mesmo passo da crucificação em ser ferido e cuspido, 
criticado e chamado de tudo que pode ser dito na linha dos religiosos 
renegados... rompedores de igrejas, tudo que querem chamar. 
128
 Que nós, Senhor, possamos nesta manhã tomar o nosso caminho com os 
poucos desprezados do Senhor. Que possamos andar com os apóstolos 
andaram, não virando para a direita nem para a esquerda, e da bondade de 
nossos corações servirmos a Deus. Conceda isto, Pai. 
129
 Agora cure o enfermo e o aflito que virá na fila de oração. Que estes que 
levantaram suas mãos, em seus corações que se arrependam neste momento. 
Que aqueles que tem resistido por tanto tempo que possam se mover 
rapidamente para a água e terem os seus pecados perdoados sob o nome do 
sacrifício, Jesus Cristo o Filho de Deus. Amém. 

Aquele Dia No Calvario 
1
 Deus te abençoe irmão Neville e muito obrigado. Bom dia amigos. É um 
privilégio estar no Tabernáculo outra vez nesta manhã para servir o Senhor 
pregando a Palavra e orando pelos enfermos. E estou muito agradecido por 
este dia.  
2
 Eu fiquei admirado logo que entrei. Um irmão chegou e disse, “Eu não 
quero ser como o leproso indigno que foi curado”. Foi o irmão Wright. Eu orei 
por ele, e o Senhor o curou completamente. Ele chegou chorando para estreitar 
minha mão e para dizer que ele queria agradecer ao Senhor por ter sido 
curado. Ele quis voltar para agradecer. Ele está perfeitamente bem agora. 
Somos agradecidos por estes testemunhos. 
3
 Estamos felizes... Eu creio que isto foi dito uma vez, “Alegrei-me quando 
me disseram, vamos à casa do Senhor”. Este é o privilégio dos cristãos e 
alegria - ir à casa do Senhor. 
4
 Olhando ao redor eu vejo muitos amigos meus nesta manhã, eu fico 
bastante orgulhoso com isto. Então estamos esperando um grande tempo no 
Senhor nesta manhã. Esperando que Deus nos encontre de modo a abençoar 
nossas almas e ministrar para nós as coisas das quais temos necessidade. 
Como estou vendo aqui, se eu for chamar a todos meus amigos aqui, eu 
tomaria quase toda a manhã citando-os. Me faz bem voltar à igreja e ver a 
todas as pessoas aqui e encontra-las. 
5
 O que será quando chegarmos no Céu, e nos encontrarmos ali para aquele 
grande tempo de eternidade, um companheirismo eterno juntos ao redor do 
trono de Deus... e a própria bênção que todos nós apreciamos. Ali seremos 
feitos conforme Sua semelhança, em Sua imagem, e com o Seu Espírito sobre 
nós para adora-Lo e servi-Lo por toda a eternidade, e nunca cansarmos. 
6
 Simplesmente pensem, não há nada que você possa pensar, do que você 
gosta de fazer, que de vez em quando não se canse. Charlie, eu creio que você 
e eu temos caçado esquilos mais do que qualquer coisa que gostamos de fazer, 
mas você sabe que você se cansa de fazer isto. E eu gosto de passear a pé, eu 
chego às montanhas e vou passear, mas às vezes eu me canso e desejo fazer 
outra coisa. Eu gosto de dirigir. 
7
 Às vezes começo a me sentir como que cansado, esgotado e com os nervos 
às margens. Eu simplesmente entro em meu carro, saio, seguro o volante e 
desço a estrada cantando, “Estou feliz em poder dizer que sou um dos tais” ou 
algo. Simplesmente agarrado no volante, cantando e batendo meu pé e 
gritando. Bem, depois de algum tempo eu fico cansado e então volto para casa 
e começo outra coisa. Mas quando formos adorar a Deus naquele novo reino, 
ali nunca haverá um momento de cansaço... Sempre e sempre será uma 
bênção. Mas naturalmente nós seremos mudados então; nós não seremos como 
somos agora. Nós seremos diferentes, criaturas diferentes do que somos desta 
vez. Estamos felizes. 
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8
 Eu estava simplesmente pensando. Eu não sei se eu citei isto ou não, irmão 
Charlie. Há algum tempo atrás eu estava lá em Kentucky com ele, e ele disse, 
“Irmão Branham, o senhor acha que no Milênio você e eu vamos caçar 
esquilos?” 
Eu disse, “Eu creio que não charlie”. 
Ele disse, “Bem, nós gostamos tanto disto, você acha que nós o faríamos 

quando chegarmos ao Milênio?” 
Eu disse, “Não, no Milênio não haverá nada que morrerá”. 
E ele disse, “Bem, nós gostamos disto”. 
Eu disse, “Charlie, se eu pudesse te convencer que você certa vez foi um 

porco e que você foi elevado a um ser mais alto e se tornou um ser humano, 
você gostaria alguma vez de voltar e desfrutar os prazeres de um porco?” 
Ele disse, “Não”. 
Eu disse, “Vê, você seria superior ao porco, agora você é humano, você 

jamais quereria ser um porco outra vez”. Eu disse, “Agora multiplique isto por 
dez mim, e isto é o que você será quando você for transformado daqui para o 
que você será. Você nunca desejará ser humano outra vez”. Isto é certo. Será 
diferente. Fico feliz só em pensar nisto. Saber que um dia nós subiremos mais 
alto. 
9
 Bem, agora se o Senhor permitir, no próximo domingo que será... Então eu 
vou partir e irei até Wyoming com um bom amigo, ou para Idaho com um 
bom amigo, o irmão Minor Arganbright e o irmão Clayton Sonmore, dos 
Homens de Negócios Cristãos. 
10
 Na semana depois desta... é sete... eu estarei em Dalas, Texas, na 
Convenção a Voz da Cura, e minha noite de falar é no dia sete. E então eu 
volto para ir até Idaho com o irmão Arganbright e os Homens de Negócios 
Cristãos, e talvez teremos uma noite em Minneapolis antes de sairmos. Então 
no Café da Manhã dos Homens de Negócios Cristãos. 
11
 Se o Senhor permitir, no próximo domingo de manhã, eu quero estar aqui 
de volta ao Tabernáculo outra vez; se isto for possível e se for da vontade do 
Senhor, eu desejo falar sobre o assunto de “Redemoinho no vento”; se o 
Senhor permitir. 
12
 Isto pareceu estar em meu coração a semana inteira; e outra manhã, bem 
cedo, por volta das 4 da manhã, eu acordei e tive este pensamento: Aquele Dia 
no Calvário. Eu desejo falar sobre isto nesta manhã. Aquele dia no Calvário. 
13
 Agora para esta leitura vamos ler em nossas Bíblias, na Escritura, no 
Evangelho de São Mateus, capítulo 27, e começaremos com o verso 27 e 
leremos uma porção desta Escritura para obtermos o nosso segundo plano. 
Então começaremos imediatamente, e após o culto de pregação então teremos 
que orar pelos enfermos. 
14
 Desde a última vez aqui, simplesmente trazendo de volta em exemplo o 
meu novo tipo de ministério. Eu recebi mais testemunhos naquela reunião do 
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bem... vamos à Rússia sob o Comunismo... Estamos neste mundo, mas não 
somos deste mundo. Temos ido até o Calvário. Temos crucificado a nós 
mesmos, com o reino de Deus, para sermos um dos Seus. Não importa o que o 
mundo diz, nós tomamos o caminho com os poucos desprezados de Deus. 
Seguimos em frente para a ressurreição, e nós cremos que está bem à mão, 
Senhor, quando formos ressuscitados para um reino que tomará conta deste 
mundo como Daniel previu isto, e isto quebrou todo o mundo em pequenos 
resíduos e o vento soprou isto para as terras de lixo do verão. Mas a montanha, 
a pedra, cresceu em uma grande montanha que cobriu a terra. Aquela pedra 
virá. Oh, Deus, nós queremos fazer parte disto. Que possamos negar a nós 
mesmos, tomar nossa cruz diariamente. Vivermos para Cristo, vivermos para 
os outros, conceda isto, Senhor. 
121
 Se há alguém aqui nesta manhã que não O conhece como Salvador e 
gostaria de ser lembrado na oração final e gostaria que este fosse o seu dia no 
Calvário, pode você levantar a sua mão e dizer, “Ore por mim, irmão 
Branham. Eu quero conhece-Lo como o meu salvador”. Deus te abençoe, 
jovem. Alguém mais? Deus te abençoe, meu irmão aí atrás. Há alguém mais 
que gostaria de dizer, “Eu desejo conhece-Lo. Eu quero que este seja o dia no 
Calvário para mim. Estou doente e cansado. Qual a necessidade de eu ficar 
atoa por aqui com a própria coisa para a qual eu nasci para fazer? Eu nasci, 
nasci para ser um filho de Deus, e aqui estou eu segurando as coisas do 
mundo. Deus, que eu possa ser crucificado hoje. Que eu possa crucificar hoje 
mesmo minhas idéias, que eu possa viver com Cristo e viver para os outros. 
Não importa o que eles fazem para mim, se criticam de mim, me perseguem, 
dizem todo mal contra mim e coisas, que eu possa andar humildemente, 
manso como um cordeiro, como ele foi. Ele prometeu que algum dia me 
levantaria outra vez nos últimos dias. Estou esperando por aquele dia”.  
122
 Há mais mãos para levantar? Deus te abençoe lá atrás, e a você. Está bem, 
mais alguns. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguns antes de orarmos. 
123
 Nosso Pai Celestial, foi dito quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, 
“Tantos quantos creram foram agregados à igreja”. Eles verdadeiramente 
crêem de todo seu coração, estas pessoas que acabaram de levantar suas mãos. 
Eu creio que elas tem crido de todo seu coração. Se elas tem, há um tanque de 
água esperando aqui. Se elas desejam os seus pecados perdoados, há alguém 
aqui que pode batiza-las naquele Nome, e o único Nome que há sob o Céu 
dado entre os homens, para que pudéssemos ser salvos. Pois como eu citei a 
Escritura há poucos momentos atrás, que arrependimento e remissão de 
pecado deve ser pregado em Seu Nome a todo o mundo, começando em 
Jerusalém”. E em Jerusalém, quando o arrependimento e a remissão do pecado 
era pregado, os apóstolos lhes falaram das escrituras e disseram que eles 
deveriam se arrepender primeiro, e então serem batizados no nome de Jesus 
Cristo. Este era o trabalho do pregador fazer. Para que eles se arrependessem, 
e ele então batiza-los para a remissão de seus pecados. “Seja de quem for o 
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evangelho. Aleluia! Isto está no seu colo agora. O que você fará com isto? Por 
que? O arrependimento e a remissão dos pecados deve ser pregado em Seu 
Nome a todo o mundo começando em Jerusalém. 
116
 O que o Calvário significa para você? O que aquele dia fez para você? Isto 
te obstruiu com alguma teologia? Fez isto de você um bobo presumido, ou fez 
isto de você um cristão? Vendido! Aleluia! Os pecados perdoados. Obrigado, 
Jesus. Obras maiores do que estas as farão. Vê você onde estão as 
necessidades, não vê? Obras maiores que estas, perdoando os pecados no 
nome de Jesus Cristo. Mas os seus credos, denominações, e assim por diante 
te seguram em um lugar onde você continua flertando com o mundo. Diga-me, 
qualquer homem, diga-me, qualquer mulher, pode vir ao Calvário, e tentar ser 
alguém grande porque alguém disse algo... Diga-me onde você pode olhar na 
face do Calvário. É bem... aquele dia no Calvário. 
117
 Como pode ter você o seu dia no Calvário e sair como um bobo 
presumido? Como pode você se tornar um fantoche de alguma organização 
para pregar alguma doutrina feita pelo homem? Ora, isto não te deixa humilde 
para com a Palavra de Deus? Se você alguma vez for ali, você sairá humilde. 
Como deseja você ser algo grande em sua organização com uma pena em seu 
chapéu, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus Se humilhou a um corpo 
quebrado a uma “face cuspida” ficando na vergonha e desgraça, enquanto eles 
tiravam as suas roupas e O crucificavam diante do mundo, desprezando o 
pudor? Como pode você ir ao Calvário e sair dali qualquer coisa diferente do 
que Ele foi? Uma desgraça, uma vergonha. 
118
 “Bem”, você diz, “eles me chutarão para fora”. Deixe-os chutar. Tenha o 
seu dia no Calvário. Deus terá a Sua maneira contigo. Deixe-me citar aquilo 
outra vez. Tenha o seu dia no Calvário, Deus terá Sua maneira contigo. 
Oremos.  
119
 Senhor, oh Deus, leve-nos todos ao Calvário neste momento. Que 
possamos nos afastar do eu, Senhor... do temor do homem, do temor do que 
alguém vai dizer. Ora, o mundo inteiro riu Dele, criticou Dele. Mas Ele foi 
obediente até a morte. Ele foi obediente até a desgraça. Ele foi obediente até 
mesmo sob o governo federal, e vemos que quando Satanás feriu esta terra, ele 
se tornou o dirigente e a autoridade desta terra. Ele testemunhou mesmo diante 
de nosso Senhor e disse, “Estes reinos são meus. Eu farei com eles o que eu 
desejar”. E vemos que daquele dia até este, este mundo, sob a maldição, tem 
sido dirigido por aquele que o amaldiçoou. Mas Deus, oh, Deus, nós servimos 
a um reino que não é amaldiçoado. 
120
 Deus Pai, quão maravilhoso é que Tu tens feito grandes coisas no mundo 
cinematográfico hoje. Soltando estes grandes filmes como os “Dez 
Mandamentos”, e assim por diante, indo, para mostrar aos homens e mulheres, 
que nem mesmo escureceria a porta da igreja, mas deixa-los ver o que é isto. 
O Caminho de Deus é o Caminho rejeitado pelo mundo, porque estamos 
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que tenho recebido por muito tempo. Há algo sobre isto que deve entrar em 
contato com a pessoa não importando o quanto de sobrenatural seja mostrado. 
Mas vejam, a cura tem que ser colocada sobre a fé individual. 
15
 Agora se o indivíduo tem fé, e eles vêem como o Espírito Santo vem sobre 
a audiência e dizer, certas coisas acontecerem: “Você tem tal e tal nome”, 
“Você vem de tal lugar”, e “...uma determinada coisa que você fez”, e “isto 
será desta maneira”, e ver tudo isto simplesmente acontecer daquela maneira, 
porém aquele indivíduo assentado ali deve olhar e dizer, “Aquilo tem que ser 
Deus. Eu aceito a minha cura”. Mas em vez daquilo o indivíduo diz, “Coloque 
as mãos sobre mim e ore por mim para que então eu possa ser curado”. 
16
 Esta é a maneira que somos ensinados aqui na América... para crer nisto, e 
isto certamente é escriturístico. Mas nós encontramos na África e em lugares 
diferentes, simplesmente deixamos que algo como isto aconteça, toda a 
audiência recebe de uma só vez e aceita sua cura... porque não lhes foi 
ensinado nada. Nem mesmo a cura lhes foi ensinada. E então quando eles 
vêem aquilo, eles sabem que ali há um Deus que vive; e se Ele vive, Ele é 
supremo. E Ele cura, e é isto. Porque as bases já foram fundadas... a 
fundação... que Ele é o Curador e cura as pessoas. Então quando eles vêem 
esta presença operando através de Sua igreja, então eles dizem, “Aquilo está 
determinado. Aquilo é tudo que precisamos”. Mas nos foi ensinado a colocar 
as mãos sobre os enfermos e coisas como estas. Esta é a razão pela qual isto 
não dá muito certo na América. 
17
 Agora, recordem, no próximo domingo de manhã, o Senhor permitindo, 
(O irmão Neville anunciará isto, naturalmente) “Um redemoinho no Vento”. 
18
 Agora, eu lhes dei um tempinho para abrirem as suas Escrituras em 
Mateus 27. Vamos começar a ler o verso 27 do Evangelho de São Mateus. 
Agora vamos ouvir atentamente a leitura. 

E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, 
reuniram junto dele toda a corte. 

E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata; 
E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça, e em 

sua mão direita uma cana; e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, 
dizendo: Salve, Rei dos Judeus. 

E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na 
cabeça. 

E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, 
vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. 

E, quando saíam, encontraram um homem cirineu, chamado 
Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. 

E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz: Lugar da 
Caveira, 



4  AQUELE DIA NO CALVARIO  

Deram-lhe a beber vinho misturado com fel; mas ele provando-
o, não quis beber. 

E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando 
sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram 
entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. 

E, assentados, o guardavam ali. 
E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este 

é Jesus, o Rei dos Judeus. 
E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita, e 

outro à esquerda. 
E os que passavam blasfemaram dele, meneando as cabeças, 
E dizendo: Tu, que destróis o templo, e em três dias o reedificas, 

salva-te a ti mesmo; se és Filho de Deus, desce da cruz. 
E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com 

os escribas, e anciãos, e fariseus, escarnecendo, diziam: 
Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de 

Israel, desça agora da cruz, e creremos nele; 
Confiou em Deus; livre-o agora, se O ama; porque disse: Sou 

Filho de Deus. 
E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que 

com ele estavam crucificados. 
E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. 
E perto da  hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, 

Eli, lama sabactani; isto é, Deus meu, Deus meu, por que me 
desamparaste? 

E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama 
por Elias. 

E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e embebeu-a em 
vinagre, e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. 

Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livra-lo. 
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. 
E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo: e 

tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, 
E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam 

foram ressuscitados. 
E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram 

na cidade santa, e apareceram a muitos. 
E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o 

terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e 
disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. 

São Mateus 27: 27 - 54 
19
 Vamos inclinar nossas cabeças por um momento para orarmos. Senhor, 
nós sabemos que Tu és Deus, e depois de lermos esta Santa e Sagrada Palavra, 
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107
 Agora observe, Jesus disse... Observe como Ele fixou isto! “As obras que 
faço...” (Ele está fazendo neste momento). “As obras que estou fazendo 
agora... curando os enfermos, ressuscitando os mortos, abrindo os olhos dos 
cegos... estas obras também as fareis. As fareis se crerem em Mim. Vocês 
farão estas obras, e então maiores que estas fareis. Pois vou para Meu Pai. Um 
pouco mais e o mundo não Me verá. Mas vós me vereis.eu estarei convosco, 
até mesmo em vós até o fim do mundo. Não vos deixarei sem consolador. 
Orarei ao Pai. E Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo, o 
qual o mundo não pode receber, mas vós podeis”. 
108
 Agora observe as grandes obras que são para terem poder na igreja, não 
somente para curar o enfermo através de oração, expulsar demônios através da 
oração, mas conceder a vida eterna aos crentes. O Espírito Santo está vindo e 
dando nas mãos da igreja o conceder vida. Isto é o que o Calvário significava. 
109
 Aquilo tomou homens e mulheres de cabeças inclinadas e degradados e os 
levantou a um lugar para serem filhos e filhas de Deus, para curarem os 
enfermos e para concederem vida eterna. Dando o Espírito Santo para crentes 
obedientes. Homens que eram uma vez incrédulos sendo feitos crentes e 
divulgando vida eterna espiritual. 
110
 Quão grande é dizer para esta mulher enferma deitada aqui, “Eu posso orar 
a oração da fé”, e ela será curada. Esta é uma grande coisa. Isto é o que Ele 
está fazendo então, mas Ele disse, “Maiores que estas fareis. Eu vos dou 
poder, não somente para ressuscitarem para a vida, dar a vida eterna... para ser 
eterno, para sempre”. 
111
 Pobre, cego, pessoas miseráveis, como você perde aquilo? Não vê você o 
que é a coisa maior? Esta é a maior coisa que poderia acontecer, foi conceder 
vida eterna para o povo. 
112
 O que é vida eterna? A vida que Ele viveu. A vida que estava nele; 
concedida a outros. Pode um homem fazer isto? Um Filho de Deus pode. Jesus 
disse, “Àqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; àqueles a 
quem os retiverdes lhes são retidos”. Agora, aqui está onde a igreja Católica e 
muitas outras cometeram o seu grande erro. Eles saíram dizendo, “Eu perdôo 
teus pecados”. Aquilo não é isto. 
113
 Como eles perdoavam os pecados na Bíblia? Pedro respondeu essa 
pergunta no dia de Pentecostes. Eles disseram: “O que faremos nós para 
sermos salvos? Como podemos obter isto que todos vocês tem?” 
114
 Ele mostrou a receita. Ele lhes disse o que fazer. Ele disse, “Arrependei-
vos, cada um de vós para Deus, e seja batizado no Nome de Jesus Cristo”. 
Para que? “Para remissão de vossos pecados”. Aí está a maior obra. 
115
 Quantos de vocês pregadores nesta manhã, quantos de vocês que estão 
ouvindo nesta manhã, quantos estão ouvindo a minha palavra na fita 
magnética, está você desejando ir ao Calvário nesta manhã? Para ver o que 
Deus fez ali por você e abandonar os seus credos denominacionais e pregar o 
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fazemos isto, fazemos aquilo, e fazemos aquilo outro”. Se você teve aquilo 
sem o outro... a vida de Cristo em você... você está absolutamente fazendo isto 
em vão. 
99
 Paulo disse em I aos Coríntios 13, “Embora distribuísse todos meus bens 
para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado como 
sacrifício, nada disso me aproveitaria”. Agora isto é duro, porém é a verdade. 
Você tem que chegar a este fato. Reconhecer o que o Calvário fez por você. 
100
 Nós olhamos nisto e dizemos, “Oh, sim isto é bom”. Aquilo não é isto. Se 
aquele Filho de Deus teve que ir para a crucificação, cada filho que vem deve 
ir ao Calvário. Ele também deve ter um Calvário. Você deve ter aquele dia no 
Calvário. Eu tenho que ter aquele dia no Calvário. Isto determina a dúvida do 
pecado. Não estreitar as mãos do pregador, não se sacudido na igreja, não 
entrar através de uma carta, não entrar através de uma profissão, mas entrar 
através de um nascimento. 
101
 Ele nunca deu uma carta. Ele nunca deu uma profissão. Ele deu um 
nascimento. É assim que nós entramos. Então daquilo, estamos vivendo 
automaticamente vidas cristãs. 
102
 Agora outra observação. A metade bode, a metade ovelha: eles não tem tal 
coisa. Você não é metade bode e a metade ovelha, ou você é bode ou ovelha. 
Agora se você está somente fazendo boas coisas, e pensa que você pode entrar 
através disto, então não precisaria de ter o dia no Calvário. A lei proveu 
aquilo. Mas Ele tinha tomado o dia no Calvário para trazer aquilo... para que 
não fossemos tais membros de igreja, mas que fossemos filhos e filhas de 
Deus. 
103
 Isto é o que o dia no Calvário era. Isto foi o que significou para você. Se 
você deve fazer, seguir e agir como Jesus... 
104
 Agora o rio não sobe e desce ao mesmo tempo. O rio corre somente para 
um lado, e o Espírito de Deus corre somente para um lado. Ele não mistura as 
coisas com isto. Ele corre da mesma maneira. 
105
 Observe Jesus, concluindo. Jesus disse, “As obras que faço também as 
fareis, e maiores que esta as fareis, pois vou para Meu Pai”. Eu não estou 
dizendo isto só para a igreja aqui, vocês compreendem, mas estas mensagens 
estão sendo gravadas. Dezenas de milhares as ouvem ao redor do mundo. Vou 
te fazer aquela pergunta pela crítica agora mesmo. Sempre me dizem, eles 
dizem, “Como você crê na Bíblia?” Jesus disse, “Estas obras que faço vós 
também as fareis, e maiores que estas fareis, pois Eu vou para o Meu Pai”. 
106
 Até onde você pode chegar, Sr.? Quão distante do discernimento pode 
você vagar com suas teologias intelectuais, com sua concepção mental de 
qualquer coisa? Meus bondosos amigos perdidos, não podem vocês 
compreenderem que esta Bíblia é espiritualmente interpretada? Jesus 
agradeceu ao Pai por Ele ter escondido isto dos sábios, cultos, inteligentes e 
prudentes, e revelado aos pequeninos que viessem ao Calvário. 
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nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus. E 
parecia que Jesus não teria nenhuma ajuda, que Ele foi tomado por mãos 
ímpias e foi cortado aos pedaços, cuspido, escarnecido e estava pendurado na 
cruz, sangrando, e morrendo; e parecia que não havia nenhuma ajuda em parte 
alguma, até ao ponto que Ele mesmo clamou, “Deus meu, Deus meu, porque 
me desamparaste?” Mas Tu agiste no momento em que nada mais poderia 
agir. 
20
 Nós sabemos, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos 
atravessar, se temos alguma montanha que não podemos transpô-la, Deus se 
especializou em fazer coisas que outros não podem fazer. Tu és um 
especialista no trabalho. Pois Tu sabes a razão daquele dia no Calvário. Tu 
sendo Deus, O infinito, sabia que aquela hora deveria chegar. Mas quando 
aquilo foi cumprido, então Tu mostraste que Tu és Deus. Tu mostraste Quem 
era o Chefe. 
21
 Tu sacudiste a terra, e os santos que dormiam no chão vieram. Tu 
escureceste o sol em noite... como a escuridão da noite... mostrando que Tu 
eras Deus, mas Tu te pareceste tão silencioso por tanto tempo. Vamos tirar 
esta conclusão disto, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigidos 
pela mão de Deus, não importa o que pareça estar errado, mesmo assim 
estamos encarando o Calvário, Deus falará na hora certa, no tempo correto. 
22
 Agora Deus Pai, nós pediríamos perdão de nossos pecados e nossas 
trapaças. E nós pedimos para que o Teu Espírito nos dirija. Nos dirija como a 
Pomba dirige o Cordeiro. Que possamos ser obedientes a tudo que nos suceda, 
sabendo disto, que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabemos que isto 
dará certo. 
23
 Esteje conosco neste culto hoje. Nós oramos para que Tu salves aqueles 
que estão na condição de serem salvos e estão procurando por salvação. Encha 
com a vida eterna aqueles que a estão procurando. Nós oramos para que Tu 
cures aqueles que estão enfermos e aflitos que vieram procurando cura. E Te 
louvamos por isto. Nós pedimos isto no nome do Teu Filho, nosso Salvador, 
Jesus Cristo. Amém. 
24
 Agora falando nesta manhã, nós gostaríamos de chamar a sua atenção ao 
tema que escolhi para falar, “Aquele Dia no Calvário”. Isto parece estar um 
pouquinho fora de estação. Isto deveria ser na sexta-feira da Paixão. O 
Calvário deve ser lembrado todos os dias. Nós temos ouvido muito a respeito 
disto. Lemos muito sobre isto. Pregadores tem falado sobre isto desde o 
princípio dos tempos. Cantores tem cantado sobre isto através das eras. 
Profetas predisseram isto quatro mil anos antes disto acontecer, e os profetas 
deste dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante. 
25
 É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. 
E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom 
voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para 
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nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos 
procurando por casa importância de Deus que sabemos; e tudo que podemos 
descobrir, estamos aqui para aprendermos disto. Para vermos o que é para nós, 
e o que Deus tem feito por nós, e vermos o que Ele prometeu fazer por nós. E 
é para isto que vimos à igreja. 
26
 É por isto que o pregador prega. É por isto que ele estuda e medita nas 
Escrituras e procura inspiração... porque ele é um servo público do povo de 
Deus, e ele está tentando encontrar algo que fará... que Deus teria que dizer 
para o Seu povo, algo que os ajudaria. Talvez isto os condenaria em seus 
pecados, mas isto seria uma ajuda para levanta-los; para que eles possam 
abandonar seus pecados e então se levantarem para servir ao Senhor. E os 
ministros devem procurar por estas coisas. 
27
 Se este dia é tão importante, um dos maiores dias, vamos olhar em três 
coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar 
centenas. Mas nesta manhã eu simplesmente escolhi três diferentes coisas 
principais que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos, o que 
o Calvário significa para nós. Eu oro para que isto condene cada pecador que 
está presente, que isto faça cada santo se ajoelhar, que isto faça com que cada 
pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada, cada pecador salvo, 
que cada apóstata volte e esteja envergonhado de si mesmo, e cada santo 
regozije e tome nova esperança e nova esperança. Uma grande e importante 
coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é: ele encerra o assunto do 
pecado para sempre. 
28
 O homem foi encontrado culpado do pecado, e o pecado era uma pena que 
nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até ao ponto que não 
havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus 
ordenou isto desta maneira... que a pena seria tão grande que nenhum homem 
poderia paga-la... então Ele pôde faze-Lo Ele Mesmo. 
29
 Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, 
formados em iniqüidades, e viemos a este mundo falando mentira. Portanto, 
não haveria nenhum de nós que fosse digno, não se podia encontrar na terra 
um que fosse digno. 
30
 O pecado não começou na terra. O pecado começou no Céu. Lúcifer, o 
diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar à 
terra. O pecado começou no Céu, onde Deus colocou os anjos e assim por 
diante sobre as mesmas bases que Ele coloca os seres humanos. 
Conhecimento... a árvore do conhecimento. A árvore da vida, a árvore do 
conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a 
Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do 
que Deus tinha. Aquilo começou o problema. 
31
 Ali havia uma requisição par ao pecado. O requisito era a morte. A morte 
era a pena, e aquilo é... Poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isto, 
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ajudamos estas pessoas. Nós ajudamos aquelas pessoas”. Oh, que coisa, tenha 
vergonha! Isto não é cristianismo. Cristianismo é fazer automaticamente. Você 
simplesmente esquece daquilo, tudo a respeito... Vai e faz isto. 
91
 Cristo rendeu completamente a Sua vida a Deus. Ele Se entregou como um 
servo público ao povo. Ele deu a Sua vida de graça. Ele não tinha que fazer 
isto. Ele não invejou em fazer isto. Ele não disse, “Agora irmão, todos vocês 
tem que pensar muito sobre Mim porque Eu vim para morrer por vocês”. Ele 
nunca disse uma palavra sobre isto. De qualquer forma Ele morreu. Porque era 
Deus Nele. É Deus em você. É Deus em mim que nos faz olhar para os outros. 
92
 Ovelha de um lado. Um deles dirá, “Bem, Senhor, eu fiz isto, e Senhor, eu 
fiz aquilo”. 
93
 Ele diz, “Afastai-vos de mim vós que praticais a iniqüidade. Eu nunca vos 
conheci”. 
94
 Se a igreja alguma vez puder chegar àqueles fatos fundamentais! Isto não 
é uma coisa que você tenta fazer. Você trabalha para isto. É algo que nasce em 
você. 
95
 Me perdoem, meus amigos Pentecostais, mas meus amigos Pentecostais 
tem chegado a um ponto onde tem que haver muita música ligeira, a batida de 
alguma banda, bater palmas, ou pandeiros para trazerem um clamor. Isto é 
somente emoção! Eles tocam as bandas de irem para a batalha para deixarem o 
povo sob a emoção da batalha. Eu creio nos cânticos. Eu creio no bater 
palmas, mas eu creio nestas coisas. Isto é exatamente a verdade. Nós temos 
que ter aquilo, mas vocês tem deixado as grandes coisas sem fazer. Aquela 
vida de sacrifício próprio, que Deus vive em você, automaticamente fazendo 
aquilo que é certo, porque é certo... simplesmente seguindo em frente, não 
pense nem mesmo nada sobre isto, simplesmente viva isto. Então observe... 
você vê o que está acontecendo, você somente... você está no caminho do alto. 
Isto foi o que o Calvário significou para você no caminho do alto... abriu 
aquele dia para você.  
96
 Agora recordem, você não pode ser a metade bode e a metade ovelha. Eles 
não se misturam. Agora, há muitas pessoas que dizem, “Sim, sabe de uma 
coisa? Nós temos uma organização em nosso grupo. Nós ajudamos os pobres. 
Nós fazemos isto”. Isto não tem importância, mas é o seu amor próprio nisto. 
Você não faz aquilo. Você faz seus donativos em segredos, disse Jesus. É algo 
automático para você. 
97
 Não é mais do que ir e apanhar um copo de água. Você está com sede. Se 
seu próximo está com sede, você pensa nele também. Se o próximo tem 
necessidades, você pensa nele da mesma maneira como suas próprias 
necessidades, e não presta nenhuma atenção àquilo, simplesmente segue 
vivendo. 
98
 Agora você não pode ser a metade ovelha e a metade bode. Então se você 
diz, “Nossa igreja tem uma organização. Nós damos para os pobres. Nós 
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vestiste. Tive sede e não me deste de beber. Estava enfermo, e não me 
visitaste. Então afastai-vos de mim”. E para a ovelha, Ele disse, “Tive fome e 
me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste”. E 
observem, não deixe de captar isto, igreja! Guarde isto em seu coração para 
sempre! Isto foi feito tão inconscientemente. As pessoas não fazem isto por 
uma linha de dever. Um homem que te dá algo ou outro porque ele deve fazer 
isto, um homem que te dá de comer porque ele tem que fazer isto, ele tem uma 
idéia orgulhosa. Isto deve ser a sua própria vida, as suas próprias ações. 
83
 Isto foi tão surpresa para aquelas ovelhas que elas disseram, “Senhor, 
quando estavas Tu com fome que nós não Lhe demos de comer? Quando 
estavas Tu com fome e nós Te alimentamos? Quando Tu estavas nu, e nós Te 
demos o que vestir? Quando estavas Tu com sede, e nós Te demos de beber? 
Quando estava Tu enfermo, e nós Te demos assistência?” Aquilo foi 
automaticamente... sem amor. Somente suas vidas viviam neles. 
84
 Deus deixou o povo ver o que o Calvário fez por nós. Tão automático, 
“Quanto estavas Tu... Senhor. Nós nunca soubemos disto”. 
85
 Veja que Jesus virou e disse, “O que fizestes a estes, a Mim o fizestes”. 
Uma vida sem orgulho. Não segundo o pensamento, não pensar sobre aquilo; 
mas você está tão morto para as coisas deste mundo, tão vivo em Cristo, e 
andando no caminho do alto, que estas coisas são simplesmente uma coisa 
automática. Você simplesmente o faz. 
86
 Não para, “Agora o Senhor quer que eu faça aquilo”. Não é aquilo. Você é 
simplesmente parte Dele. O Seu Espírito  está em você, e você age da maneira 
que Ele agiu. Você compreendeu isto? “Há um caminho que parece certo ao 
homem, mas o fim dele é caminho de morte”. “Nem todos que dizem Senhor, 
Senhor, entrarão, mas aqueles que fazem a vontade de Meu 
Pai”...simplesmente de seus corações, livremente. 
87
 Agora, aquele dia no Calvário pagou aquele preço para que então 
pudéssemos ser daquela maneira. Não para dizer, “Sabe, a viúva Jones certa 
vez estava sem carvão, e eu fui e levei para ela um pouco de carvão”. “Vou te 
contar, eu vi um irmão que precisava de uma muda de roupas, eu fui e lhe dei 
um par de roupas. Bendito seja Deus, eu sou um cristão”. Oh que coisa, você é 
uma pessoa orgulhosa, pobre, miserável! Vocês são hipócritas. Não deixe a 
mão direita saber o que a esquerda está fazendo, nem a esquerda saber o que a 
direita está fazendo. 
88
 Automaticamente tão morto em Cristo até que você faz isto da qualquer 
maneira. É a sua natureza, é a sua caracterização. Você o faz de qualquer 
forma. É simplesmente a vida que vive em você. Você está completamente 
rendido àquele Espírito, e Ele simplesmente vive em você. 
89
 Oh, sente você aquele bendito Espírito? Aquela vida, “Não sou eu quem 
vive”, disse Paulo, “mas é Cristo quem vive em mim”. Automaticamente. 
90
 “Bem, vou te contar, irmão Branham. Nós somos cristãos aqui. Nós 
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porque eu não creio que haja a não ser uma só morte. Há uma vida. Eu creio 
que o homem que tem vida eterna nunca morrerá, e eu creio que há uma 
aniquilação completa daquela alma que pecou, pois a Bíblia diz, “A alma que 
pecar, certamente morrerá”... não o homem, a alma, a alma que pecar. Então 
Satanás certamente morrerá e estará completamente destruído. Como eu 
discordo com o Universalista que diz que Satanás será salvo! Ele pecou, e ele 
foi originador do pecado. Sua alma pecou, e ele era um espírito. Aquele 
espírito será totalmente aniquilado e não será deixado nada daquilo. 
32
 Quando o pecado atingiu a terra lá no princípio como um lençol negro 
caindo dos céus, isto literalmente paralisou a terra. Isto lançou a cada criatura 
da terra e toda a criação de Deus, em cativeiro. O homem estava sob o 
cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristezas. Toda natureza caiu com 
isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos 
assentados aqui, sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a 
isto, e cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isto tinha que vir 
de algum lugar onde não havia nenhum pecado. Isto não podia vir da terra. 
33
 Um de nós não poderia redimir o outro. Isto tinha que vir de outro. 
Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se 
tornou um peregrino. Eles prantearam, eles choraram, eles lutaram, eles 
peregrinaram através das montanhas, e através do deserto, procurando uma 
cidade cujo Construtor e Artífice era Deus. Pois ele sabia que se ele alguma 
vez voltasse na presença de Deus, ele poderia falar isto outra vez com Ele. 
Mas ali não havia nenhum caminho para voltar. Ele ficou perdido. Ele não 
sabia para que lado virar, então ele simplesmente saiu peregrinando, tentando 
encontrar em outra parte aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar lá atrás. 
Algo do lado de dentro dele lhe disse que ele veio de um lugar que era 
perfeito. 
34
 Não há nenhuma pessoa aqui nesta audiência visível nesta manhã, ou na 
audiência da fita magnética onde isto irá ao redor do mundo, não há ninguém 
aqui ou em nenhuma parte, a não ser que procure por aquela perfeição. Você 
paga as suas contas, você acha que aquilo encerra isto. Quando você paga as 
suas contas, então há alguém doente em sua família. Quando a enfermidade 
melhora, então você tem mais contas para pagar. A primeira coisa que você vê 
é que o seu cabelo vai ficando branco, então você deseja ficar jovem. Há uma 
coisa o tempo inteiro, constantemente, por causa da onda do pecado. Mas em 
seu coração, porque você procura por aquilo, isto mostra que ali há uma 
perfeição em alguma parte. Em algum lugar há algo. 
35
 Esta é a razão pela qual muitas vezes hoje o pecador continua 
peregrinando. Uma bonita jovem que corta um pouco de seu cabelo para ser 
popular, pinta a sua face para fazer com que pareça bonita, coloca roupas para 
mostrar a forma de seu ser... porque é a única coisa que você pode encontrar... 
Encontrar em alguma parte... tentar encontrar algo para que volte a ela; 
quando ela pode fazer com que um homem assobie para ela, acene para ela, 
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flerte com ela. Jovens farão a mesma coisa para a mulher. Tentam estar eles 
mesmos atraentes para elas. O vizinho constrói uma casa e a coloca de uma 
determinada maneira porque ela terá uma aparência melhor do que a casa de 
seu vizinho. É o tempo inteiro. Estamos procurando por algo, e algo continua 
indo só um pouquinho acima disto. 
36
 Uma jovem encontrará outra jovem que é mais popular do que ela. O 
vizinho encontrará uma casa que terá uma aparência melhor do que a dele. A 
mulher encontrará outra mulher vestida de um certo modo que parecerá 
melhor do que ela está vestida. É algo em nós que está procurando por algo, e 
isto mostra que estamos perdidos. Nós queremos encontrar aquele algo que 
nos trará àquela satisfação, que preencherá aquele ponto de fome ali; mas 
parece que não podemos encontrar isto. 
37
 Os seres humanos tentaram isto através das eras. Eles choraram por isto. 
Eles choraram. Eles fizeram tudo que sabiam como fazer, mas continuaram e 
não encontraram isto vagueando através do mundo. 
38
 Finalmente um dia... este foi aquele dia no Calvário...ali estava Um que 
desceu da Glória... Um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus o Qual desceu 
da Glória, e o Calvário foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago, 
e a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre, e abriu o caminho para 
esta coisa que eles estavam sedentos e famintos. Isto trouxe a um lugar de 
satisfação.  
39
 Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era, 
ele nunca poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou ou ansiou é encontrado 
quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante e uma coisa 
tão importante, isto estremeceu o mundo. Isto estremeceu o mundo como 
nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dúvida do pecado. 
40
 Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no 
meio do dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram. As 
montanhas se despedaçaram. Os corpos dos mortos saíram das sepulturas. O 
que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado 
satanás para sempre. 
41
 Agora ele tem sido mais malvado desde então, porque isto trouxe luz para 
a raça humana; e qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso... 
rastejando por aí com a sua coluna quebrada. 
42
 Agora, satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi. O 
maior preço que já foi pago, e o Único que poderia pagar aquilo, veio e fez 
isto no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas. 
43
 Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno. Ninguém era capaz. 
Ninguém poderia faze-lo. E Deus Ele Mesmo veio e foi feito humano, viveu 
uma vida sob os desejos humanos, e foi crucificado no Calvário. Ali, quando 
Satanás pensou que Ele não faria isto... Ele não passaria por isto... Ele foi para 
o Getsêmani; e cada tentação que homem algum já suportou, Ele passou por 
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perdoada é cedida e esquecida. 
74
 Então o que isto faz? Isto lhe dá após aquela condição o Seu Espírito para 
segui-Lo, e para fazer como Ele fez, para outros que estão seguindo. 
75
 Ele era simplesmente um Homem, o Homem perfeito. Ele deu Sua vida, e 
Ele fez um exemplo para você. 
76
 Agora, o que devemos fazer. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é: 
Jesus nunca viveu para Si Mesmo. A Sua vida foi gasta para outros. Isto é 
perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas 
coisas, isto é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não 
tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. 
77
 Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida 
eterna porque Ele não viveu para Si Mesmo. Ele viveu para os outros. E você 
recebe vida eterna recebendo aquele dia, e você não vive mais para si mesmo. 
Você vive para os outros. 
78
 Alguém disse, “Como você suporta e deixa qualquer um te chamar de 
tantos nomes feios?” Você não vive para si mesmo. Você vive para os outros 
para que você possa salvar aquele homem. Vocês se tornam filhos; e o 
problema disto é que a igreja tem se esquecido que é filha. Vocês são filhos. 
Vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos; então não vivam 
para si mesmos, vivam para os outros. 
79
 “Bem, irmão Branham, eu posso viver para este irmão porque ele é 
certamente um bom homem”. Não é isto. Viva para aquele homem que te 
odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isto o que 
eles fizeram com Ele. Eles O mataram, e Ele morreu para que Ele pudesse 
salva-los. Isto é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você estará 
encarando o Céu então. Mas você sacrifica as suas próprias coisas. As entrega 
assim como a ovelha dá a sua lã. Você olha em direção ao Calvário. 
80
 Eu espero que isto vos ajude a entrar num lugar... Isto é o que o 
Tabernáculo, isto é o que todas as pessoas tem que fazer... é descobrirem o 
que você é, e qual é o propósito. 
81
 A Igreja não vai à igreja somente para tocar e cantar os hinos. Igreja é um 
lugar de correção. O julgamento começa na casa de Deus. Nós devemos nos 
considerar mortos e vivos para Cristo. Então Ele fez o caminho para que 
pudéssemos nos sacrificar ao Seu serviço para segui-Lo. Se nós O seguimos, 
nós conduzimos a vida que Ele teve. Isto é maravilhoso. Jesus disse e falou 
sobre isto... Deixem-me lhes dar algumas citações sobre isto. Ouçam 
atentamente. Não percam. 
82
 Jesus disse que naquele dia Ele separaria o povo como ovelha e os bodes e 
Ele diria aos bodes, “Fiquem do lado esquerdo”, e para a ovelha, “Fique do 
lado direito”. E dirá aos bodes, “Afastem-se de mim, porque tive fome e não 
me deste de comer. Estive preso, e não me visitaste. Estava nu, e não me 
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a coluna de satanás. 
66
 Primeiro, nós deveríamos procurar o que aquele dia significava. Segundo, 
nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós, o que ele fez por nós. 
Agora em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia, o 
que devemos fazer. 
67
 Primeiro, devemos olhar dentro daquilo, pois é um grande dia... maior de 
todos os dias. Então o preço do pecado foi determinado. O poder de Satanás 
foi rompido. E agora queremos ver o que devemos fazer em troca. 
68
 Agora em troca, quando Jesus morreu no Calvário, naquele dia no 
Calvário, Ele não pagou somente o preço pelos nossos pecados, mas Ele 
também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-Lo. Pois 
nós, como o Adão que caiu tem sido redimido, como o Espírito dirigiu Adão... 
o primeiro Adão... através do Espírito que tinha controle de toda a natureza. 
Então nós... o segundo Adão... ou o homem da terra, foi redimido por Cristo 
aquele dia no Calvário, pode segui-Lo. 
69
 Agora, quando Ele morreu no Calvário, Ele fez um caminho. Ele entregou 
o Espírito, o Espírito Santo que enviou isto de volta à terra para você e eu 
vivermos através Dele. Isto é o que o Calvário significa para nós para segui-
Lo. 
70
 Primeiro, olhar nisto. Ver o que isto fez por nós, e agora o que devemos 
fazer nós em recompensa a isto. O que você e eu devemos fazer? Agora, nós 
dizemos, “Bem, eu gosto disto. Isto é muito bom”. Mas nós temos que aceitar 
isto. E aceitar isto é aceitar a Sua pessoa, Cristo, em nossos corações. Então 
estamos livres do pecado. Portanto, não há nenhuma algema do pecado 
pendurada em nós de maneira alguma. Deus... exatamente como se nunca 
tivéssemos pecado. 
71
 O sacrifício perfeito nos fez perfeitos. Pois Jesus disse, “Sede pois 
perfeitos, como vosso Pai que está no Céu é perfeito”. Então não há mais nada 
para ser perfeito, mas somos feitos perfeitos na presença de Deus. 
72
 Agora aí está onde perdemos a nossa posição. Se não observarmos, nós 
tentamos olhar para trás àquilo que éramos; e desde que olhamos para trás ao 
que éramos, o sacrifício nada significa para nós. Oh, não pode você ver isto, 
igreja? Eu não tentaria a obra, eu não posso, e nem mesmo o pode você. Não 
há nenhuma necessidade de tentar. Para começar você está perdido, desde que 
você olhe no que você fez. Porém não olhe no que você fez, mas no que 
aquele dia no Calvário fez por você. 
73
 Isto pagou o seu preço. Isto estabeleceu a dúvida. Os seus pecados sendo 
como escarlate, eles estão tão brancos como a neve. Vermelhos como o 
carmesim, branco como a lã. Então você não tem nenhum pecado. Você está 
completamente sem pecado. Não importa o que você fez ou o que você faz, 
você permanece sem pecado. Desde que você tenha aceitado a Jesus Cristo 
como o seu Salvador, os seus pecados são perdoados. Qualquer coisa que seja 
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isto exatamente como todos os homens; mas Ele pagou o preço e foi isto que 
escureceu a terra... como uma anestesia para uma operação. 
44
 Quando o médico aplica um anestésico em um homem, ele primeiro tem 
que derruba-lo antes dele operar. E quando Deus deu a operação para a igreja, 
o mundo teve um anestésico. A natureza teve uma convulsão. 
45
 Não é de se admirar, Deus na carne humana, estava morrendo. Isto foi a 
hora em que o mundo esperava, mesmo assim muitos deles não sabiam disto. 
Como é hoje, muitos procuram por estas coisas, e mesmo assim eles não as 
reconhecem. Eles não vêem a saída. Eles continuam procurando prazeres e 
coisas do mundo, tentando descobrir uma saída.  
46
 Ali havia muitas placas apontando para aquele dia. Muitos grandes 
presságios que foram prenunciados pelo cordeiro, através do boi, através da 
pomba e todas estas coisas; mas mesmo assim isto não poderia romper aquilo. 
Isto não poderia romper aquela prisão da morte. Pois Satanás tinha a terra... as 
próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra, queimando enxofre. 
(Lúcifer era o filho da manhã, e ele andou na terra quando ela era um vulcão 
que queimava). Aquelas mesmas rochas que haviam esfriado, quando Jesus 
morreu no Calvário, foram vomitadas da terra. O preço estava pago, e foi 
rompido o cativeiro de Satanás. 
47
 Deus colocou de volta nas mãos do homem, outro caminho que ele estava 
procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando Ele quebrou a espinha de 
Satanás ali no Calvário... a coluna do pecado, da enfermidade... isto traz cada 
ser mortal na terra de volta para a presença de Deus com os pecados 
perdoados. 
48
 Aleluia! Nossos pecados estão perdoados! Satanás não pode nos 
obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito. Há um telefone ali. Há uma 
linha para a Glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. 
49
 Se um homem está cheio de pecado, isto o deixou em contato com a 
“velha central”. Ele pode ser perdoado daquele pecado. Não somente isto, mas 
aquele pecado é pago. Glória! Você não tem que dizer, “Eu não sou digno”. 
Certamente você não o é. Você nunca poderia ser. Mas Um que é digno tomou 
o seu lugar. Você está livre. Você não tem que se preocupar mais. Você não 
precisa ser um homem buscador de prazeres aqui na terra. Pois: 

Há uma fonte cheia de sangue, 
Que corre das veias de Emanuel; 
Onde pecadores mergulham abaixo das águas 
E pedem todas suas manchas de culpa. 

50
 Você não tem que estar perdido; há um caminho e um caminho do alto. E 
é chamado, “O caminho da santidade”. O imundo não passará sobre ele, pois 
ele vem primeiro à fonte; então ele entra no caminho do alto. 
51
 Ele rompeu os poderes de Satanás. Ele abriu as portas da prisão do 
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Inferno. Para cada homem que estava trancado nesta terra... na prisão... 
temendo que quando ele morresse, o que a morte seria para ele; no Calvário 
Ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. 
Você não precisa mais ser partido pelo pecado. Você não tem mais que 
entregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, jogando, 
mentindo. 
52
 Você pode ser honesto, justo, e direito; e Satanás nada pode fazer a 
respeito disto, porque você está seguro na linha, a linha da vida. Está ancorado 
na Rocha das Eras. Nada pode te abalar disto. Nenhum vento pode te abalar 
nisto. Nada, nem mesmo a morte ela mesma pode nos separar do amor de 
Deus que está em Cristo Jesus. 
53
 Isto é o que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiro foram 
libertados. Homens que uma vez estavam sob o temor da morte não podem 
mais temer a morte. Um homem que anseia por uma cidade cujo Artífice e 
Construtor é Deus, ele pode andar no caminho do alto e erguer a sua face em 
direção ao Céu, porque ele está livre. Aleluia! Ele está redimido. Ele não 
precisa se preocupar mais, pois há uma maneira de saber se você está certo ou 
não. Deus nos dá vida. Nossos pecados acabaram. Aquele dia no Calvário 
pagou o preço. 
Quando vemos tudo aquilo, não é de se admirar que o poeta escrevesse: 

Rochas fenderam e os céus escureceram, 
O meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. 
A abertura do véu revelou o caminho, 
Para as alegrias celestiais e o dia sem fim. 

54
 Abraão não teve que peregrinar mais através das terras procurando uma 
cidade. O pecador não tem que se preocupar mais se ele pode ser salvo ou não. 
O homem enfermo não tem que se preocupar mais se ele pode ser curado ou 
não. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para uma 
vitória total. Deus nos deu os poderes do Seu Espírito para vivermos 
triunfantemente sobre todas estas coisas; nos pede simplesmente para crermos 
nisto... aquilo aconteceu naquele dia no Calvário. 
55
 Nunca houve um dia como aquele. Nunca haverá como aquele. Não é mais 
necessário. O preço está pago, e estamos redimidos. Graças a Deus, estamos 
redimidos! 
56
 Você não tem que se preocupar com isto mais; não há mais nenhuma 
conjectura sobre isto. Está tudo tirado. O véu foi puxado... a cortina... e fomos 
colocados no caminho do alto, para não nos preocuparmos mais, mas para 
cremos e simplesmente seguirmos em frente. Nós entramos diretamente na 
grande presença de Deus. 
57
 Abraão sabia, e outros sabiam que enquanto eles estavam procurando a 
cidade, eles sabiam que eram de alguma parte. Algo tinha acontecido. Eles 
estavam vivendo em uma terra paralisada. Vieram os terremotos, vieram as 
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tempestades, guerras e mortes. O lobo e o cordeiro se alimentavam um do 
outro, ou o lobo comia o cordeiro, e o leão o boi. Isto não parecia certo. Há 
algo errado. Eles sabiam que havia algo errado. Homens, irmão matando 
irmão. Pai matando filho; filho matando pai. Há algo errado. Ele está ficando 
velho. Ele está morrendo. Ele está fraco. A enfermidade está sobre ele. Ele 
está preso. As árvores crescem mas não são imortais, elas morrem. As 
montanhas se transformam. Os mares se secam. As águas caem. Há algo 
errado, e ele procurou um lugar, uma cidade onde aquilo não acontecesse 
mais. Ele sabia que se ele alguma vez pudesse voltar à presença Daquele que 
fez isto da maneira correta, ele poderia falar sobre isto outra vez com Ele. 
58
 Oh, que privilégio, pecador, é saber nesta manhã que você tem o caminho 
agora. Aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas 
que procuravam por Ele, procuraram por isto. O Calvário te deu isto de graça. 
59
 Como rejeitaria você isto? Como você rejeitaria isto para se unir a uma 
denominação? Como rejeitaria você isto para substituir isto por algo, os 
prazeres do mundo? Por que não aceitar isto? 
60
 A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus sem pecado 
sobre si de qualquer espécie, e coloca um caminho diante dele para a coisa que 
ele está procurando... Céu, glória, paz, vida eterna... tudo correto diante dele. 
61
 Aquele dia foi o golpe mortal para o poder de Satanás. Aquilo terminou 
com tudo. Eu O posso ver ali. Ele era o Cordeiro do Éden da primeira sombra 
que veio disto, quando Abel pela fé ofereceu para Deus um sacrifício melhor 
do que o de Caim. 
62
 Ele deve ter colocado uma videira ao redor do pescoço de um cordeiro, o 
entorpeceu em cima de uma rocha, apanhou uma pedra em sua mão para 
lancear, puxou sua cabecinha para trás, e o golpeou e o feriu até que ele 
morresse e sua lã estivesse banhada com o seu próprio sangue. E ele se 
revolveu em seu sangue. 
63
 Era uma sombra, mas naquele dia no Calvário, ali havia um Cordeiro desta 
terra, mas Aquele era o Cordeiro de Deus que estava morrendo... Envolvido 
em Seu próprio sangue. Ele foi golpeado e ferido, apanhou, foi cuspido, 
criticado, espancado e tudo mais pelo mundo, e o sangue caindo se Sua lã. 
64
 Quando o cordeiro de Abel morreu, ele morreu falando em uma língua que 
Abel não pôde compreender. Ele estava balindo. E quando o Cordeiro de Deus 
morreu naquele dia no Calvário, Ele falou em uma língua que ninguém O 
compreendeu, “Deus meu, Deus meu, por que Me desamparaste?” Era o 
Cordeiro de Deus, executado, talhado em pedaços. 
65
 Ele era o próprio Cordeiro que Abel tinha em mente. Quando ele viu a 
semente prometida da mulher. Ele era o Cordeiro que Daniel viu que foi 
“executado no monte sem mãos”. Ele era o “círculo no meio do círculo” para 
os profetas. Tudo que eles tinham previsto foi encontrado naquele dia... 
naquele dia no Calvário. Que trouxe para dentro a grande coisa. Que quebrou 


