
A Acusação
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
7 de Julho de 1963, manhã

Obrigado, Irmão Neville. Vamos permanecer de pé por um momento agora para oração. Vamos 
inclinar as nossas cabeças. Há algum pedido falado, se for conhecido por uma mão levantada? Apenas 
diga a Deus, “Eu…” Segure na sua mente agora o que quer pedir-Lhe e creia de todo o seu coração, 
enquanto eu ofereço a minha oração por si também.

1

Pai Celestial, nós somos - temos isto como um privilégio vir à casa do Senhor neste dia sombrio e 
encontrar a luz do sol de Deus a brilhar e ouvir o Espírito Santo a cantar através das pessoas e a falar 
através das pessoas, apenas um pequeno feixe de sol. Nós Te agradecemos por isso, o brilho do sol 
celestial ao redor dos nossos corações. Como Te agradecemos por isso.

2

Agora, o Teu povo acabou de levantar as mãos nesta congregação, porque têm pedidos que 
gostariam que Tu lhes respondesses nesta manhã, eu oro, Pai, para que Tu concedas cada um dos 
pedidos deles. Há tantos em cima da secretária e tantos pedidos por toda a parte: pessoas doentes, a 
sofrer; telefonemas de longa distância, cerca de cinquenta por dia. Oh, Deus, o que vamos fazer? 
Apenas guia-nos, Senhor. Nós não sabemos para que lado ir ou o que fazer, mas Tu podes dirigir estas 
coisas. E nós oramos para que Tu nos concedas, porque é a nossa intenção, Senhor… A vida que temos 
na terra foi-nos dada por Ti, e queremos usá-la para Te honrar. Agora, Senhor, guia-nos nessas coisas, 
Pai.

Abençoa-nos hoje enquanto nos reunimos para ouvir a Palavra do Senhor, para cantar as canções, 
para orar. Ouve as nossas orações. Alegra-te connosco nas nossas canções, e fala-nos pela Palavra, 
porque pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar.

Eu simplesmente não conheço nenhum lugar que considere ser um maior privilégio de estar, do que 
estar de pé no púlpito, a partir o pão da vida a um povo que espera, faminto, sedento. E este é um 
grande privilégio.
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Primeiro, gostava de perguntar se alguém da família Wright está aqui: Hattie, ou Orville, ou qualquer 
um - Hattie. Orville está consigo, Hattie? Bem, pergunte se ele vem a casa imediatamente, do que eu 
lhe disse, você sabe... Passe em casa se ele puder. Eu esqueci-me de trazer isso comigo esta manhã, 
algo para o cão deles que eles têm lá. Então eu só… Se puder, vá até casa enquanto sai para o seu - 
depois do serviço.

E agora, Edith, a irmã de Hattie, que nós sabemos é a menina que está aleijada desde que era bebé, 
e ela é uma mulher agora; e ela está em muito mau estado. Agora, há cerca de um ano atrás eu fui lá, 
quando ela teve o seu primeiro ataque, e imediatamente descobri qual era o seu problema, pela ajuda e 
graça de Deus. Agora, realmente, o problema com a criança é que ela está sentada - os seus membros 
foram atingidos e ela não consegue sequer separá-los. É por causa da tremenda pressão sobre o 
sistema nervoso. Mas o que isso é, de facto, não há nada de errado fisicamente com a criança, a não 
ser a aflição da paralisia infantil, quando ela tinha cerca de seis meses de idade. Ela gritou e chorou 
toda a sua vida, quase, até que oramos por ela há muitos anos atrás e ela tem sido feliz desde então, 
até há cerca de um ano.
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E agora, é realmente a menopausa, por outras palavras, a mudança na sua vida e os seus nervos 
estão numa condição tremenda. E a senhora tem em mente que está a morrer, que não vai viver, só de 
uma hora para a outra.
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E, você sabe, mulheres saudáveis e fortes passar por um tempo terrível: às vezes têm que tomar 
injecções de hormonas e ir para as instituições e tomar tratamentos de choque e tudo, durante esse 
tempo.

O ser humano tem duas mudanças de vida. Têm a mudança de um menino para um homem; de uma 
mulher - de uma menina para uma mulher. Por volta dos dezesseis, dezessete anos de idade ficam com 
muitas noites sem dormir. E se você puder sofrer com eles durante essa idade… Eu tenho uma filha nessa 
idade agora, a Rebekah. Ore por ela e pelo Billy. Oh, cada um de nós, passamos por essa idade frenética 
e por isso devemos sofrer com eles, percebendo que é algo por que têm de passar.

E agora, Edith nesta mudança dos sete anos… A cada sete anos a sua vida muda, por isso os sete 
vezes sete, veja, e torna isso um pouco difícil. Essa é uma mudança completa e incomoda as mulheres. 
Os homens costumam ter uma atitude estranha durante esse período e às vezes deixam as suas 
esposas. Mas as mulheres ficam inférteis depois disso. E todos nós passamos por isso. Devemos lembrar 
que são coisas que devemos ter um com o outro e entender essas coisas.
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E a pequena Edith está nesta condição, e ela perdeu muito peso e parece estar mal. E eu digo-vos… 
Uma noite (não todos juntos), mas só uma pequena viagem… Eles ficaram com ela dia e noite. E uma 
pequena viagem ali deste tabernáculo e dos vários  tabernáculos,  os  tabernáculos  irmãos  aqui…  Alguns
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de vocês vão e visitem a família Wright; tenho a certeza que eles vão gostar. Vá, sente-se com eles por 
um pouco e fale com eles, cumprimente-os e - se não for mais do que uma pequena visita de amigos. 
Nós esquecemos isso tão fácilmente, você sabe. E quando se trata da nossa própria casa, nós gostamos 
disso; e devemos lembrar que os outros apreciam isso também. E a família Wright, tenho a certeza, 
gostaria disso. Eu sei que você teria feito isso se soubesse que essa condição existia. Mas você não 
sabia, por isso eu estava a dizer-lhe esta manhã.

Vá visitar a família Wright e tente animar a Edith. Não diga que ela está mal, diga que está bem. Ela 
vai ficar bem (já que ela vai ficar bem) se nós apenas continuarmos a ajudá-la. É para isso que estamos 
aqui. Ela é nossa irmã, e estamos aqui para esperar nestes tempos por essa criança; assim como eu 
queria alguém para olhar por mim e orar enquanto eu estava a passar pelas minhas provações, e você 
quer alguém para as suas.
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E a família Wright é muito antiga - um dos membros mais antigos que vem a esta reunião: eles, acho 
eu, e o irmão Roy Slaughter e a Irmã Slaughter. Eu vi-os há alguns momentos atrás, acenei para eles 
quando eles entraram e pensei comigo mesmo, enquanto virava a esquina, “Há quantos anos eu já vi o 
Irmão e a Irmã Slaughter tomarem o seu lugar nesta igreja durante o crescimento e ainda continuam? ” 
E a família Wright e assim… Você aprecia essas pessoas. Vê? E vamos mostrar-lhes o nosso 
agradecimento.

Agora, hoje eu recebi uma longa mensagem. Está na forma de uma acusação. E então esta noite eu 
ouvi que há comunhão e lava-pés, e assim por diante. Assim, o pastor vai falar e nós vamos ter - nós 
vimos... E se você, se você estiver por perto, venha e aproveite a mensagem do pastor, da parte do 
Senhor. E então também, por causa do lava-pés e da comunhão esta noite, vai ser uma noite muito 
pesada, cheia. Por isso, ficaríamos contentes em recebê-lo, se não tiver outro lugar para ir.
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E nós queremos agradecer a Don Ruddell, e ao nosso irmão, e ao Irmão Jackson (e estes irmãos são 
igrejas irmãs que estão associadas), o Irmão Jack Palmer aqui, que mantém o grupo na Geórgia. E 
queremos agradecer a estes homens de todo o nosso coração, pelos momentos em que temos serviços, 
quando eu venho e - eles vêm visitar-nos. E nós agradecemos.

Eu vejo esta manhã o meu bom amigo, o Dr. Lee Vayle e a sua esposa. Eu reconheci a Irmã Vayle ali 
primeiro e continuei a olhar à volta para ver onde estava o Irmão Lee. Eu tenho um (qual é a velha 
expressão do sul) - “um assunto sério para falar com ele.” Vê? Sempre que eu tinha… Eu procurava por 
ele todos os dias naquela convenção, para estar ali para me ajudar. Eu disse: “Bem, se o Lee vier, peça-
lhe para pregar e eu vou orar pelos enfermos.” E nós telefonávamos e tudo mais, e nunca conseguimos 
encontrá-lo; então eu sou - eu tenho uma - uma conversa para ter com ele quando eu chegar a… E nós 
estamos contentes por ter o Irmão e a Irmã Vayle nesta manhã.
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E talvez haja muitos mais aqui que não conhecemos. Eu vejo uma irmã aqui, creio eu, de Chicago. 
Não posso - eu conheço o grupo aqui, mas não consigo citar os nomes exactamente. Por isso, nós 
apreciamos de toda a parte, onde quer que esteja.

Eu vejo os irmãos aqui, dois jovens que vão ser ordenados (jovens no ministério pelo menos) esta 
manhã. Dois - os nossos irmãos de cor de Nova York acabaram de receber as suas credenciais pela 
Igreja de Filadélfia e foi-lhes indicada esta igreja no lugar de onde eles vieram. E nós vamos impor as 
mãos sobre eles, para que Deus abençoe o ministério deles em Nova Iorque. Temos duas ou três 
pequenas igrejas ali. Creio que o Irmão Delano tem um dos pequenos grupos ali e nós estamos - nós 
gostamos muito deles. E aqui estão mais dois a sair agora para fazer - ter serviços para as pessoas de 
lá. E nós apreciamos essas coisas. O Senhor o abençoe ricamente.
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Tantos, eu olho à volta e vejo vários de vocês; não consigo dizer todos os nomes, mas eu sei que 
Ele entende.
11

Agora, eu creio que se a nossa irmã, a pianista, ou uma delas vier aqui e tocar para nós:

Quando a brasa de fogo tocou o profeta,

Fazendo-o o mais puro possível,

E quando a voz de Deus disse, “Quem vai

por nós?

Então ele respondeu, “Aqui estou, envia-me!”

Enquanto ordenamos estes ministros pela imposição de mãos… Agora, nós percebemos que a forma 
da Escritura de ordenar um ministro é pela imposição de mãos. Acho que foi aí que os nossos irmãos da 
chuva serôdia, ou o povo de Battleford e assim por diante, se confundiram - quando viram aquela 
imposição  de  mãos  para  transmitir  dons  espirituais.  Agora,  nós  não  cremos  que  os  dons  vêm  pela
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imposição de mãos. Cremos que a imposição de mãos é uma aprovação daquilo que já vimos. Vê? É um 
“amém!” Vê?

Agora, quando eles impuseram as mãos sobre Timóteo e sobre aqueles irmãos, eles notaram que 
naqueles homens estava o dom. Lembre-se, “desperta esse dom, que estava em ti, que veio da tua avó 
Lóide.” E eles viram isso em Timóteo; e por isso, os anciãos impuseram as mãos sobre ele, ordenando-o, 
não impuseram as mãos sobre um homem para que alguma coisa fosse mostrada. Vê? E eles pediram as 
bênçãos e todos nós cremos nisso. Assim, nós não damos dons espirituais; nós apenas os reconhecemos 
e impomos as mãos sobre eles para os aprovar, que cremos que Deus fez tais coisas pelas pessoas.
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Eu reparei nesta manhã lá atrás, o Irmão McKinney de um (creio que é Kinney ou McKinney) - o 
ministro Metodista, sentado ali atrás, que foi ordenado aqui recentemente (creio que estava certo, da 
plataforma), para estar em Ohio com o Irmão Dauch e a Irmã Dauch e o grupo de Ohio. Oh, quando 
todos nós nos reunimos, estes pequenos lugares a unir-se, é maravilhoso. Nenhuma denominação, 
nenhum laço de nada, mas somente Jesus Cristo, é tudo (vê?), assentados juntamente em lugares 
celestiais.

Muito bem, irmã, se nos der... Vamos cantar este verso daquilo, “Quando a brasa de fogo tocou no 
profeta”. Vamos cantar juntos agora.
13

Quando a brasa de fogo tocou o profeta,

Fazendo-o o mais puro possível,

Quando a voz de Deus disse: “Quem vai por

nós?

Então ele respondeu, “Aqui estou, envia-me!”

Fala, meu Senhor; fala, meu Senhor; (Agora,

os irmãos virão se quiserem.)

Fala e eu vou responder-Te rapidamente.

Deixe os outros irmãos ministros virem, se quiserem, para impôr as mãos sobre… os associados do 
tabernáculo aqui: o Irmão Ruddell, o Irmão Lamb e os outros.

Fala, e eu responderei, “Senhor envia-me!”

Oh, milhões agora em pecado e vergonha estão a morrer;

Ouça o choro triste e amargo deles;

Apressem-se, irmãos, apressem-se a salvá-los;

Responda rapidamente, “Mestre, aqui estou eu!”

Fala, meu Senhor; fala, meu Senhor;

Fala e eu vou responder-Te rapidamente.

Fala, meu Senhor; fala, meu Senhor;

Fala, e eu responderei, “Senhor, envia-me!”

“Qual é o seu nome, irmão?”

“Orlando Hunt.”

“Irmão Orlando Hunt da cidade de Nova Iorque, está certo? Irmão...?”

“Joseph Coleman.”

“Joseph Coleman.”

Agora, se vocês se puderem voltar para a audiência, meus irmãos.

Irmão Hunt e Irmão Coleman, um chamado de Deus nos seus corações. E enquanto cantamos a 
canção, “Há milhões agora em pecado e vergonha a morrer,” eles ouviram aquele choro triste e amargo. 
E nós pedimos, “Apressem-se, Irmãos, apressem-se a salvá-los.” Vê? Responda rapidamente, “Mestre, 
aqui estou eu!” É assim que eles estão a responder esta manhã.

14
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E enquanto nós, como irmãos desta igreja, e este grupo, aprovamos, impondo as nossas mãos sobre 
eles e dando-lhes a destra do companheirismo, como - para sermos testemunhas de Jesus Cristo com o 
nosso apoio aqui: que nós os apoiaremos em tudo o que é honrado e certo no Evangelho. As nossas 
orações serão constantes por esses homens, para que Deus os use para a Sua honra. E que os seus 
ministérios sejam ricos e grandes em Nova Iorque. Que a vida deles esteja cheia de serviços para Ele, 
trazendo molhos preciosos para o Reino. Que eles possam viver vidas longas e felizes. Possa o Senhor 
Deus revesti-los com a Sua presença eterna, e dar-lhes saúde e força, e mantê-los ao Seu serviço até 
que Jesus Cristo os chame à morada eterna no porto de descanso.

Que esta congregação agora, enquanto inclinamos as nossas cabeças, e nós, ministros, avancemos 
para impôr as nossas mãos sobre eles.
15

Nosso Pai celestial, nós impomos as nossas mãos sobre o Irmão Hunt no nome do Senhor Jesus 
Cristo, pelo que nós sabemos dele, Senhor, foi justo. E nós Te agradecemos por este chamado na sua 
vida de ministério. Senhor, fala através deste irmão, ganha almas, traz libertação, Senhor, para aqueles 
que estão em cativeiro, tanto enfermidades, como mentalmente e fisicamente e espiritualmente. Senhor, 
dá-lhe um verdadeiro ministério, para que ele possa, no final do seu caminho, olhar para trás por aquela 
longa trilha e ver que tem sido capaz pela graça de Deus de capturar todo o inimigo. Por Jesus Cristo 
nosso Senhor nós pedimos. Amém!

Sobre o Irmão Coleman, nós também impomos as nossas mãos como testemunhas, Senhor, para 
aprovar o seu chamado, porque nós, esta igreja, este grupo de pessoas, cremos que ele é um servo de 
Cristo. E nós pedimos que Tu o abençoes e lhe dês um grande ministério, que ele ganhe almas para o seu 
Senhor, e liberte os cativos, e quebre os poderes de Satanás que estão à volta das vidas das pessoas 
com quem ele se associa. Dá-lhe, Senhor, uma vida frutífera para nos ajudar e fortalecer. E também, 
quando ele chegar ao fim do caminho, Deus, concede que ele possa olhar para um longo caminho e ver 
onde, pela graça de Jesus Cristo, foi capaz de quebrar todas as cadeias do inimigo para honrar a Deus.
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Pai celestial, que estes homens possam agora viver e trabalhar na colheita de Deus. Que as Tuas 
bênçãos repousem sobre eles e estejam com eles até ao momento em que todos nos reunirmos aos pés 
do nosso grande Mestre. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém!

Deus o abençoe, Irmão Hunt, e lhe dê um ministério frutífero. Deus o abençoe, irmão, e lhe dê um 
ministério frutífero também. Deus o abençoe. Mais uma vez.

Quando a brasa de fogo tocou o profeta,

Fazendo-o o mais puro possível,

Quando a voz de Deus disse: “Quem vai por

nós?“

Então ele respondeu, “Aqui estou eu, envia-me.”

Oh, fala, meu Senhor; (Que Ele possa falar com

muitos jovens corações) fala, meu Senhor;

(chamado por Deus).

Fala e eu vou responder-Te rapidamente.

Fala, meu Senhor; fala, meu Senhor;

Fala, e eu responderei, “Senhor, envia-me!”

Como agradecemos ao Senhor nesta manhã por esta grande honra da igreja ao testemunhar o envio 
de ministros ao campo neste último dia. Que a graça de Deus vá convosco, meus irmãos. Eu espero que 
Ele vos envie aos campos estrangeiros e por todo o mundo, pregando estas riquezas insondáveis de 
Jesus Cristo, onde é tão necessário. O mundo está tão necessitado hoje.
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Agora, muitas destas coisas boas, nós temos que tomar um pouco aqui e um pouco ali, a fim de ter 
tudo isso no culto nesta manhã. Agora, hoje estamos… estou a falar de um tema que eu… às vezes não 
gosto de abordar nestes tempos realmente terríveis.

Agora, no Domingo passado, se alguns de vocês não estiveram aqui e não receberam a mensagem 
do Terceiro Êxodo, e se gostaram das fitas, creio que vão gostar dessa: O Terceiro Êxodo.

O que temos? Um menino doente aqui, ou algo assim? Oh, um menino aleijado. Sim! Que Deus o 
abençoe ricamente. Muito bem. Mesmo no  final  do  serviço  nós  vamos  orar  pelos  enfermos.  Vê?  Então
18
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nós... Agora...

Nós estamos - nós pedimos-lhe, talvez, se possível, para receber a mensagem sobre O Terceiro 
Êxodo, a terceira vez que a luz, o anjo do Senhor, que chamou as pessoas para um êxodo, se mostrou 
visivelmente na terra num êxodo. Vê? Acho que isso é realmente notável para mim: O Terceiro Êxodo.

Vocês importam-se se eu tirar o meu casaco? Está realmente quente no tabernáculo esta manhã e o 
único ar condicionado que temos é o que conseguir abanar. Você tem que gerar o seu próprio poder. 
Então, nós estamos a planear, um dia, colocar um sistema de refrigeração aqui, assim que consiguirmos 
consertar as coisas.

Agora, nós agradeceríamos, se você quisesse ouvir a mensagem, “O Terceiro Êxodo,”… Agora, nós 
tivemos muitos êxodos, mas podemos definitivamente apontar o lugar, o tempo de três êxodos, em que 
Deus , na forma de uma coluna de fogo, desceu para chamar e separar as pessoas. E agora, está a 
separar as pessoas.

19

E vemos que quando Ele convocou o seu primeiro êxodo, Ele foi adiante deles numa coluna de fogo e 
os conduziu - guiando-os a uma terra, onde mais tarde apareceu perante eles na forma de um homem 
chamado Jesus Cristo. (Ele veio de Deus e foi para Deus.) E Ele foi rejeitado. E Ele veio então para 
chamar um povo para fora de uma condição formal em que eles tinham entrado, como eles tinham no 
Egipto: eles entregaram-se ao pecado e aos caminhos dos Egípcios. E Deus os chamou.

E agora, vemos a segunda vez que eles se entregaram ao cativeiro a um Império Romano. E eles 
afastaram-se dos credos e afastaram-se da verdadeira sinceridade da adoração, e Deus novamente 
enviou outro êxodo. Ele apareceu na forma de um homem que liderava os homens.

No primeiro êxodo, Ele era uma coluna de fogo. Então, quando Ele veio à terra no Cordeiro, para 
onde Ele os guiou... Que belo tipo será no milénio, onde Ele está a guiar a igreja agora. Nós O veremos 
como Ele é. Teremos um corpo como o Seu próprio corpo glorioso.

20

E, hoje, pela luz do evangelho reflectido de uma luz, uma coluna de fogo visivelmente entre nós… A 
ciência viu isso; está nas revistas e em todo o mundo; e é cientificamente e espiritualmente 
reconhecido como a mesma coluna de fogo, pelos mesmos sinais e as mesmas coisas que sempre fez.

E agora, em dias em que há muito fanatismo e assim, Deus sempre se identifica. Agora, vemos isto, 
e que coisa gloriosa é saber que este tabernáculo terreno um dia, este corpo frágil em que estamos 
enfermos e aflitos, será transformado e feito semelhante ao Seu próprio corpo glorioso. Então nós O 
veremos como Ele é e estaremos com Ele na terra para a qual estamos destinados hoje. Oh, eu - quase 
que nos apetece levantar e cantar, estou destinado à terra prometida. Eles provavelmente vão cantar 
isso no serviço baptismal de qualquer forma, porque essa é a nossa canção baptismal.

Agora, para os irmãos, tanto aqui como na terra de onde vão as fitas (e isso é ao redor do mundo), 
estas mensagens não são dirigidas a nenhum indivíduo em específico. E não queremos que as pessoas 
pensem que somos uma espécie de clã ou um bando de fanáticos que nos reuniram para nos 
separarmos, aparentemente sem ter fé, ou nos separarmos de alguém, ou contra Deus, ou contra a 
igreja. Nós somos a favor da igreja, mas estamos apenas a tentar apontar, pelo Espírito Santo e pela 
Sua ajuda, a razão desta segregação que temos hoje. Nós não acreditamos nisso. Cremos que todas as 
igrejas devem ter companheirismo juntas, não devem estar segregadas, os Metodistas com o seu grupo 
e os Baptistas com o deles e os unitários e os trinitarianos e o que quer que tenhamos, todos 
separados. Cremos que devem estar juntos como um grande grupo unido do corpo de Jesus Cristo à 
espera dessa vinda gloriosa. Eles não devem estar separados.
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E o que separa isso, deve haver alguma razão básica para que não estejamos juntos. E ao estudar, 
eu percebo ao estudar, que não são as cores da nossa pele; porque amarelo, preto, castanho e branco 
estão todos separados em diferentes organizações. Não é o tipo de comida que comemos; todos 
comemos a mesma comida, vestimos o mesmo tipo de roupa e assim por diante. Mas eu vejo onde isso 
está basicamente: são os homens que saíram do caminho do ensino do evangelho. Cada homem… E deve 
haver uma forma de mostrar definitivamente o que é certo e o que é errado. E a única forma de você 
fazer isso não é ao dar qualquer interpretação à Palavra, mas apenas ler da forma que está e crer dessa 
forma.

22

Cada homem a colocar a sua própria interpretação faz com que diga algo diferente.23

Leva de volta à organização original da igreja Católica, já que a igreja Católica crê que Deus está na 
sua igreja e que a Palavra não tem nada a ver com isso e que Deus está na sua igreja. E nós 
Protestantes, como vemos em Apocalipse 17, que todos eles se juntaram, e que a igreja Católica era a 
mãe de todas as organizações. E vemos que a organização Protestante, ainda que cegamente, 
cegamente, tem a mesma natureza da igreja Católica. A Bíblia chama a igreja Católica de prostituta e 
chama a igreja Protestante de prostitutas.  Disse  que  a  prostituta  era  a  mãe  ou  prostitutas.  E  isso  é,
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bem, essa é uma mulher de má fama, que não vive fiel aos seus votos de casamento. E todos nós 
afirmamos ser a noiva de Cristo e, no entanto, tão falsa. O que é que a levaria à falsidade? Por viver 
contra a disciplina que Deus estabeleceu para a Sua noiva viver (essa é a minha opinião), a Bíblia. E é a 
Palavra infalível de Deus, eu creio.

E por isso, vemos que a igreja Protestante, para ter uma organização, separa-se até das Escrituras 
para fazer a sua organização.
24

Os ministros, ordenados, vão manter as coisas que eles... e quando eles vêm ao meu escritório, e 
estão lá às centenas, e dizem-me, “Irmão Branham, você faz esses desafios às pessoas. Ninguém vai 
ficar lá contra isso. Eles sabem que é a verdade.”

“Porquê” digo eu, “porque é que você não faz isso?”

“Bem, veja, se eu fizer isso eu estarei a mendigar pelo meu pão. Ninguém… eu tenho um ministério; 
eu tenho que ir ao Senhor. E eu tenho que chegar às pessoas. E não vou ter apoio.”

Você percebe que Cristo é o nosso apoio, a Bíblia é o nosso apoio, veja. Mas é… veja. Então isso 
lança a igreja Protestante exactamente na mesma coisa que a igreja Católica.

“A igreja Católica não se importa…” Bem, eu não digo… eu não sou assim tão rude ao dizer que eles 
não se importam com o que a Bíblia diz. Eles crêem na Bíblia, mas (vê?) eles têm uma... sucessão 
Apostólica é aquilo em que a igreja Católica está baseada; essa é a sucessão dos papas, e chamam a 
Pedro o primeiro papa e assim por diante. Agora, eles crêem nisso; eles acreditam enfaticamente nisso.

25

E os Protestantes (vêem?), eles reúnem-se e têm uma organização exactamente como eles tinham 
em Nicéia, Roma, onde organizaram a igreja Católica no Concílio de Nicéia. E vemos que são ambos 
iguais; ambos são a mesma coisa: eles deixam a Palavra de Deus para fazer uma organização. Vê? E 
então quando se trata de muitas grandes verdades, isso parece estranho hoje, é estranho para eles, 
porque foram ensinados apenas por um ritual. Nós não temos nenhum ritual a não ser a Bíblia. Nós não 
temos nada a não ser a Santa Palavra de Deus e é aí que estamos.

E agora, hoje, eu quero ler um pouco da Escritura, só um minuto, da santa, sagrada Palavra de 
Deus, que se encontra no livro de S. Lucas, no capítulo 23 de S. Lucas para basear - obter uma base 
acerca do que eu quero dizer, um pensamento básico sobre aquilo de que quero falar. E você está a abrir 
agora em São Lucas, capítulo 23. E eu quero ler um versículo; é tudo o que eu preciso esta manhã para 
ver isto. Agora, nós lemos o 20 - o capítulo 23, o versículo 33 do capítulo 23:

26

E quando eles… chegaram ao lugar que se chama Calvário, ali o crucificaram, a ele e também aos 
malfeitores, um à direita e outro à esquerda.

Agora, eu quero tirar quatro palavras dali, dessa leitura para basear o que eu quero dizer: ali eles O 
crucificaram - quatro palavras. E o meu tema é… Eu estou a trazer uma acusação às igrejas 
denominacionais deste dia e também a muitas das independentes por crucificarem Jesus Cristo 
novamente neste dia - acusando-as.

Esta manhã chama-se A Acusação.

E eu quero usar isso mais como se fosse uma sala de um tribunal, onde havia… E afinal, o púlpito e a 
igreja são um tribunal. A Bíblia disse que é um trono de juízo no... que deve começar na casa do Senhor. 
E isto é como o trono e o júri e as testemunhas e assim por diante.

27

E eu faço hoje, porque o meu testemunho é a Palavra de Deus, e a minha acusação é contra as 
igrejas de hoje. Agora, eu não estou a trazer para aqui o pecador; estou apenas a falar isto para a 
igreja. E vai estar nas fitas agora, e vou tentar ver isto o mais rápido possível.

Eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo!

E agora, para fazer isto nesta era em que vivemos, se eu fizer isto, devo mostrar uma prova. Se eu 
tiver de trazer uma acusação, você tem de mostrar uma prova da ofensa criminal que foi cometida. Para 
os acusar, eu tenho de trazer as provas para o provar, que é - que aquilo que estou a dizer vai ser 
trazido perante o juiz principal, o qual… E eu considero-me advogado para - nesta acusação.

28

A Palavra de Deus é minha testemunha, eu acuso esta geração pela crucificação.

Eu devo mostrar, e vou mostrar, que o mesmo espírito está nas pessoas hoje que provocaram a 
primeira crucificação e estão a fazer a mesma coisa. Eu devo fazer isso, se vai ser uma crucificação que 
eles fizeram. Eu devo mostrar às pessoas que a mesma atitude está hoje nas pessoas e estão a fazer a 
mesma coisa, espiritualmente, que fizeram fisicamente naquela altura: elas crucificaram fisicamente a 
Jesus Cristo, o Filho de Deus.

29
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E agora, hoje, pela mesma Palavra, pelo mesmo Espírito Santo e a mesma Palavra, eu desejo mostrar 
às igrejas onde estão: que estão a fazer a mesma coisa hoje; e a Bíblia disse que fariam isso; e provar 
que este é o dia em que estamos a viver.

Não podia ter sido feito há alguns anos atrás. Eu digo que há cinquenta anos atrás não podia ter 
sido feito. Mas hoje isso é muito oportuno. E não podia ter sido feito, talvez, há dez anos atrás, mas 
pode ser feito hoje, porque o tempo está acabado. Estamos no tempo do fim. E eu creio, como Seu 
servo, que estamos prestes a passar desta terra para a outra.

Portanto, o tempo de arrependimento, para uma nação, acabou. Eu creio que esta nação não se 
pode arrepender. Eu creio que atravessou a linha entre a misericórdia e o juízo. Eu creio que ela está a 
ser pesada na balança.

“Irmão Branham, antes de começar o seu caso, como vai provar isso?” Apenas com isto: que somos 
culpados dos mesmos pecados com que Deus destruiu o mundo, no mundo anterior ao dilúvio. Somos 
culpados dos mesmos pecados com que Ele destruiu o mundo em Sodoma e Gomorra. E agora... E nós 
temos todas as mesmas provas espirituais colocadas aqui perante nós, todas as mesmas provas 
espirituais, mundialmente conhecidas, que trouxeram as misericórdias de Deus sobre aquelas gerações, 
então rejeitar também trouxe o juízo. Então, se esta geração rejeitou a mesma misericórdia que foi 
rejeitada naqueles dias, Deus seria injusto em deixá-los passar sem juízo.

30

Como Jack Moore, um amigo meu, disse uma vez, “Se esta nação sobreviver sem um castigo de 
Deus, então Deus seria obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e a pedir desculpa por queimá-las.”

Agora, nós sabemos que espiritualmente estão a fazer a mesma coisa hoje, porque eles estão a 
fazer pelo mesmo propósito e da mesma forma que fizeram na crucificação do Senhor, fisicamente. Eles 
estão a fazer isso por causa do ciúme, por causa da cegueira espiritual, em que eles não querem ver; 
eles não vão dar ouvidos a isso. Jesus, na sua jornada aqui na terra, Ele disse, “Bem falou de vós Isaías; 
têm olhos mas não vêm e ouvidos mas não ouvem.”

31

A mesma razão, o mesmo propósito e os mesmos raciocínios, eles estão a trazer a crucificação de 
Cristo novamente, novamente (como nós vamos chegar a isso daqui a pouco), pelas mesmas razões que 
eles fizeram naquela altura. Eles não conseguem encontrar nada contra isso; eles não se atrevem a 
tentar desafiá-lo. E eles sabem que a prova está lá; e sabem que a Bíblia diz isso; e a única coisa que 
podem fazer é blasfemar. Exactamente. Então… E tudo isto, pelas mesmas razões…

E agora, nesta base eu desafio esta geração pela crucificação de Jesus Cristo, pela crucificação, e 
que é culpada. Com mãos sujas, ímpias, egoístas, denominacionais têm crucificado o Príncipe da vida 
que queria apresentar-se ao povo.

32

Você diz, “A mesma pessoa?”

“No princípio era o Verbo… e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne,” e manifestou-se. A Palavra 
foi manifestada em carne e eles condenaram a carne e a mataram; porque a Palavra foi manifestada. 
Hebreus 13: 8 disse, “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.” É a mesma Palavra. Vê? E, 
pela mesma razão, estão a tentar crucificar a Palavra.

Agora, no meu texto, para voltar ao tema que eu quero ver: Ali… as quatro palavras. Vamos explicar 
ali. Ali, a cidade mais santa do mundo, Jerusalém; ali, a cidade mais religiosa do mundo. Ali estão eles, 
as pessoas mais religiosas do mundo, numa festa religiosa, a festa da Páscoa. Ali, o lugar mais religioso, 
a cidade mais religiosa, a maior de todas as organizações, o chefe de tudo, ali se tinham reunido, as 
pessoas mais religiosas de todo o mundo, de todo o mundo. Eles crucificaram, a morte mais vergonhosa 
que podia haver - que uma pessoa podia ser morta - nua, tiraram-Lhe as roupas. Ele desprezou o 
vitupério. O crucifixo tem um trapo enrolado à sua volta, mas eles tiraram-Lhe as roupas. A mais 
vergonhosa…

33

Lá (a maior cidade religiosa) eles (as pessoas mais religiosas) crucificaram-No (a morte mais 
vergonhosa) a Ele (a pessoa mais preciosa).
34

Se isso não bastasse para condenar esta geração! Ali, a organização mais religiosa, a maior de 
todas as igrejas reunidas num só lugar; eles, as pessoas mais religiosas de todas as raças, as pessoas 
que deveriam ser os próprios adoradores de Deus... Eles reuniram-se na maior festa santa que eles têm, 
a purificação da Páscoa, quando foram trazidos da escravidão para a liberdade. E ali, naquele tempo, 
eles, naquele tempo, o povo mais religioso, na festa mais religiosa, no lugar mais religioso, trouxeram 
sobre o Príncipe da vida a coisa mais vergonhosa que se podia fazer: despir um homem e pendurá-lo 
numa árvore; porque “Maldito aquele…” dizia a lei pela qual eles adoravam, “Maldito aquele que é 
pendurado num madeiro.” E Ele foi feito maldição por nós. Tirando-lhe as roupas, batendo Nele e fazendo 
troça Dele, o próprio Deus do céu, tirando-Lhe as Suas roupas e pregando-O a uma cruz… Ele, ali eles O 
crucificaram sob a pena capital Romana.
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A morte mais vergonhosa hoje não seria ser baleado. A morte mais vergonhosa hoje não seria - ser 
atropelado por um carro e ser morto, afogado pela água, queimado pelo fogo; mas a morte mais 
vergonhosa hoje é a pena de morte pública, onde o mundo inteiro o condena e lhe chama culpado. E o 
mundo inteiro colocou as mãos sobre este homem e chamou-Lhe culpado quando Ele era inocente. E Ele 
morreu debaixo do inimigo, não do seu amigo, não das suas leis, mas debaixo da crucificação do inimigo, 
o Príncipe da vida, a pessoa mais preciosa que já viveu, ou que jamais viverá, Jesus Cristo - Ele, a 
pessoa mais preciosa. Tenha isso em mente agora enquanto construímos essa base hoje.

35

Você consegue imaginar, num lugar como Jerusalém, onde por 2.500 anos ou mais, que as pessoas - 
ou centenas de anos… eu posso estar um pouco longe nisso. Pode ter sido cerca de oitocentos ou 
novecentos anos ou algo assim. Eu não sei qual é a distância desde a época em que Salomão construiu 
o templo. Eu imagino que foi cerca de oitocentos anos, algo assim. E eles esperavam por um Messias 
que viria. Eles tinham-se reunido ali para a adoração da Páscoa. Pense nisso agora: o líder de todos os 
Fariseus, Saduceus e seja lá o que for, uma grande reunião para adorar a Deus. O lugar santíssimo, 
Jerusalém, o templo do Senhor e o povo do Senhor pegaram no Senhor, Ele mesmo, e O crucificaram com 
a pena capital. Uma coisa assim.

36

Agora, aquelas quatro palavras: Ali eles O crucificaram. Agora você ainda mostra a Bíblia. Veja, são 
apenas quatro palavras, mas a Bíblia condensa as suas verdades. Agora eu, eu tenho que dar a volta e 
explicar o que estou a falar, mas a Bíblia não tem de explicar nada. É tudo verdade. Então, a Bíblia não 
tem que explicar nada. Não tem que explicar, porque é toda a verdade.

37

Aqui estão quatro palavras da sua grande corrente de verdade. Vou tentar explicar. E tentar explicar 
isso claramente daria uma biblioteca. Não tenho como explicar essas quatro palavras. Mas agora, vamos, 
com a ajuda daquele que fez com que fosse escrito, tentar explicar estas quatro palavras, para trazer 
isso de uma forma que as pessoas possam entender.

O que temos diante de nós agora? Nós temos a primeira crucificação diante de nós no lugar 
santíssimo, o povo mais religioso, a morte mais vergonhosa, para a pessoa mais preciosa. Oh, é tão 
contraditório! Ora, ora, é vergonhoso!

Agora, vamos ver primeiro a primeira palavra: Ali. Vamos falar sobre isso por alguns minutos antes de 
trazer a acusação. Vamos analisar isto e mostrar-lhe o que eles estavam a fazer, depois vamos descobrir 
se a minha acusação está correcta ou não. Ali, Jerusalém, o lugar santíssimo, porque o templo estava 
ali; o lugar santíssimo, porque o templo estava ali e os Judeus de todo o mundo reuniam-se neste lugar, 
um terreno de reunião para a adoração. O lugar de adoração mais - maior que havia, era em Jerusalém. 
O templo estava lá. Está escrito, “Todos os homens devem adorar em Jerusalém.” Muito bem, porque é 
um centro de adoração.

38

E hoje você ouve-os… Um deles quer dizer, “Oh, nós vimos a estas grandes convenções,” onde estas 
denominações têm isto. E então nós temos a abertura do - na Cidade do Vaticano, e essas ordenações 
de papas e assim por diante. Todos dizem: “Todos nós devemos ir aos acampamentos dos Metodistas, ou 
à convenção da Bíblia - Baptista,” ou, “Nós todos devemos ir a Roma.” E ali é o grande centro, chamam 
eles, do Cristianismo.

Durante o tempo da última guerra, quando Roma caiu, estes soldados Alemães (muitos de vocês, 
rapazes, sabem disto), aqueles soldados Alemães voltaram para a Cidade do Vaticano ali e dispararam 
contra os Americanos enquanto eles avançavam. O Irmão Funk e o Irmão Roberson e muitos de vocês, o 
Irmão Beeler e muitos daqueles irmãos que estiveram naquela guerra sabem. E sabe que mais? Nós 
demos ordens para que eles não atirassem naquela cidade - Americanos. Você estava ali e era um alvo 
para eles; mas na Abadia de Westminster na - na Inglaterra, você podia disparar sobre isso. Era aí que 
os Protestantes se reuniam, por isso não fazia mal disparar sobre isso, mas não disparar no Vaticano; 
porque, como o Presidente Roosevelt… eu ouvi o discurso dele quando o transmitiu naquela noite, 
chamado, “Conversa à Lareira.” Ele disse, “Quando Roma caiu,” ele disse, “uma grande vergonha, porque 
Roma é a cabeça de todo o Cristianismo.” Você consegue imaginar um Protestante a dizer isso?

39

Assim, o grande centro da religião Cristã... Bem, vamos colocar isso como Jerusalém, se quiser. Se 
você quiser fazer isso, vamos colocar isso em Jerusalém. O líder de todos os outros, o Sinédrio, e dos 
Fariseus, e dos Saduceus, todos eles subiram a Jerusalém. Essa era realmente a sede.

40

E na vida organizacional, você tem que admitir que a Igreja Católica Romana é a mãe de tudo isso. 
Com certeza que é. E começou no Pentecostes, foi aí que chegaram quando se organizaram. Agora nós, 
as Protestantes, somos apenas irmãzinhas daquela igreja.

E agora, vamos dizer que estaria lá no Vaticano hoje, ou ali em Jerusalém, como foi naquele dia, 
quando todos os homens deviam vir a Jerusalém para ador - adoração. Porque é que fizeram isso nos 
dias de Jesus? Porque é que disseram que todos os homens deveriam adorar em Jerusalém? Porque só há 
um lugar em que Deus terá companheirismo com o homem; isso é debaixo do sangue do sacrifício. É por

41
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isso que eles tiveram que vir a Jerusalém. Deus nunca se encontrará com o homem em nenhum outro 
lugar, a não ser debaixo do sangue. Quando você rejeita o sangue, então o seu lugar de encontro com 
Deus foi removido. Deus tomou a sua primeira decisão no jardim do Éden, que o homem só O adoraria 
debaixo do sangue derramado do sacrifício. E esse foi o único lugar onde Deus se encontrou com o 
homem; e esse é o único lugar em que Deus se encontrou com o homem; e esse é o único lugar onde 
Ele se encontra com o homem hoje, é debaixo do sangue derramado do Sacrifício, veja.

Eu não me importo se você é um Metodista, Baptista, Presbiteriano, se pode esquecer as suas 
diferenças (Católico Romano, seja o que for que você possa ser) e vai ficar debaixo do sangue 
derramado, Deus vai encontrar-se connosco lá. É aí que todos nos podemos encontrar e ter 
companheirismo no mesmo terreno. Mas, de outra forma, Ele não se encontrará apenas porque você é 
um Metodista. Ele não se encontrará apenas porque vocês são Pentecostais. Ele vai encontrar-se 
consigo com uma condição, que é debaixo do sangue derramado, quando os seus pecados foram 
confessados e expulsos na presença Dele. Então, pelo sangue... E o sangue está sempre diante Dele e, 
portanto, Ele só pode vê-lo através desse sangue derramado. E você está branco como a neve (vê?) 
quando confessou os seus pecados; caso contrário, você não está lá. Você não pode ter 
companheirismo.

42

É por isso que não vêem as coisas a acontecer nas igrejas; eles confessam que crêem no sangue, 
mas rejeitam o próprio plano de chegar ao sangue, à Palavra, veja. Só há uma forma de Deus honrar 
essa Palavra. Você nunca vai honrar essa Palavra, vem e diz: “Eu sou um Católico Romano; eu exijo que 
isto seja feito.” Você não pode fazer isso. Metodista, Baptista ou Pentecostal, você não pode fazer isso. 
A única forma de o fazer é debaixo das misericórdias de Deus através da Sua graça, é vir através do 
sangue derramado de Jesus Cristo. Digam: “Senhor, eu reclamo a promessa,” veja. E então se você 
realmente está debaixo desse sangue, Deus está comprometido com essa Palavra. Mas primeiro, você 
tem que estar debaixo desse sangue. Vê agora?

43

Não admira que não possam crer em milagres. Não admira que não possam crer no sobrenatural. Não 
admira que eles o condenem. A mesma razão pela qual eles condenaram isso lá é a mesma razão pela 
qual condenam hoje. Eles são completamente culpados, porque só debaixo do sangue derramado... E 
aqueles que ousam... Algum irmãozinho, que ousa, com humildade, aceitar a Palavra de Deus e andar ali, 
e confessar os seus pecados e esquecer todos estes dogmas e coisas e ficar ali debaixo do sangue e 
crer nisso, então eles querem chamar-lhe fanático. Eles querem classificá-lo, como nós diríamos (não é 
uma boa palavra para se usar no púlpito, mas para que vocês entendam), ele é um excêntrico. Afinal, 
não somos todos excêntricos? Vê? O crente é esquisito para o incrédulo e o incrédulo é esquisito para o 
crente. Então quem é o excêntrico? Vê? O agricultor é estranho para o homem de negócios; o homem de 
negócios é estranho para o fazendeiro, veja. Então, quem é ele?

44

Digo-lhe, a salvação é um assunto individual com o homem e com Deus apenas: um indivíduo, 
buscando a nossa própria salvação com temor e tremor. E eu não conheço outra base, como mestre 
nesta manhã, ou como ministro de Cristo, a não ser estabelecer isso sobre a Palavra. Não posso colocá-
lo em mais nada.

Agora, nós vemos ali, então, que somente debaixo do sangue, que Deus se encontrava com o 
adorador, assim eles se encontraram em Jerusalém. E Cristo é o Cordeiro do sacrifício provido por Deus. E 
hoje, só há um lugar em que Deus se encontrará com o homem, que é debaixo do sangue de Jesus 
Cristo. Em qualquer outro lugar está condenado; Deus nunca vai ouvir isso. Você pode ter todo o tipo de 
emoções e todo o tipo de ismos e tremer e saltar e ter sangue e fogo e fumo e tudo o resto, mas 
enquanto essa vida não for comparada com a Palavra, e Deus identificando completamente essa vida, 
então não há necessidade de tentar, porque você está fora. E Deus nunca se encontrará com isso até 
que esteja ao cuidado desse sangue. Isso mesmo.

45

Assim, veja, na Escritura nós temos uma Jerusalém (a igreja tem), está no céu, uma Jerusalém 
celestial, onde Deus é Deus. E hoje, não é sob algum credo ou algo que tentamos fazer disso uma 
Jerusalém. Nós gostaríamos… Os Metodistas gostariam de fazer a sede Metodista em Jerusalém; os 
Católicos gostam de fazer disso Roma. E os diferentes lugares onde temos a nossa sede, gostaríamos de 
fazer disso uma Jerusalém. Mas a Bíblia diz que a nossa Jerusalém é de cima, que é mãe de todos os 
crentes.

46

Agora, e Cristo é o Cordeiro provido por Deus. Repare como era apropriado agora, mostrando que 
Jerusalém estava a terminar. Quando? Esteve em vigor até àquela hora; o sangue do cordeiro esteve 
bem até aquele dia. Mas agora, na crucificação, isso muda. O sistema antigo está terminado. Havia um 
novo, e o Cordeiro estava no sacrifício. O Cordeiro, o Cordeiro do sacrifício, estava no terreno. Eles 
estavam a condenar e a fazer aquilo que tinham de fazer ali. Isso mesmo.

47

Deus seja abençoado por vermos esta maravilhosa luz celestial neste último dia, porque as igrejas 
estão a fazer a mesma coisa hoje. Até à hora em que a religião da organização for condenada e provar
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estar a sacrificar a Palavra de Cristo, a partir daí vem a Palavra e só a Palavra. O velho cordeiro Pascal 
passou, e Cristo tornou-se o nosso Cordeiro no dia da crucificação. E no dia em que a denominação 
crucificou a Palavra de Deus e aceitou um credo no lugar da Palavra, esse foi o dia em que a Palavra 
entrou em pleno efeito. Isso foi recentemente.

Repare, em segundo lugar: primeiro, ali, Jerusalém; em segundo lugar, eles. Eles quem? Os Judeus, 
os adoradores. Pense nisso. Os próprios adoradores estavam a matar aquele que eles afirmavam estar a 
adorar. Consegue imaginar tal coisa como homens inteligentes que eram sacerdotes, que eram treinados, 
que tinham diploma de doutoramento até que eles - provavelmente... Eles tinham que vir de uma certa 
geração antes - ou tribo antes que pudessem até mesmo ser sacerdotes. Eles tinham que ser levitas. Os 
seus pais eram sacerdotes; os avós deles eram sacerdotes, os tataravôs deles eram sacerdotes. E eles 
tinham que viver uma vida consagrada, até que se houvesse um jota contra eles, seriam apedrejados. 
Não era concedida nenhuma misericórdia. Santo? Certamente, mas santidade feita por si mesmo. Tinham 
de agir assim para poderem aparecer diante da igreja deles. Dentro deles Jesus disse, “Estais cheios de 
ossos de homens mortos.”

48

Como eu podia trazer uma acusação ali mesmo. Homens que sabem que isso é a verdade, que esta 
Palavra é a verdade, e vão ceder em relação a isso para poderem aparecer diante de uma organização! 
Eu tenho o direito de acusá-los (isso é certo) na Palavra de Deus.

Repare, eles, os adoradores, os homens que esperaram pela promessa, os homens que esperaram 
por ela por anos e eras e sem nada para fazer a não ser naquele seminário constante; mas eles tinham 
dividido a Palavra de acordo com o ensinamento do seminário, e perderam a própria verdade disto. Eles, 
o sacerdote, o ministério daquele dia; ali, na sede deles, eles, o ministério daquele dia estava a matar o 
próprio Deus, o próprio Cordeiro. Aquele que eles afirmavam estar a adorar, estavam a matar.
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E hoje, eu acuso este grupo de ministros ordenados! Nos seus credos e denominações, estão a 
crucificar para as pessoas o próprio Deus que eles afirmam amar e servir. Eu acuso esses ministros no 
nome do Senhor Jesus, sobre a doutrina deles, que afirmam que os dias dos milagres já passaram e que 
o baptismo na água no nome de Jesus Cristo não é suficiente nem é certo. Sobre qualquer uma dessas 
palavras que eles substituíram por credos, eu os acuso como culpados, e o sangue de Jesus Cristo nas 
suas mãos, por crucificarem novamente o Senhor Jesus pela segunda vez! Eles estão a crucificar Cristo 
para o público, tirando deles aquilo que deveriam estar a dar-lhes, e substituíram por outra coisa, um 
credo da igreja por popularidade.

Ali eles, eles, aqueles que deviam ter mais sabedoria. Se alguém devia saber mais, deviam ter sido 
aqueles ministros. Se alguém devia saber mais, devia ser o clero de hoje! Se alguém deve saber, os 
bispos e arcebispos e ministros e doutores em divindade devem saber diferente. Mas porque é que não 
podem? Oh, que contradição! O que temos perante nós aqui a não ser uma contradição? Eles afirmam 
que adoram a Deus e estão a matar o Príncipe da vida.

50

Eles… Ali eles O crucificaram, e aqui eles, novamente, fazem a mesma coisa, porque Ele é a Palavra. 
Isso é o que... Ele era apenas um reflexo da Palavra. E isso é o que Ele é hoje, um reflexo da Palavra, 
tentando encontrar alguém através do qual Se refletir.

E estas pessoas mantêm a congregação longe de Deus. E se alguma coisa acontece, e é falado na 
congregação, eles condenam da plataforma, do púlpito, e dizem, “É fanatismo. Fique longe disso.” Ao 
fazer isso, eles crucificaram Jesus Cristo em 1963 e são tão culpados como eles no - naquele dia. Essa é 
uma afirmação terrível, mas é a verdade.
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Sobre… Isso é exactamente o que eles fazem hoje. E com base nisso, com base em crucificar Cristo, 
com base em tomar a Palavra e tirá-la das pessoas, era exactamente o que eles estavam a fazer ali. A 
própria Palavra que Deus estava a reflectir através do Seu próprio Filho para provar que era, e aquele 
que eles afirmam amar, o Jeová que Se manifestou pelas Escrituras, fez exactamente o que Ele disse que 
faria, exactamente o que Deus disse que Ele faria, e reflectiu diante deles. Por causa do amor aos seus 
grupos de igreja e coisas assim, eles condenaram o Príncipe da vida.

E eu condeno o mesmo grupo hoje e os acuso como culpados perante Deus, pela Palavra de Deus, 
que eles estão a fazer a mesma coisa. Esta geração está acusada.
52

Lembre-se de Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.

Como é que eles O acusaram? Porque os credos deles não O aceitariam. E, lá no fundo, eles sabiam 
que era diferente. Não o exprimiu bem Nicodemos, no capítulo 3 de S. João? “Rabi, nós, os Fariseus, os 
pregadores, os doutores, sabemos que és um mestre enviado por Deus, porque nenhum homem poderia 
fazer as coisas que Tu fazes a não ser que Deus estivesse com ele,” veja. Eles testemunham isso 
publicamente por um dos seus homens de renome. E cozinharam... por causa dos seus credos, eles 
crucificaram Cristo.  E  hoje  não  há  um leitor  que  não  consiga  ler  Actos  2:38  da  mesma forma  que  eu
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consigo ler, e o resto da mesma forma que eu consigo ler. Mas por causa dos seus credos e por causa 
dos seus bilhetes denominacionais que eles têm no bolso. (As marcas da besta que eles estão a carregar 
como cartões de companheirismo) e levam essas coisas, eles crucificam Jesus Cristo novamente e O 
crucificam diante do público e blasfemam contra o próprio Deus que prometeu fazer isso, trazendo a 
condenação sobre a raça.

Ali… Ali eles, não o pecador, eles, isto é, a igreja daquele dia, eles encontraram falhas no homem que 
era a Palavra. Está certo? Eles encontraram falhas no homem que era a Palavra. Agora encontram falhas 
na Palavra que está a operar através do homem (e vice-versa), que está na pessoa, isso é - o Espírito 
Santo está a operar, é a vindicação de Deus. Como é que eles sabiam que Ele era Cristo? Porque as suas 
obras provam o que Ele era. Ele disse, “Qual de vós Me pode condenar de pecado? Se eu não fiz 
exactamente o que a Escritura disse que eu faria… E o que… Alguém Me diga onde eu falhei, se eu não 
mostrei todos os sinais de que eu sou o Messias, de que eu sou aquele que foi prometido!”
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Disseram, eles disseram, “Bem, nós temos Moisés. Nós cremos em Moisés.”

Disse, “Se tivésseis crido em Moisés, creríeis em Mim. Se… Moisés viu o meu dia e desejou viver 
neste dia. Moisés viu de longe nos profetas. E aqui estão vocês a viver de acordo com isso e a 
condenar.” Disse, “Vocês hipócritas,” disse, “vocês podem discernir a face dos céus, mas não podem 
discernir o sinal do tempo.”

Aí está, o sinal do tempo.54

Como é que eles O classificaram? Um fanático, um maluco. Sim, eles encontraram falhas no homem 
que era a Palavra. Ele era a Palavra. S. João, capítulo 1 prova isso: No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus… e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós…

Ele era a Palavra viva de Deus, porque estava a expressar Deus por Si mesmo. Ele estava tão 
completamente rendido à Palavra de Deus, que Ele e a Palavra eram o mesmo. E isso é exactamente o 
que a igreja deve ser hoje, que a Palavra de Deus é a mesma. Como é que pode fazer parte dessa 
Palavra quando você nega praticamente tudo? E a razão pela qual isso é feito não é por causa das 
pessoas. É por isso que eu acho que Deus falou comigo sobre chamar este povo de “Rickys” e 
“Rickettas.” É por causa dessas denominações egoístas em que essas pessoas vivem lá da forma que 
estão a viver. Eles crucificaram a verdade e as pessoas chamam a isso uma blasfémia - e fazem disso 
uma blasfémia, melhor dizendo. Eles chamam a isso fanatismo e assim por diante, e não sabem que 
estão a blasfemar contra o próprio Deus a quem vão à igreja para servir.

Portanto, eu acuso este grupo de ministros hoje. Eu acuso esta geração no nome de Jesus Cristo, 
debaixo da autoridade da Palavra de Deus: estão a crucificá-Lo novamente.

Repare, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Palavra de Deus vindicada num homem.

Compare os dois Calvários e a sua acusação. Lembre-se: “Porque Ele se fez Deus, não queremos 
que este homem nos governe.” Qual foi a acusação que eles puderam encontrar no concílio naquela 
manhã, quando crucificaram Jesus? Que Ele se fez Deus - Ele era Deus; e Ele quebrou o Sábado - e Ele 
era o Senhor do Sábado. Eles condenaram-No porque Ele Se fez Deus. “Não tens o direito de fazer isso. 
Não tens o direito. O nosso sumo-sacerdote… Se alguma coisa estiver para chegar, é pelo nosso 
sacerdote.”
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Agora, compare isso com o Calvário hoje. Quando Deus (tanto agradou ao Pai, Deus, ao Espírito, 
levantar o Seu próprio Filho) fez sombra sobre Maria pelo Espírito Santo e gerou um corpo que podia 
servi-lo e servir ao Seu propósito de… O - Deus estava em Cristo, a plenitude da Divindade 
corporalmente, reflectindo Nele o que Deus era para as pessoas, permitindo que o mundo inteiro 
soubesse o que Deus queria que cada indivíduo fosse: um filho e uma filha. Ele pegou num homem e fez 
isso. E porque Ele não se juntou às suas fileiras organizacionais, eles condenaram-No e crucificaram-No.

Agora compare esse Calvário com hoje! Por causa do preconceito organizacional, por causa da 
indiferença entre os estudiosos que deveriam conhecer a Palavra de Deus e o plano; por causa disso, 
Deus pode levar um pequeno grupo de pessoas por meio do qual Ele pode operar nalgum lugar e Ele 
mesmo se reflecte, que se humilharão à Palavra. E eles não podem dizer que não é assim. Eles não 
podiam dizer que Ele não o fez, porque a congregação deles era testemunha disso. Foi antes deles. Eles 
não podiam negar. Eles não podiam negar as suas afirmações, porque a própria Palavra em que eles 
disseram que criam foi aquela que provou quem Ele era, porque Deus tomou a Palavra que devia ser o 
Messias e mostrou-a através de um homem. E eles tiveram que se livrar Dele. A única forma de 
continuarem era livrar-se do Messias. E eles fizeram isso por cegueira e ignorância, independentemente 
da sua instrução. Eles eram espertos, inteligentes, mundanos, como comparamos na outra noite. Quando 
a luz atingiu o jovem rico, veja o que ele fez. Ele rejeitou - um homem inteligente. Paulo, outro homem 
inteligente, a luz atingiu-o. O que é que ele fez? Aceitou. Ele esqueceu tudo o que ele já sabia, para que
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pudesse conhecer Cristo. Isso fez com que a sua vida fosse digna do evangelho. (A mensagem do último 
Domingo à noite).

Aí está hoje. Isso atinge, talvez, algum homenzinho que saiu, teve um chamado de Deus, ele sentiu, 
foi a algum seminário e aprendeu algum credo. Ele deve viver por esse credo ou desistir do seu cartão 
de companheirismo. Se ele fizer isso, fica na lista negra. Ninguém mais o vai receber, porque antes ele 
pertenceu a outra coisa; e agora não pertence a isso. Eles acham que há algo errado com aquele 
homem, e não o vão aceitar na sua congregação, quando a congregação está apenas à procura de um 
sinal, isto é: se ele crê no que eles crêem. Se ele tem um cartão, se ele é um Metodista… Se ele é um 
cartão - ele pertence a outro grupo, ou unitário, ou trinitariano, ou seja o que for, a Igreja de Deus, ou 
nas fileiras Pentecostais, e todos esses classifica… Se ele tiver um cartão, eles sentem que o quartel-
general o examinou e testou a sua mente e deu-lhe um teste psiquiátrico e ver se o seu QI [Quociente 
de Inteligência - Trad.] estava alto o suficiente para que ele pudesse falar diante deles. Se não fizer 
isso, eles rejeitam. Isso mesmo.
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Mas veja, a congregação tem de estar atenta à mão do Senhor: veja se Deus lhe deu a sua 
ordenação ou não. É para isso que devemos olhar. Mas hoje eles crucificam o Filho de Deus novamente. 
Quando um homem é capaz, pela graça de Deus, de ser chamado por Deus, de deixar que Deus seja 
reflictido através dele… “As obras que faço vós as fareis também,” disse Ele.
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Repare em que dia estamos a viver. Eles tomam o próprio Calvário que nós podemos ver nesta manhã 
e a própria razão... Agora, eles sabiam que era verdade, mas por causa do ciúme, do preconceito... O 
que é que Jesus lhes disse, “Se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então por quem os expulsam 
vós? Julgai vós, vejam. Se eu, pelo dedo de Deus, expulso os demónios…”

Agora, tal como os ouviu dizer, “Consegues provar que é o dedo de Deus?” Eu gostava, gostava de 
ouvir essa pergunta ser feita a Ele. Eles eram demasiado inteligentes para isso.

Repare! Porque Ele Se fez Deus (e Ele era Deus)… “E não queremos que Ele nos governe.”

Mas agora, a coisa - o mesmo clamor vem novamente. “Essa Bíblia foi escrita pelo homem”, dizem 
eles. “Nós não temos que viver por isso.” Essa é a Palavra de Deus; é o próprio Deus.
59

Eu estava a falar com um homem ontem, disse, “Bem, algum homem pode ter escrito aquela Bíblia.”

Eu disse: “Sim, houve. O nome… Nós O conhecemos como Deus.” Foram escritas durante quatro mil 
anos de intervalo, quase, as Escrituras, desde Jó até ao Novo Testamento, e foi escrito por centenas - 
por - e por centenas de anos e foi escrito por homens diferentes. E eles não se conheceram, em várias 
partes do país, e nem uma palavra daí vai condenar a outra. Eu desafio alguém a vir debaixo do sangue 
de Jesus Cristo e reclamar qualquer promessa ali. Deus está obrigado a cuidar disso. Mas eles não vão 
fazer isso. Eles vão dizer, “Oh, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Dá-me um grande dom. Aleluia, 
Senhor. Glória a Deus! Eu creio que recebi. Aleluia!” Isso nunca vai funcionar. Você pode trazer muita 
psicologia, mas não vai funcionar. Deus tem de reconhecer esse arrependimento; Deus tem que fazer 
isso. Nós poderíamos dizer muito nessa linha, mas espero que entenda.

Veja! Mas agora eles não vão ter a Palavra a governar sobre eles. Eu digo, “Cada um de vocês 
voltem, estão baptizados da forma errada. Estão baptizados pela igreja Católica.”
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“Quem é você para nos dizer isso?” Não sou eu; é a Palavra. “Bem, eu lhe digo, nós cremos...” Eu 
não me importo com o que você crê; é o que a Bíblia diz. “Bem, nós não temos que viver por isso.” Você 
faz isso, ou está debaixo do julgamento desta Bíblia, porque, “Qualquer que tirar uma palavra disso ou 
acrescentar uma, a sua parte será tirada do livro da vida”; quer seja ministro, clérigo, ou seja quem for. 
Você tem que vir sob o domínio desta Palavra, porque é Deus. A Bíblia diz que é Deus. “Não vamos 
permitir que isso domine sobre nós.” Eles tomam os seus credos e denominações e as suas pequenas 
coisas em que eles crêem e que foram adoptadas por concílios de homens, e tomam isso em vez da 
Palavra de Deus.

O que é que eles fizeram? Eles ficaram com um Barrabás, um assassino, em vez do Filho de Deus, no 
dia da primeira crucificação. E hoje ficam com a palavra de algum homem, que é uma mentira e é o 
caminho em direcção à morte, e recusam-se a tomar o caminho da vida, a Palavra de Deus. Eu condeno 
esta geração, acuso-a na Palavra do Senhor, que eles estão errados. Eles são culpados pela 
crucificação, ou estão a tentar. Crucificam o Espírito…
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Eles clamam por um reavivamento em todos os lugares. Como é que vai ter um reavivamento quando 
a própria Palavra não pode operar através das pessoas? Eu gostaria que alguém respondesse por mim. 
Como é que pode ser, quando negam o próprio reavivamento? Bem falou o profeta deles, com forma de 
piedade. Os seus próprios formalismos negavam a Palavra da vida. Os seus próprios formalismos hoje 
negam aquilo que lhes pode trazer um reavivamento, os seus credos e os formalismos. Sim, senhor! Eles 
tomam a denominação e os seus credos em vez da Palavra, e isso crucifica a Sua Palavra e torna a Sua
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Palavra sem efeito para o povo. Quando eles vêem a Palavra de Deus tão vividamente (coloca-se no 
lugar, que Deus fez a promessa que Ele faria isto, e aqui Ele está a fazer) - e eles fazem troça disso e 
fogem disso, é blasfémia. E eles tentam crucificar a própria Palavra. Por que é que eles crucificam isso? 
Eles não podem crucificar a Palavra mais do que poderiam crucificar a Deus. Eles podiam crucificar o 
corpo que continha Deus, o Filho de Deus; eles podiam crucificar isso, mas não podem crucificar Deus. 
Ele tinha de ser crucificado naquela altura, por ser o sacrifício para trazer muitos filhos que estão 
predestinados para a vida eterna. Eles tinham que fazer isso naquela época, mas não podem fazer isso 
agora. Não podem fazer isso, porque a própria Palavra vai viver. Mas eles…

O que é que eles fazem? Como é que eles se formam? O que é que está a dizer então, pregador? 
Como é que você está a construir a sua plataforma aqui para que eles O crucifiquem então? “Eles estão 
a crucificar os efeitos do evangelho sobre as pessoas pelos seus credos. Essa é a crucificação: onde o 
povo se assenta nestas grandes morgues chamadas igrejas, denominações, e traçam uma linha do 
credo; e a Palavra de Deus não pode ter efeito sobre eles porque condenam as coisas que Cristo disse 
que iam acontecer. Isso não veio de acordo com o credo deles, nem Jesus veio de acordo com o 
entendimento deles acerca da sua vinda. Ele veio da forma que Deus O enviou, e Ele veio exactamente 
com a Palavra. Não admira que Ele dissesse que tinha escondido dos olhos dos sábios e dos entendidos 
e o tinha revelado aos pequeninos que iriam aprender. Entende?
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Oh, eles crucificaram os efeitos da Palavra.64

Eu tenho muitas escrituras aqui. Eu posso apenas citar duas ou três. Eles crucificaram… Você diz, 
“Como é que eles crucificaram a Palavra?” Quando Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente, Hebreus 13:8, eles dizem, “Ele é, de certa forma.” Vê? Muito bem. E como Jesus disse no 
seu último mandamento à igreja, “Ide por todo o mundo (Marcos 16) - ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho; estes sinais seguirão aos que crêem…” Todo o mundo, a toda a criatura, e ainda não está 
nem metade. E há milhões que morrem todos os anos que nem sequer ouviram o nome de Jesus. Então, 
ainda são as ordens gerais; ainda é o mandamento de Deus. “…A todo o mundo e pregai o evangelho a 
toda a criatura. Quem crer e for baptizado será salvo; quem não crer será condenado. E estes sinais 
seguirão aos que crêem: Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, se pegarem em 
serpentes, ou beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum, se impuserem as mãos sobre os 
enfermos, sararão.” E eles dizem que foi para aquela geração, e fazem o mandamento de Deus sem 
efeito em relação a isto. E eles crucificam o efeito da Palavra para as pessoas. Amém!

Pedro disse no dia de Pentecostes (com as chaves do Reino que Jesus tinha acabado de lhe dar, 
“Tudo o que disseres aqui, eu vou dizer lá em cima.” E no dia de Pentecostes eles perguntaram o que 
deviam fazer para receber o Espírito Santo, se estavam a gostar tanto, a observar nos outros, a agir 
com o que chamariam de tolice: a cambalear, a saltar, a cair e a agir como se estivessem bêbados. E 
eles diziam: “Estes homens estão cheios de mosto.”
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Mas houve um homem que se levantou chamado Pedro, que tinha as chaves do Reino e disse, “Estes 
não estão bêbados (Actos 2) como achais, visto que é a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi 
falado,” veja. De volta à Palavra novamente, mostrando que o Espírito ainda é Palavra, e a Palavra ainda 
é Espírito, a Palavra de Deus. “E acontecerá (como falado pelo profeta Joel, Joel 2:38), e acontecerá 
nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.” Ouça aquele profeta ali. 
Olhe para ele, sem medo, de pé ali perante aquele grupo e condenando-os, acusando-os. Disse, “Esta é 
a Escritura. Isto é o que foi falado pelo profeta, 'Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os teus 
filhos e filhas profetizarão. E sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito. E eu mostrarei 
sinais nos céus e na terra, fogo e colunas de fumaça e vapor.'” Provando pela Palavra que era a Palavra, 
e eles riram-se, e fizeram troça disso, foram a julgamento; e a cidade foi queimada, e eles comeram os 
filhos uns dos outros. E hoje são um povo espalhado por todo o mundo, mostrando que o Espírito Santo 
ainda é a Palavra de Deus para trazer esta Palavra para a fazer viver.
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Jesus Cristo era a pessoa, o homem, Deus. Aleluia! Ele era a manifestação de Deus. Ele era Deus na 
forma de um corpo para reflectir a Palavra de Deus para aquela era, para fazer com que essa era visse a 
promessa de Deus para essa era. E o Espírito Santo é a mesma coisa hoje; é o Espírito de Deus sobre a 
Palavra escrita, tentando encontrar alguém que se reflicta nesta era para provar que Ele é o mesmo 
ontem, hoje e eternamente; S. João 14:12: “As obras que faço vós as fareis também” - Jesus Cristo o 
mesmo ontem, hoje e eternamente, veja. Constantemente a tentar encontrar uma forma de se reflectir.
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E eles não podiam fazer isso. As pessoas pensavam tanto nas suas denominações, nos seus ninhos 
que tinham e assim por diante, chamavam as suas igrejas, até que não O ouviam. Hoje também fazem 
assim, é a mesma coisa, crucificam novamente.

Pedro, no dia de Pentecostes, disse: “Vós que habitais em Jerusalém, na Judeia, dai ouvidos às 
minhas palavras. Estes não estão bêbados. Se esperardes, eu vou mostrar-vos o que é.” E ele vai em 
frente e explica-lhes. Quando os seus corações foram tocados, quando eles ouviram isto, disseram,  “O
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que podemos fazer para sermos salvos? O que podemos fazer para receber isso? Estamos convencidos 
de que a tua palavra está certa.”

Ele disse, “Arrependei-vos cada um de vós e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a 
remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque isto é para vós e para os 
vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.” É isso que eles têm 
de fazer: arrepender-se e ser baptizados no nome de Jesus Cristo.

E hoje, a Igreja Católica Romana adoptou o “Pai, Filho e Espírito Santo” para tomar esse lugar. Em 
vez disso, uma comunhão - ponha a língua de fora e pegue numa bolacha, e o padre bebe o vinho e 
vocês dois são um. A comunhão, em vez de ser o Espírito Santo, chama-se “Santa Eucaristia”. E um - 
“Pai, Filho e Espírito Santo,” um baptismo Trinitário, quando nem sequer é falado na Bíblia. O nome do 
Pai, Filho, Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E quando você mostra isso a esta geração perversa, 
como Pedro disse, “Salva-te desta geração perversa,” quando você lhes mostra isso, o que é que eles 
fazem? Fazem troça disso e dizem: “A nossa igreja não ensina dessa forma.” Então você é culpado; você 
é culpado da crucificação de Jesus Cristo ao tirar o poder de Deus das pessoas. Você crucifica a própria 
Palavra para eles e condena-se juntamente com a sua congregação. Está a levá-los para uma armadilha 
mortal.
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Como eu disse acerca daquele ministro no Domingo passado, era Martin Luther King ali com aquelas 
pessoas preciosas, a conduzi-las directamente a uma armadilha mortal. Oh, se alguém pudesse falar com 
aquele homem! Gostava de poder. Só por uma pequena manifestação pela proposta da escola. Vê? É 
muita diferença. Bem, se as pessoas não têm coragem suficiente para se associarem com um homem por 
causa da cor dele, estão condenadas e mortas de qualquer forma. A nação dá-lhes o direito... Não lute 
contra isso. Não…
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E se alguém dissesse a todos os Irlandeses, ou alguém, todos os Alemães, ou outra pessoa tivesse 
de se dissociar? Isso nunca ia incomodar os Cristãos; eles seguiriam em frente. E esse homem é um 
Cristão. Como ministro, ele não devia liderar o povo a uma revolta contra isso. Eles vão fazer com que 
milhões morram. Vai iniciar outra revolução. É uma pena fazer isso.

A mesma coisa acontece aqui mesmo. Exactamente a mesma coisa novamente. Está certo, veja. As 
pessoas, como elas apenas olham para a verdade e vêem o que é a verdade… “A nossa igreja não crê 
nisso. Nós temos outra forma.” Bem, não é a forma certa. Não é isso.
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Ele disse: “Arrependei-vos e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados.” 
Agora, eles não vão fazer isso. Oh, então o que fizeram? Agora, isso é apenas uma coisa entre centenas 
a que vamos chegar, talvez, o mais rapidamente possível.

Agora, a segunda crucificação então. Se um homem aceita “Pai, Filho e Espírito Santo,” um credo em 
vez da Palavra, títulos em vez do nome, o que é que ele faz ao povo? Ele crucifica os efeitos da Palavra 
para as pessoas. Quando ele diz que Marcos 16 era apenas para aquela geração, e Deus disse mesmo 
ali, Jesus, a falar com eles, disse, “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem 
crer e for baptizado será salvo; quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão… ” Até onde? A 
cada nação, a cada credo, a cada língua, a cada raça, a cada povo, o mesmo evangelho. “E estes 
sinais seguirão aos que crêem.” E quando um homem tenta cortar isso da Bíblia, ele crucifica os efeitos 
do evangelho para aquela congregação. Então, eu acuso-o em nome de Jesus Cristo: você é culpado de 
assassinar o Senhor!
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A igreja odiava-O. Porquê? Ele era o próprio Deus deles. Eles odiavam-No e negavam que era o 
Messias. Não, senhor, eles não queriam um Messias assim. E hoje a igreja faz a mesma coisa, nega a 
Palavra. Eles não querem, é contraditório com o que foram ensinados a crer pelos seus credos. E a 
Palavra é o Messias. Crê nisso? Bem, o reflexo da Palavra então é o quê? Um reflexo de um Messias, que 
é o Espírito Santo entre nós. Ele está reflectindo-Se, a tentar, onde quer que Ele possa encontrar uma 
lâmpada pela qual Ele possa olhar, que não esteja cheia de fumo, com credos e coisas, com que Ele 
possa dar luz.
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Lembre-se que elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e lavaram as chaminés, mas era 
muito tarde. Assim, quando um homem vê estes Luteranos, Presbiterianos, Metodistas, a tentar entrar 
nestes últimos dias para receber o Espírito Santo, ora, você sabe que eles não entendem. Bem, eles 
podem falar em línguas e saltar para cima e para baixo, mas observe o que acontece. Eles 
absolutamente… É um sinal de que acabou. Estamos no final. A qualquer momento a igreja pode ouvir o 
chamado “Sobe aqui”. Amém! Exactamente, colocado em ordem. O Espírito Santo aqui a fazer de Jesus 
Cristo uma realidade através daqueles por quem Ele pode operar, provando-Se a Si mesmo; desce, tiram 
a Sua fotografia, mostra, faz sinais, fala acerca disso e tudo o mais, provando exactamente o que Ele 
disse que faria. Fazendo exactamente as coisas que Ele disse que faria, segundo as Escrituras. Não é 
algum credo ou ideia elaborada por algum homem: muito sangue, fogo e fumo e assim por diante; mas 
uma evidência da Escritura, Messiânica.
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Tem muitas imitações e imitadores e assim por diante, mas isso só faz com que a verdadeira Palavra 
brilhe da melhor forma. Isso mesmo. Vemos as pessoas que são espirituais, que podem julgar entre o 
certo e o errado... vejam.

Nega-O. Negam o seu Messias. “Nós não O queremos.” A mesma coisa que eles fazem hoje. “Bem, se 
eu tivesse que ir lá e comportar-me como aquele bando, eu não quero isso.” Tudo bem, então você não 
tem nada; isso é tudo, veja. O mesmo agora.
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Apesar de estar devidamente identificado, eles não O queriam. Eles odiavam-No. Porque é que foi 
assim? Ele chamou aos pastores um bando de cobras. Ele disse: “Seu bando de paredes caiadas, vocês 
não passam de um cemitério. O vosso exterior está polido com túnicas e golas dobradas, e ossos de 
homens mortos por dentro.” Ele não esteve com rodeios. Um pequeno Galileu, filho de um carpinteiro, 
mas Ele não esteve com rodeios; Ele disse-lhes.

“Não penseis que…” João disse, o Seu precursor, disse (ele é outro que não esteve com rodeios), ele 
disse, “Não venham aqui dizer como têm Abraão por nosso pai. Deus é capaz, destas pedras, de suscitar 
filhos a Abraão.” Sim, senhor! “O machado está posto à raiz da árvore, e toda a árvore que não dá fruto 
é cortada e lançada no fogo.” Sim, senhor! Deus é estrito e é firme e severo com a sua Palavra. Sim, 
senhor!

Repare, Jesus, provado pela Escritura… Está a ouvir-me? Jesus foi identificado por Deus através das 
Escrituras que era o Messias. Isso está certo? Nós chegaremos à acusação de Pedro dentro de alguns 
minutos e vai descobrir se foi ou não. Ele foi completamente identificado, que Ele era Deus manifestado 
num homem chamado Filho de Deus. Isso mesmo. Apesar de ter sido devidamente identificado e 
vindicado como sendo a Palavra prometida, que Ele era o Messias… Moisés disse, “Este Messias, quando 
Ele vier, Ele será um profeta, e todas estas coisas vão acontecer.” A mulher com o - de pé no poço e 
toda aquela condição suja em que ela estava, o que é que isso simbolizava? Que Deus nestes últimos 
dias tiraria os rejeitados.
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Lembre-se ontem à noite, o casamento - ou da outra vez que eu preguei aqui sobre - “A Ceia das 
Bodas,” Ele disse - como Ele disse, “Eu fiz uma grande festa e assim por diante, e todos estes homens, 
eu convidei-os; e cada um tinha uma desculpa ”?
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“Não posso fazer isso porque arruinaria os nossos credos.” “Eu não posso ir, porque eu tenho uma - 
eu casei com uma esposa; ela não me deixa ir.”

“Eu casei com uma igreja aqui. A minha mãe era Metodista, ou Baptista, ou Católica, ou - não 
consigo aguentar isso.”

Ele disse, “E vocês não vêm, e não vão provar a minha ceia, mas vai lá e força as prostitutas e as 
meretrizes e os bêbados, e o que quer que haja. Trá-los e eu vou endireita-los. Já preparei a minha ceia 
e os meus convidados - a minha mesa está pronta; e vai estar lá alguém.” Eles não vieram, está a 
condenar aqueles Judeus. E hoje?

“Eu pertenço à Presbiteriana. Eu não posso. Eu…”

“Eu sou Luterano.”

“Eu sou um unitário.”

“Eu sou da dualidade.”

“Eu sou isto; eu não posso… eu não posso…”

Aí está. “Não vão estar lá então!” Isso é exactamente o que Ele disse. Muito bem.

O Messias apropriadamente vindicado, a Palavra apropriadamente vindicada, a Palavra prometida. O 
Deus que prometeu a Palavra, que isto, o que o Messias seria, aqui veio Ele e permaneceu exactamente; 
Ele disse-lhes: “Agora, onde é que falhei? Se não podeis crer em Mim como homem, crede nas obras que 
eu faço; porque são elas que dizem quem eu sou. São elas que dizem que eu sou o Messias. Não quereis 
crer em Mim, porque pensais que José ali… E eu nasci ali naquela cabana, e o meu pai de criação aqui é 
um carpinteiro ali. E vocês…”
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Quando Ele veio para a Galileia, ali, e ia fazer - ele disse, “Ei, quem é este homem? Quem é este? 
Bem, este homem, não é - não está José e todos eles, os seus irmãos, aqui? Não estão as irmãs dele 
connosco? A sua mãe não se chama Maria e o seu pai não se chama José? Onde arranjaram um homem 
assim? De que escola veio? Ele não tem cartão de companheirismo; ele não tem credenciais. Onde é que 
um homem assim… Onde é que tirou isto…” disse “de qualquer forma?” E a Bíblia disse que Ele ficou 
ofendido. Ele disse que não pôde fazer muitas obras poderosas e apenas virou as costas e afastou-se 
deles. Ele disse: “Um profeta não fica sem honra a não ser que esteja entre o seu próprio povo (vê?), no
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seu próprio país (observe!) - ou no seu próprio país.”

Aí está Ele, o Messias adequadamente vindicado. Não assumiu nenhum crédito; Ele disse: “Não 
posso fazer nada a não ser o que vejo o Pai a fazer.” E Ele os desafiou a perguntar se aquele era o 
Messias.

E olhe para aquela mulher de má fama; ela reconheceu. Veja, ela não foi doutrinada. A lâmpada... 
Ela estava moralmente errada, claro, ninguém iria aprovar aquilo. As leis de Deus condenam isso. Ela 
estava moralmente errada, mas ela… Veja, Deus não o julga pelo que você é. Ele não julga se você é 
grande ou pequeno; Ele julga o seu coração: o que você quer ser. E ela não queria nada daquilo que 
estava à sua frente; era isso que ela queria. Não importa o que ela era naquela altura, ela estava pronta 
para vir. Deus julga o coração. O homem julga a aparência externa. Deus olha para o coração. Não 
importa o que ela era, essa luz brilhou e ficou resolvido. Ela captou a essência da vida eterna.
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Oh, que coisa, quão rico é para mim (vê?) ver e saber que é a verdade. Eu vou ficar com isso. O 
Deus do céu se levantará e a minha voz estará na fita magnética do grande tempo de Deus lá. E vai 
condenar esta geração no último dia... [Espaço em branco na fita.]... Ele identificou que ainda é Jesus 
Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu os acuso pela Palavra de Deus.
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Eu tenho que chegar a outra promessa rapidamente, porque nós só temos cerca de quinze minutos.

Ali eles… Ali eles… O quê? Oh, bem! Calvário. Eles O crucificaram. Terceiro: Eles O crucificaram não 
reconhecendo a Palavra prometida de Deus manifestada. E porque é que eles crucificaram aquele 
homem? Você consegue imaginar? Deixe-me voltar um minuto. Porque é que aquelas pessoas 
crucificariam um homem assim?
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Como Maria... Enquanto eu li um livro uma vez chamado Um Príncipe da Casa de David... Foi escrito 
por Ingraham, Dr. Ingraham. Livro maravilhoso, é um drama. Supõe-se que seja em parte verdade por 
alguns manuscritos antigos que foram achados de uma mulher chamada Adena. Para ela… Ela foi para a 
Palestina vinda do Egipto, para o Cairo, eu creio que foi, para terminar a sua educação. E ela esteva lá 
durante o tempo de Cristo. E ela devia escrever de volta ao pai. Seria bom se você pegasse e lesse; é 
muito bom: “Príncipe da Casa de David.” O mesmo homem que escreveu “Coluna de Fogo”… E disso Cecil 
De Mille tirou “Os Dez Mandamentos.”

Agora, vemos que neste livro, esta Adena escreveu de volta. E ela disse no dia da crucificação que 
Maria Madalena, de quem Ele expulsou sete demónios, correu perante a multidão e disse: “Que fez ele? 
O que fez Ele? Só curava os enfermos e tentava libertar os que estavam nas prisões. O que fez Ele a 
não ser o bem? Alguém diga!”
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E um homem esbofeteou-a quase até ao outro lado do jardim e disse: “Dá para crer naquela mulher 
tola comparada com o vosso sacerdote?”

Aí está você, veja. O que fez Ele? Ele não fez nada. Porque é que eles O crucificaram? Porquê? 
Porque eles não reconheceram quem Ele era. E hoje é a mesma coisa. Os pregadores e as pessoas de 
hoje em dia, e os nossos professores modernos têm induzido as pessoas a crer que isto é bruxaria, ou o 
diabo, ou uma telepatia mental, ou alguma farsa, ou algum tipo de truque, até que as pessoas não 
reconhecem que é a vindicação da Palavra de Deus para este dia. É o sinal do último dia.

As igrejas, se você não pertence à organização deles, eles vão dizer, “Ah, bem, isso é uma coisa 
inventada. Isso é uma farsa. Bem, olhe aqui para Fulano de Tal e Fulano de Tal.” Mas deixe-os provar 
uma vez que a coisa real é uma farsa. Deixe-os provar uma vez que está errado. Eles não podem fazer 
isso. Nunca se sabe que está errado e nunca vai estar, porque é Deus. Vê? Mas eles gostam de apontar; 
eles pensam, “Oh, bem, se fosse algum homem com um grande nome…” Porque é um pequeno grupo, um 
pequeno grupo que é um pouco rejeitado, “Bem, nós expulsamos essa pessoa da nossa igreja, veja. Eles 
costumavam vir ao nosso grupo, veja, mas eles continuaram com isto e com aquilo; e agora, veja, eles 
terminam… Bem, veja o que é, quem é.” Eu não quero saber. Eles podiam dizer a mesma coisa sobre 
Pedro, Tiago e João. “Um homem ignorante e iletrado”, disseram eles. Mas eles tiveram que notar; algo 
tinha acontecido desde aquela época. Eles tinham estado com Jesus. Foi isso que fez a diferença, veja.
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Eles fizeram isso, porque não sabiam quem Ele era. Eles não sabiam que a vindicação da Palavra de 
Deus não estava ali naquele dia... Agora, foi num dia, e isso estava certo. Foi num dia em que era 
apenas para manter aquelas leis e coisas. Mas as mesmas leis que eram - eles deviam cumpri-las, 
apontou-lhes um tempo em que Ele viria e seria este homem que Ele devia ser. Eles tinham esta parte, 
mas não tomaram a outra parte.
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E é a mesma coisa que eles estão a fazer agora. Eles têm uma igreja e crêem em Jesus Cristo e 
dizem que crêem e coisas assim, mas negam a hora em que estamos a viver! Ainda traz o velho 
provérbio de volta novamente: O homem sempre a louvar a Deus pelo que Ele fez, à espera pelo que Ele 
faria, e - ou fará, e a ignorar o que Ele está a fazer, e sendo condenado por isso. Eles acham que Deus



17A Acusação

é maravilhoso: como Ele é grande; o que Ele vai fazer; Ele virá; e haverá um rapto um dia e ir para 
casa; e a negar os próprios sinais e prodígios aqui mesmo no tempo em que a Escritura diz que Ele 
estará a fazer isso, perderá a coisa toda. “Se um cego guiar outro cego”, disse Jesus, “eles vão cair 
todos na cova.” Apenas ore a Deus para abrir os nossos olhos nestes últimos dias. Muito bem.

Agora o mesmo, eles fazem o mesmo hoje; eles negam e crucificam o mesmo Deus hoje por não O 
conhecerem. O mesmo ao negá-lo e ao fazer… Ao negar as coisas que estão a fazer hoje, eles não 
crucificam Cristo novamente, mas blasfemam contra o Espírito Santo. E ao fazer isso eles são… Como é 
que eles blasfemam contra o Espírito Santo? Como é que eles blasfemaram lá? Ora, eles não podiam 
blasfemar naquela altura; ainda não tinha chegado. Eles chamavam a Jesus “Belzebu,” chamavam-Lhe 
“Belzebu,” porque Ele conseguia conhecer os segredos dos seus corações e assim. Eles disseram, “Isto é 
um demónio.” Por outras palavras, “Ele é um vidente. É assim que ele faz isso, é por adivinhação. Ele não 
passa de um demónio.” Veja, eles não tiveram um profeta durante quatrocentos anos, e eles 
esqueceram-se disso, veja. Eles apenas tinham as suas leis. Eles disseram, “Este é Belzebu.”
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E Jesus disse, “Eu vos perdoarei por isso, mas quando o Espírito Santo vier, agora, falem uma 
palavra contra Isto, e nunca vos será perdoado.” Lembre-se, vai e não pode, de forma alguma, sem 
misericórdia… Quando você blasfema e chama o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, que foi vindicada 
pelo Espírito (veja, a Palavra diz assim, o Espírito está a vindicar isso), e você chama a isso uma coisa 
imunda, você cruzou a linha entre a misericórdia e o juízo e nunca pode ser perdoado por isso. É por isso 
que acuso esta geração de ser culpada de crucificar, blasfemar, o Filho de Deus manifestado, como foi 
prometido por todos os profetas, e o próprio Cristo nos últimos dias, como foi nos dias de Noé e nos dias 
de Sodoma.
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Blasfémia, em que eles crucificam, para o povo, o Filho de Deus novamente. Ele é a Palavra 
vindicada. Uma palavra contra isso nunca pode ser perdoada. Agora, o que vai fazer então? Onde vai 
ficar? Eles estão condenados, apenas à espera da hora da ira de Deus ser derramada. Ele vai esmigalhá-
los.

Amar a doutrina das denominações feitas pelo homem e dos dogmas mais do que a vindicada Palavra 
de Deus, esta geração de pessoas! Oh! Eu só queria ter bastante tempo para isso. Esta geração de 
pessoas, “esta geração rejeita a revelação de Deus, mas estamos a andar onde os apóstolos 
caminharam.” Isso mesmo. Deus…
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Você diz, “Bem, os outros dizem isso também.” Deus vindica isso.

Jesus disse, “Se as obras não falam de Mim, então vá em frente e diga que eu mesmo estou a dizer. 
Mas as obras falam, é melhor crer nas obras (vê?), porque é a hora.” Disse, “Sabeis que amanhã o sol 
vai brilhar ou vai fazer mau tempo porque o céu está vermelho e a pôr-se, amanhã vai estar bom 
tempo.” Disse, “Podeis discernir a face dos céus, mas os sinais do tempo não podeis. Se tivésseis 
conhecido Deus, teríeis conhecido o meu dia.”

E eles disseram, “Tu tomas tanto sobre ti, fazes-te Deus.” E eles colocaram-No na cruz.

E o Espírito Santo hoje não é uma terceira pessoa; é Deus, Ele mesmo, manifestado em carne 
humana pelo sangue de Jesus Cristo para santificar uma vida pela qual Ele possa reflectir-se. E eles 
crucificam essa mesma Palavra manifestada. Entende? A crucificação de Cristo hoje é o povo que vai 
negar o Filho de Deus vindicado e manifestado entre o povo pelas coisas que Ele disse que aconteceriam 
neste dia pela Sua Palavra, veja.
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Agora, a vindicação teria de ser a mesma se Ele fosse o mesmo Filho de Deus, porque Ele disse em 
S. João 14:12 agora que, “As obras que eu faço vós as fareis também.” Hebreus 13:8: “Ele é o mesmo 
ontem, hoje e eternamente.” “Se permanecerdes em Mim… (João 15) Se permanecerdes em mim e as 
minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será dado.” Sim, senhor!

Lembre-se, eles eram pessoas muito religiosas que faziam isso. Eles não eram estranhos. Eles eram 
as pessoas religiosas daquela época. E é isso que o está a provocar hoje, são as pessoas religiosas. A 
mesma crucificação, a mesma coisa hoje.
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Rapidamente. Lá eles O crucificaram naquela altura? Claro. Então eles estavam a rejeitar a Palavra 
de Deus manifestada, aceitando os seus credos em vez da Palavra. É isso que estão a fazer hoje? É 
exactamente isso, a fazer o mesmo hoje. Ele era a Palavra e eles rejeitaram a Palavra. Esse é um ponto 
que eu quero que você não perca, não quero que perca. Ele era a Palavra e quando eles O rejeitaram, 
rejeitaram a Palavra. E quando eles O rejeitaram, eles finalmente O crucificaram. E foi isso que fizeram 
hoje: rejeitaram a Palavra de Deus e aceitaram os seus credos e crucificaram publicamente, perante a 
sua congregação, a operação do Espírito Santo. E eles são culpados, e eu os acuso no nome de Jesus 
Cristo.

Eu já O vejo a mover-se na terra há quinze anos e ainda  assim eles  mantêm os  seus  credos.  Eles91
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são culpados! Eles tomaram a Palavra que teria trazido a igreja - todas as igrejas juntas e formaram uma 
grande união fraternal entre os Pentecostais e todos os outros... Em vez de fazer isso, eles rejeitaram e 
afastaram isso, fizeram troça disso, e chamaram de tudo agora; e agora, por uma federação de igreja, 
através do plano do diabo, tentando vir e dizer, “Agora vamos comprar um pouco de azeite.” Eles são 
rejeitados e são culpados de crucificar Jesus Cristo. Ou você toma nos termos de Deus ou... Os seus 
termos não vão funcionar, veja.

Eles rejeitaram a Palavra de Deus manifestada, pelos seus credos, e estão a fazer o mesmo hoje. Ele 
era a Palavra, S. João 1. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
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Agora, eles estão a crucificá-Lo novamente. Você sabia que a Bíblia disse que nós poderíamos fazer 
isso? Quantos gostariam de ler só um pouco? Você pode dar-me mais quinze minutos? Muito bem. Vamos 
abrir agora só um minuto... Crucificado novamente. Vamos a Hebreus capítulo 6 e vamos ler só um 
pouco, Hebreus 6, e vamos ver se crucificamos o Filho de Deus novamente. Veja se isso pode ser feito. 
Você diz, “Você não pode crucificá-Lo uma segunda vez.” Vamos descobrir se podemos ou não. A Palavra 
de Deus é verdade. Está certo? Hebreus 6:1:

Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando… 
de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus,

E da doutrina dos baptismos,… da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo 
eterno.

…isto faremos, se Deus permitir.

Vêem? Paulo quer estar ciente que estas coisas aqui são absolutamente essenciais: baptismos, 
imposição de mãos, ressurreição, segunda vinda. Todas essas coisas são eternas; são absolutamente 
verdade. Agora repare!
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Porque é impossível...

Leia comigo - apenas um versículo. Eu quero que você leia comigo agora, o versículo 4:

Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram 
participantes do Espírito Santo,

E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro,

E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo 
crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério.

Agora, essa é a minha palavra? Um homem que chega ao conhecimento... Lembre-se, eles nunca o 
tiveram; eles eram crentes fronteiriços. Depois de termos recebido o conhecimento da Palavra de Deus 
(você recebe um conhecimento, ao ler - vendo), e depois rejeita, então você - é impossível ser salvo! 
Leu isso agora? Vê? Recebeu o conhecimento da verdade… Você entende, nunca tem.

É como aqueles crentes que saíram... É um tipo da jornada. Este terceiro êxodo é apenas um tipo 
dos outros.
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Veja! Olhe para trás. Deixe-me mostrar-lhe uma coisa agora só um minuto. Perdoe a expressão. 
Veja! Israel tomou doze homens, um de cada tribo, líder denominacional, e levou-os até à fronteira, à 
terra prometida, e mostrou-lhes as coisas boas que viriam, o que eles tinham. E eles voltaram a 
reclamar, “Nós não fomos capazes de fazer isso.” Mas havia dois dos doze; Josué e Calebe disseram 
(eles olharam para a Palavra), “Deus disse que é nosso e nós somos mais do que capazes de a tomar.” 
Isso está certo?

O que foi isso? Crentes fronteiriços, veja. Na verdade, eles nasceram na igreja. Eles eram líderes do 
povo; eles eram bispos, por assim dizer. Isso foi até onde a Palavra de Deus foi mostrada ser a verdade. 
Aí está a terra; eles nunca tinham estado lá. Eles não sabiam que estava lá. Mas eles desceram para ver 
se estava ali. Ali estava. E Calebe e Josué foram, e trouxeram um cacho de uvas, e deixaram-nos comer 
um pouco; e eles provaram da boa terra e depois voltaram e disseram, “Nós não podemos fazer isto 
[veja]. Nós simplesmente não podemos fazer isso.”
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Aqui está o mesmo grupo no tempo de Jesus Cristo: “Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus.” 
Vê? Fronteiriços. “Nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Nenhum homem pode fazer as coisas que 
você faz. Nós reconhecemos que Deus tem que estar lá.” Porque é que eles não aceitaram? Porque é 
que eles não ficaram com isso? Fronteiriços, fronteiriços.

Aqui estão eles neste terceiro êxodo: o mesmo sinal, a mesma manifestação, o mesmo Cristo, o 
mesmo Espírito Santo, as mesmas obras, o mesmo Deus, a mesma mensagem, e eles não podem aceitar
96
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Isto. Eles teriam que desistir do cartão de companheirismo. O que é isso? Eles tinham conhecimento da 
verdade. Eles olharam e viram que é a verdade absoluta. Não podem negar. As revistas têm de 
testemunhar que viram. As imagens, os jornais, as provas, a ressurreição dos mortos, as declarações 
dos médicos sobre os enfermos: têm de dizer que é Ele. E as predições, nenhuma delas falhou ao longo 
dos anos, cada uma delas exactamente na altura, só conseguem dizer que é Deus. Mas não conseguem 
aceitar.

Aquele grupo de ministros em Chicago, trezentos e alguns deles vinham e iam ser baptizados no 
Nome de Jesus Cristo. Onde estão? O preço é muito alto. Eles não podem fazer isso. O que é isso? A 
Bíblia disse que quando eles fazem isso... O que é que eles fazem? Eles separam-se entre a misericórdia 
e o juízo, “Porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados (foram levados a olhar para 
isso) e tiveram conhecimento da verdade, e provaram a boa Palavra de Deus; se eles se afastarem, 
onde teriam que se renovar novamente, dizer, ”Bem agora, eu vou! Sim!“

97

Vocês Presbiterianos, vocês Metodistas e Baptistas e Luteranos, e estas coisas de Homens de 
Negócios do Evangelho Completo, a dizer que eles vêm aí, rejeitaram a Mensagem. A vossa igreja vai… 
haverá indivíduos lá, claro, mas a igreja não. Você tem que sair da igreja para receber isto, veja. Isso 
mesmo. Indivíduos não tem mal nenhum.
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Mas quando você pensa que a igreja Presbiteriana vai receber o Espírito Santo e todos eles vão tirar 
os seus documentos e...? Nunca pense isso! E você acha que os Metodistas vão fazer isso? Nunca vão 
fazer isso. Vocês acham que vocês, trinitarianos, vão algum dia receber o nome de Jesus Cristo e serão 
baptizados cada um de vocês em…? Nunca vão fazer isso; nunca vão fazer isso. Mas os indivíduos virão 
e farão isso. Isso mesmo. E esse é o sinal da Sua vinda! Mas aquelas igrejas que viram a verdade e a 
rejeitaram nos seus concílios, é impossível...

Então, são culpados da crucificação de Jesus Cristo. E eu os acuso pela Palavra de Deus, que Deus 
tem…
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“Como é que os acusa, Irmão Branham?” Eu os acuso, que Deus Se identificou claramente na Sua 
Palavra nos últimos dias e fez saber que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente; e eles 
recusaram friamente. E são culpados da crucificação de Jesus Cristo, por blasfemarem contra o Espírito 
Santo. Isso mesmo.

Nós levamo-lo a Hebreus 10. Mais uma vez, onde nos diz novamente nas Escrituras, não apenas 
sendo impossível, mas você nunca pode… Isso separa-o eternamente de Deus. Você nunca mais pode vir 
à presença de Deus quando rejeita o Espírito Santo e faz troça disso.

Agora, vê? Você provou da Palavra, veja. Crentes fronteiriços. “Oh,” diz você, “aqueles homens não 
eram crentes.” Eles eram crentes ou professavam ser crentes, mas quando chegou à Palavra... Eles 
eram Israel; eles saíram debaixo do sangue. Eles saíram debaixo dos sinais de Moisés; eles tinham visto 
aqueles sinais a funcionar.

Deus disse, “Eu vou levar-vos até lá.”

E quando chegou ao princípio da Palavra prometida que havia de vir, o que disseram eles? “Oh, nós 
não podemos fazer isto,” veja. E aqui eles voltam com uvas e tudo para provar que a terra estava certa. 
A Palavra de Deus está certa.

Deus disse: “Eu vos daria” - mas as circunstâncias!

“Bem,” disseram, “nós parecemos gafanhotos ao lado deles. Não podemos fazer isso.” Não importa o 
que aconteça...

Há alguns anos atrás quando esta velha estrutura estava aqui como um tabernáculo, alguém entrou, 
saiu por ali e falou comigo, e disse, “Billy, um destes dias você vai pregar para quatro colunas com 
mensagens assim.”
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Eu disse: “Eu vou pregar para quatro colunas, porque Deus é capaz de, a partir delas, suscitar filhos 
a Abraão.” É isso; é a verdade. Eu disse, “Se você tem algo que pode refutar, vamos ver.” É fácil falar, 
mas quando se trata de mostrar, é diferente. Sim! É isso que faz a diferença. Muito bem.

Sim, com os seus credos, eles crucificam-No novamente. Agora, Hebreus capítulo 6, e vamos 
continuar. Nós podíamos continuar a ler, por aqui. Temos muito tempo. Eu marquei uma escritura aqui, 
onde será (Hebreus capítulo 6, apenas - eu acho, para ver tudo) impossível para aqueles que uma vez 
foram iluminados, feitos participantes do Espírito Santo… Nós não temos tempo para ir mais longe, 
porque eu tenho outra Escritura que quero que você leia daqui a pouco.

Repare nisto! Eles crucificam para si mesmos o Filho de Deus novamente. O que é que eles fizeram? 
O quê? Tendo provado, e sabendo que é a verdade, e então virar-se e negar. O que é que eles fazem? É
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impossível…

Então foi isso que esta nação fez. Foi o que este povo fez. Isso é o que essas igrejas têm feito. 
Eles rejeitaram e crucificaram a mensagem. Eles crucificaram a verdade para as pessoas. Como é que 
eles fizeram com Jesus? Envergonharam-No, tiraram-lhe as roupas, penduraram-No numa cruz e 
pregaram-No ali, o Príncipe da vida. A mesma coisa que eles fizeram hoje com os seus credos. Eles 
fizeram a mesma coisa. Eles tiraram as coisas; eles tiraram a bondade e a veste do evangelho ao tentar 
colocá-lo noutro lugar e penduraram-No numa cruz. Oh, bem! Porquê?
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Ali eles crucificaram... Agora, a última citação: Ele, Ele, esta pessoa muito preciosa. Porque é que 
eles fizeram isso? Eles não O conheceram. Porque é que eles estão a fazer isso hoje? Eles não sabem 
que esta é a verdade. Eles são mudos e cegos quanto a isso. Eles não sabem; essa é a razão. Os seus 
credos e tradições afastaram-nos da Palavra de Deus.
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Agora, para vocês aqui, para encerrar agora, prestem muita atenção. Vê? Eu sei que está quente; 
eu também estou com calor. Mas, oh, irmão, esta Palavra é vida se você se firmar nisto. Veja! Não é 
algo de que falamos que pode acontecer depois. É algo que já está aqui connosco e a acontecer agora, 
não é algo que vai acontecer, é algo que já existe. Não estamos a testificar, “Nós sabemos o que Ele 
fez; nós sabemos o que Ele vai fazer,” mas agora, estamos a dizer o que Ele está a fazer. Vê? Esta é a 
nossa hora. Podemos não viver para ver o rapto. Eu posso morrer hoje; você pode morrer hoje. Não sei. 
Mas o rapto está a chegar; isso é... Quando isso acontecer, nós estaremos lá; não se preocupe, o 
mesmo acontecerá com todos os outros ao longo das eras que creram e buscaram por isso. Eles 
caminharam na luz do seu dia e aqui está a luz: Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. 
Abandone os seus credos e creia nesta Palavra. Esta é a verdade; a Palavra é verdade. Jesus disse, “A 
minha Palavra é Espírito, a minha Palavra é vida.” Como é que você vai receber vida quando rejeita a 
vida? Como é que você vai aceitar um dogma, que é morte, e uma Palavra de vida? Vai rejeitar a Palavra 
da vida para tomar a morte? Como é que você vai aceitar os dois ao mesmo tempo? Você não pode 
fazer isso. Que toda a palavra do homem seja mentira, todo o dogma mentira; a Palavra de Deus é a 
verdade.

Eu desafio qualquer homem a me mostrar qualquer pessoa (e eu sei que esta fita vai ao redor do 
mundo), qualquer homem, qualquer bispo, que venha ao meu escritório ou perante esta congregação e 
aponte o seu dedo para um lugar onde alguém já foi baptizado no nome do Pai, Filho, Espírito Santo no 
Novo Testamento. Eu vou mostrar-lhe onde cada pessoa que já foi baptizada, e aqueles que foram 
baptizados de forma diferente, tiveram que vir e ser rebaptizados para receber o Espírito Santo. O que é 
que você vai fazer com isso? Permanecer aí nos seus credos? Permaneçam aí fora nos seus dogmas e 
morram! Vocês são culpados, com mãos malignas, vocês pegaram no Príncipe da vida, a Palavra da vida, 
e a crucificaram para as pessoas.
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Agora, o que é que eles fizeram? Eles não sabiam. Hoje os homens andam na ignorância; eles não 
sabem que essa é a verdade. Eles acham que é algum tipo de ismo. Eles não aprofundam o suficiente 
para entrar no espírito de revelação. Eles não oram o suficiente; eles não clamam por Deus o suficiente. 
Eles levam isso levianamente, “Oh, bem, eu creio que Deus existe. Claro!” O diabo crê na mesma coisa. 
O diabo crê mais do que algumas pessoas afirmam crer; o diabo crê e treme. As pessoas apenas crêem 
nisso e continuam, mas o diabo treme, sabendo que o seu julgamento está a chegar. E as pessoas 
crêem nisso e não prestam atenção ao juízo que vem.
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Culpados de O crucificar. Claro! Eu acuso esta geração, considerando-os culpados pela mesma 
Palavra que os considerou culpados no princípio. Isso mesmo. Jesus disse: “Quem Me pode condenar?” 
Ele era a Palavra feita carne. E hoje a mesma Palavra se fez carne.

Pedro disse na sua acusação em Actos… Vamos ler. Pedro, quando ele viu isto a acontecer, o que 
eles tinham feito, o Espírito… Veja, Pedro estava a defender Cristo, o que eles tinham feito. Eu estou a 
defender aquilo que os evangelhos são. Pedro estava a acusá-los por terem matado o homem, Cristo, 
que era a Palavra. Eu estou a acusar esta geração por tentar matar a Palavra que se manifesta no 
homem. Veja o que Pedro disse. A sua justa indignação deve ter aumentado muito. Ouça-o aqui em 
Actos capítulo 2 e comece com o versículo 22:
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Varões israelitas, escutai estas palavras: A Jesus de Nazaré,… aprovado - varão aprovado por Deus 
entre vós com maravilhas… sinais, que Deus por ele fez no meio como - de vós, como vós mesmos bem 
sabeis:

Uau! Imagine como eles se sentiram! Ouça isso.

Varões israelitas… O príncipe, vós ministros, vós homens santos, vós sacerdotes, vós homens que se 
supõe serem homens de Deus, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus entre vós.

Agora,  eu  vos  digo,  ministros  e  a  vós,  Jesus  de  Nazaré,  o  Espírito  Santo,  que  Ele  está  aqui  na106
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pessoa do Espírito Santo, que era a vida que estava Nele. Ele está aqui a operar através das pessoas e 
a declarar-se pelos sinais e prodígios que Ele faz. E aqui ficam pendurados nas paredes, a identificação 
científica. E as pessoas sentadas aqui que estavam mortas e hoje estão vivas; e comidas pelo cancro, 
hoje estão bem. Cegos estão a ver hoje e aleijados que andam hoje! Ele é Jesus de Nazaré.

A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus [predestinado para o 
seu trabalho], tomando-o vós, e pelas mãos de injustos… matastes:

Isso é acusação? Ele está a acusar o quê? Esse conselho do Sinédrio. E eu estou a acusar, esta 
manhã, a federação de igrejas; estou a acusar os Pentecostais; estou a acusar os Presbiterianos, os 
Baptistas e todas as denominações do mundo. Pela ganância ímpia e egoísta, tomaram a Palavra da vida 
e crucificaram-na perante as pessoas, e blasfemaram, e chamaram-na fanatismo, que Deus levantou no 
nosso meio para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acuso esta geração!
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Deus provou que está vivo. Deus provou que esta é a Sua Palavra. O que é que você tem a não ser 
um monte de dogmas e credos? Onde é que pode mostrar o Deus vivo? Porque rejeitou a Palavra da vida 
que lhe teria dado estas coisas. Sim, senhor! Oh, em que hora estamos a viver agora. Uau! O mesmo…
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Oh, eu chamo… Pedro disse, “Vocês tomaram por mãos ímpias e crucificaram e mataram”:

Ao qual Deus… ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido.

E através dos vossos credos e das vossas organizações e das vossas denominações com a vossa 
forma de piedade, as vossas formas de piedade, vocês negaram o poder da ressurreição Dele. Mas 
chegou a hora; os últimos dias estão aqui, quando Deus prometeu, de acordo com Malaquias 4 que Ele 
ressuscitaria nos últimos dias e voltaria os corações das pessoas às bênçãos originais e à fé Pentecostal 
dos pais. E você não pode negar e não pode resistir a isso. E agora, eu o condeno, como culpado, e o 
desafio, e o acuso perante Deus, que com mãos ímpias, egoístas, denominacionais, crucificou a Palavra 
de Deus perante o povo. E eu chamo-vos culpados e prontos para o julgamento. Amém. Sim, senhor!

Eu chamo a mesma coisa que Pedro. Ele chamou o arrependimento dessa geração. Eu chamo o 
arrependimento para esta geração, arrependimento para com Deus, de volta à verdade original da 
Palavra. Volte para a fé dos nossos pais. Volte para o Espírito Santo, porque Deus não pode mudar isso. 
Quando Deus disse, “Estes sinais seguirão aos que crêem,” Ele tem que permanecer com isso por toda a 
eternidade; é a Sua Palavra.

Quando você diz: “Cumprimentem-se,” ou “Tome a comunhão,” ou algo assim, ou algo nesse credo, 
ou algo nessa ideia: que qualquer homem, qualquer bêbado, qualquer incrédulo pode fazer isso, qualquer 
imitador, qualquer prostituta pode fazer isso: tomar a comunhão, ter formas e coisas assim; você pode 
fazer isso. Mas Jesus disse que esta será a identificação: “Estes sinais vão (não é talvez não, vão)… em 
todas as gerações para os que crêem: Em meu nome expulsarão demónios; falarão noutras línguas, 
falarão novas línguas; e pegarão em serpentes; beberão algo mortífero, não lhes fará mal; imporão as 
mãos sobre os enfermos, sararão. Curarão os enfermos; ressuscitarão os mortos; expulsarão demónios; 
de graça recebestes, de graça dai.”
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Todos estes esquemas de fazer dinheiro e coisas assim estão ligados às coisas hoje; não admira que 
eles estejam tão cheios de julgamento. Sim, senhor! Oh, bem!

Vamos ver agora. Sim, senhor! Chamado ao arrependimento. E a minha acusação agora… Este novo 
Calvário é a igreja, os assim chamados lugares santíssimos, grandes púlpitos, o Catolicismo, o altar, o 
altar Católico, chamado púlpito deles. O Metodista, o Baptista, o Presbiteriano, o Luterano, os 
Pentecostais, os lugares santíssimos, é ali que Ele recebe as suas perfurações mais duras - um novo 
Calvário. Onde é encontrado? Nos lugares santos, a igreja. Onde é que Ele está crucificado? Pelos 
pastores. Seus hipócritas, vocês sabem bem o que fazem! Não estou com raiva, mas algo dentro de mim 
está a mexer-se. Deus foi completamente identificado no vosso meio.
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Onde é que Ele recebeu estas lanças no Seu lado? Onde é que Ele ficou com os Seus cravos? No 
Calvário. Onde é que Ele consegue isso hoje? No púlpito. De onde veio isso? De Jerusalém. De onde veio 
isso? Da denominação, aqueles que afirmam amá-Lo, foram eles que fizeram isso. É quem faz isso hoje. 
O Seu segundo Calvário, onde Ele recebe as Suas feridas contra a Palavra… É isso que O trespassa. 
Quem é Ele? Ele é a Palavra. Ele é a Palavra. De onde é que Ele é mais trespassado? Do púlpito nos 
lugares santos, tal como era naquela altura.

Eu tenho o direito de acusar esta geração. Eu tenho o direito de fazer isso como ministro do 
evangelho de Jesus Cristo com os seus sinais e provando que Ele é Deus. Eu tenho o direito de trazer a 
acusação contra esta geração, porque as suas pontas de lança mais duras têm estado do púlpito, onde 
eles criticaram e disseram, “Não saiam para ouvir essas coisas. Isso é do diabo.” Mesmo no lugar onde 
deveriam amá-Lo.

111
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E os próprios sinais que Jesus disse que aconteceriam... A Palavra de Deus é mais aguda do que uma 
espada de dois gumes (a Palavra), apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração; e é 
chamado diabo. De onde vem? Dos púlpitos, dos lugares santos. Oh, Deus, como é que Ele pode olhar 
para baixo? Misericórdia, só isso, graça. Não podemos fazer mais nada a não ser ir para o julgamento. Já 
estamos lá.

Pense nisso. Os Seus cravos mais duros vêm do púlpito. É aí que está o Seu novo Calvário. Eles O 
crucificam, a Palavra, no púlpito. Isso mesmo. Como? Como é que eles fazem isso? Pelas suas formas de 
piedade. Exactamente!
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Coroado pela audiência, pelos escarnecedores; Ele tem uma nova coroa de espinhos. 
Escarnecedores, trespassado a partir do púlpito, coroado pelos escarnecedores. Ele está crucificado 
novamente? Despido por credos feitos pelo homem, mestres da denominação contra a Sua Palavra. Eles 
despem, condenam na vergonha.

Jesus disse, “Em vão Me adoram.” Em vão. Não serve de nada. Quem é que eles adoram? Eles 
adoram esse mesmo Deus. Eles estavam a adorar esse mesmo Deus na Sua primeira crucificação, e era 
uma adoração em vão. Hoje é a mesma coisa. Em vão constroem essas denominações. Em vão 
constroem esses seminários. Em vão têm esses credos, ensinando como doutrina os mandamentos dos 
homens e negando a Palavra de Deus. Eles são culpados de crucificar o Príncipe da vida, ensinando as 
doutrinas dos homens para a Sua Palavra.“ Em vão eles Me adoram” - listrados, trespassados, coroados.

Quando vocês virem isso na rua... E algumas de vocês, senhoras, com cabelo comprido... Dizem: 
“Ela é antiquada, não é?” Lembre-se, isso são escarnecedores. Essa é uma coroa que você está a usar. 
Deus disse que era a sua glória. Use-a com orgulho. Aleluia! Use-a com orgulho, como usaria uma coroa 
de espinhos para o seu Senhor, use-a com orgulho! Não tenha vergonha. Ele disse isso. Não importa o 
que estas Jezabeis digam hoje, o que estes impostores de pé no púlpito, crucificadores de Cristo, não 
importa o que eles digam, use isso com orgulho. Deus disse isso. Cumpra.
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Coroado com escárnios novamente, espinhos; trespassado a partir do púlpito com credos.

Ele tem um novo Gólgota. Para onde O levam? Estes coros de túnicas, mulheres de roupas curtas, 
cabelos cortados, faces pintadas, a cantar no coro como anjos com talentos, esse é o Seu novo 
Gólgota: apenas em striptease moderno, protegido por uma lei como em Sodoma e Gomorra.

Você vê uma cadela a descer a rua; em certas alturas não há um cão que vá sequer até onde ela 
está. Deixe que uma certa coisa aconteça e cada um deles vai a correr atrás dela. Algo aconteceu nela; 
você sabe o porquê. Porque é que estas mulheres tiram a roupa e vão pela rua abaixo? Não me diga que 
não é a mesma coisa. É uma identificação. Não condene os homens. Mas estão protegidas por uma lei 
de Sodoma. Essa lei devia dizer que é ilegal estarem lá. E os pregadores no púlpito não são firmes! Ficam 
ali e permitem isso, e envergonhados de falar contra isso, porque a denominação vai colocá-los fora, 
você crucifica a Palavra de Deus para a congregação, que diz que é uma abominação para uma mulher 
usar roupa que pertence ao homem. Eu condeno isso. Acuso-o de crucificar a Palavra de Deus perante o 
povo. Mulheres de cabelo cortado, a usar roupas curtas no meio da assembleia, de pé no coro.
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Alguém me disse no outro dia, uma mulher perguntou-me, disse, “Onde é que você acha que ia 
encontrar?”
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Eu disse, “Se o Senhor me pedisse para escolher uma dúzia pelo mundo, eu morreria de medo.” 
Quando, pelo discernimento do Espírito, fico ali e observo-os de pé assim, e vejo aquelas coisas sobre 
elas, as chupadoras de cigarros sujos, imundas e baixas ali, a comportar-se assim, e de pé num coro de 
túnicas e canta nessa condição e deixam a audiência vê-las. Elas vão dizer: “Bem, se ela pode, eu 
também posso.”

Uma vida Cristã é uma vida de santidade e pureza. Sim senhor. Eu os acuso em nome de Jesus Cristo 
pela vossa imundície e sujidade. Eles levaram o evangelho à vergonha. E aqueles que tentam manter isso 
são chamados fanáticos. Chamam, “Isso é antiquado.” Não faz sentido! Eu os acuso em nome de Jesus 
Cristo.

Só fazem striptease na rua, cantam em coros, fumam cigarros, contam piadas sujas, três ou quatro 
maridos e andam atrás do sexto, e depois cantam no coro porque têm voz… Pobre intelectual, 
espiritualmente privado, rejeitado pelos seus próprios motivos, você lê a mesma Bíblia que qualquer outro 
homem consegue ler, mas você rejeitou o Espírito de Deus, até que a Bíblia disse que você seria 
entregue a uma grande ilusão para crer numa mentira e ser condenado por isso! Você realmente crê que 
está certo, e a Bíblia diz que você ia crer e seria condenado pela mesma mentira que crê que é a 
verdade. Portanto, eu o acuso pela Palavra de Deus. Você está a ensinar às pessoas um erro e a 
crucificar os princípios de Cristo da santidade e da vida de cima.
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Uma pessoa pode sair à rua e ser uma pessoa diferente.
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Pregadores de pé em estádios, a fumar cigarros - pedras de tropeço. Todas as outras tolices que 
eles suportam. Mulheres no coro, a usar calções, cabelo cortado e comportando-se assim, rostos 
pintados e depois chamam a isso, “Irmã isto e aquilo”; e a Bíblia condena isso! Isso mesmo. Vá às festas 
e continue, seja membro da igreja, mantenha o seu testemunho e viva da forma que quiser…
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Não pense que estou a falar completamente de Presbiterianos; estou a falar de vocês, Pentecostais! 
Isso mesmo. Vocês já sabiam a verdade, mas achavam que não podiam aguentar. Vocês não podem 
apoiar o vosso pastor. O vosso pastor não podia ter esse grande trabalho com tantas centenas de 
dólares por semana e uma boa igreja para pregar, e cavalgar, e continuar da forma que eles fazem, se 
ele condenasse isso. A organização ia expulsá-lo, por isso ele tem de a manter; ele tem que dizer isso. 
Por isso, ele vendeu a sua primogenitura por uma confusão de guisados do mundo, da lama de Esaú. E o 
que é que ele vai receber por isso? Ambos caem no fosso da condenação e são [palavra imperceptível]. 
Eu as acuso como prostitutas do evangelho.

Eu estava num coro, um dos lugares famosos e importantes há pouco tempo atrás, um dos mais 
altos níveis do Pentecostes que existe; e aconteceu que eu estava no escritório deste irmão quando 
quatro ou cinco coros se reuniram numa das - algumas das melhores organizações nos Pentecostais. E 
eles não sabiam que eu estava no escritório deste ministro em Oklahoma. E eu estava ali, onde este 
ministro estuda antes de vir à sua plataforma; e quando o fiz, estavam aqueles pequenos Rickys lá e 
Rickettas - pinturas. Nenhuma delas tinha cabelo comprido; todas com cabelo cortado, todas com 
maquilhagem, todas com túnicas. E o pequeno Ricky de pé ali, a andar assim. E outro homem estava a 
tirar uma oferta missionária. Ele agia como se fosse um homem cego com uma taça, e andava por ali a 
dizer todo o tipo de blasfémias sobre tirar a oferta e coisas assim; chegou lá e tentou cantar “O 
Messias” (Oh, que coisa!); e conseguiam cantar muito bem, mas não era a mesma coisa. Não, estava 
morto, veja. Oh, bem! Aí está. Esse é o seu novo Gólgota.
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O que acha se alguma menina ou alguma mulher ali... Ora, se ela tivesse entrado ali vestida como 
devia ser, com cabelo comprido e sem pinturas e coisas assim, teriam feito troça dela. Se ela se tivesse 
levantado e - quando eles estavam a fazer aquilo ali... Aquele grupo de jovens, cerca de trinta ou 
quarenta deles - a parte seleccionada do Pentecostes e a fazer coisas assim... aquela senhora teria dito 
alguma coisa sobre aquilo, eles tê-la-iam colocado fora do coro. Se o pregador do evangelho ficasse no 
púlpito e dissesse alguma coisa sobre isso, eles colocavam-no fora da organização. Você crucifica o 
Filho de Deus novamente e O expõe à vergonha. O Seu evangelho que você afirma pregar, você 
crucifica-O. Eu acuso esta geração de rejeição de Cristo pela Palavra de Deus, e pelo Seu poder destes 
últimos dias, uma vindicação de que Ele ainda está vivo.
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Sim, eles são contra a Palavra de Deus limpa e vindicada. As organizações deles não conseguem 
enfrentar isso.

As grandes igrejas e denominações são o Seu novo Calvário; eu digo novamente. Isso - os seus 
stripteases modernos são os coros. O sumo-sacerdote de cada denominação clama como o sumo-
sacerdote daquele dia, “Agora, desce e mostra-nos um milagre.” Essa foi a primeira crucificação. É a 
mesma coisa hoje. Eu já os ouvi dizer: “Bem, agora, você ressuscita os mortos, não é? Porque é que 
você não vai lá? Você tem uma esposa no cemitério; você tem um bebé ali.”
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Eles disseram-lhe, “Nós ouvimos que ressuscitas os mortos. Temos um cemitério cheio deles aqui. 
Vem ressuscitar…” Oh, a ignorância vai gerar ignorância.

Grandes igrejas, grandes coros, sumos sacerdotes deste dia: “Venha! Mostre-nos um milagre que a 
nossa denominação não pode fazer.”

Eu tive um homem há pouco tempo que fez um comentário sobre um - depois de uma pequena 
transmissão que eu tive em Jonesboro, Arkansas, falando sobre uma mulher que estava a ser curada. 
Este homem pertencia a uma certa igreja denominacional, e ele subiu ali atrás e disse, “Eu desafio 
qualquer homem a trazer-me - mostre-me um milagre.” Eu fui e chamei um médico, um homem estava 
curado de cancro. Eu fui e peguei numa mulher que esteve na cadeira de rodas por cerca de vinte anos; 
ela foi curada da artrite, esteve numa cadeira de rodas. Eu peguei e disse, “Agora, eu quero o dinheiro, 
mil dólares.”
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Ele disse: “Bem, um… hum… um… hum… não está aqui. É em Waco, Texas, onde fica a nossa sede.”

Eu disse: “Muito bem. Nós vamos lá e vamos buscar.” Disse, eu disse, “Você faz os arranjos e nós 
vamos amanhã.” Vê? Eu disse, “Nós vamos fazer…” Eu disse, “Aqui está um médico que diz que estas 
pessoas tinham cancro. Aqui está na lista-raio-X. Aqui está esta mulher que toda a vizinhança sabe que 
esteve sentada naquela cadeira de rodas há vinte anos e que está a andar agora mesmo. E os 
médicos... Houve médico, após médico, após médico, após médico e tudo; e aqui ela está viva hoje. 
Agora, você disse que daria mil dólares; eu quero colocá-los num fundo missionário. Quero.
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Ele disse: “Bem, está em Waco, no Texas.”

Eu disse, “Nós vamos lá amanhã.”

Ele disse: “Espere um minuto. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu vou levar uma menina comigo. E 
deixe-me pegar numa navalha e cortar-lhe o braço e então cure-a diante dos nossos irmãos; e eles vão 
dar-lhe o dinheiro.”

Eu disse, “Seu demónio!”

“Se tu és o Filho de Deus sai desta cruz. Diz-nos quem te bateu.” Com um trapo à volta da sua 
cabeça, bateram-Lhe, disseram, “Agora, se és um profeta, diz-nos quem…”

“Se tu és o Filho de Deus desce da cruz.”

Líderes cegos. Eles precisam de cura mental, um homem que faça uma coisa dessas ou que faça 
uma observação dessas. Certamente.

Um clamor antigo, no entanto, “Deixe-nos ver a fazer um milagre. Mestre, nós desejamos um milagre 
de Ti,” quando a cada dia, a cada hora, isso estava a acontecer, assim como Deus guiava que fosse 
feito. Mas eles não estavam presentes. Se estavam, chamavam a isso Belzebu, o diabo, veja. “Mestre, 
gostaríamos que o fizesses da forma que nós queremos que se faça (é isso!), vai onde nós queremos 
que vás, faz o que nós queremos!” Oh sim! Eles não tinham controlo sobre Ele. Não, senhor! É por isso 
que tiveram que tirá-lo do meio deles. Sim, senhor! Eles estão a tentar fazer a mesma coisa hoje. E, 
através da federação de igrejas, eles vão finalmente conseguir fazer isso. Todos juntos pelo clamor 
antigo que já é comum.
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Aqui vemos novamente os lugares mais religiosos, os melhores teólogos polidos, a clamar novamente 
e contra Ele, a clamar... Os melhores teólogos, que não deviam cair nisso, as igrejas mais elevadas e os 
teólogos mais bem treinados expulsam-no do meio deles. Eles não querem isso. Você diz: “Isso está 
errado, Irmão Branham.” Então você não estava aqui para ver “As Eras da Igreja” ou para ouvir a 
pregação. Você não estava aqui quando esta era da igreja de Laodicéia foi a única em que eles O 
expulsaram da igreja; e Ele estava fora - do lado de fora, a bater, a tentar voltar para dentro. Eles 
expulsaram-No, porque não têm utilidade nenhuma para Ele. Eles crucificam-No novamente. Amém! 
Quanto tempo podemos ir?
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Lembre-se que o profeta da Palavra de Deus nos predisse em II Timóteo 3 (se estiver a anotar; não 
temos tempo para ler, mas disse) que nos últimos dias viriam escarnecedores. Eles seriam obstinados, 
orgulhosos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, falsos acusadores, incontinentes, 
ferozes e desprezando os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, eruditos, tendo aparência de piedade, 
mas negando a eficácia dela. Desse modo, afasta-te, pois este é o tipo que leva mulheres tolas, de 
cabelo cortado, de rosto pintado de uma parte para a outra, levando-as cativas. Exactamente. Ele 
disse, “Afasta-te disso nos últimos dias.”
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Vamos obedecer ao profeta. Afaste-se dessas coisas nos últimos dias. Estão aqui. (Estou a chamar 
isso à igreja agora.) Sim, senhor! Afaste-se disso.

Eles têm… Os ministros deste dia deviam saber estas coisas. Eles deviam ter conhecido Jesus no dia 
deles. Eles deviam saber naquela altura, e agora deviam saber, mas não sabem.
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Assim como os mestres Judeus do dia deles deviam tê-Lo conhecido pelos seus dias, assim é hoje 
com a Palavra claramente vindicada de Deus. Ele era a Palavra e provou que era a Palavra. Ele provou 
que era a Palavra para aquele dia. E Deus provou hoje que Ele é a Palavra deste dia, a luz da hora. E 
eles deviam ter sabido naquela altura e deviam saber agora. Eles crucificaram-No naquela altura e eles 
crucificaram-No agora. Eu os acuso disso. Certo. Continua a passar por mim. Acuso-os, porque Deus vai 
fazê-los pagar por isso.

Os Judeus do dia deles… Deus novamente nos dias na terra, Jesus disse, “Jerusalém, Jerusalém, 
quantas vezes quis ajuntar-vos num grande grupo, mas vós não quisestes.” Como Deus tentou nestes 
últimos dias unir o Seu povo, mas não quiseram. Você desejou o seu credo, então agora está entregue à 
destruição. Foi o que Jerusalém recebeu. Foi destruída, queimada; já não existe. E é exactamente isso 
que vai acontecer um dia destes para todas estas coisas importantes aqui. Os seus grandes credos e 
denominações vão morrer e perecer, mas a Palavra de Deus será eterna e viverá para sempre.
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As suas feridas mais profundas vêm da casa dos assim chamados amigos. Pense! Pense nisso! Pense 
nisso! Pare! Estou à espera um minuto. Ministros, pensem nisso! De onde vieram as Suas feridas? Da 
casa dos seus assim chamados amigos. Como aconteceu, assim é hoje. Pense nisso! No Calvário, Ele não 
estava rodeado por selvagens, bárbaros, mas por ministros que afirmavam amá-Lo. E hoje, quando o 
evangelho  é  completamente  identificado,  quando  os  grandes  sinais  da  Sua  ressurreição  são  provados
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entre nós, não é a rua aí que salta sobre si, são os assim chamados ministros. Aqueles que deveriam 
amá-Lo são os que O estão a rodear hoje.“ Não vamos ter essa coisa entre nós. Não vamos ter este 
homem a governar sobre nós. Não vamos apoiar; não vamos cooperar com isso nesta cidade, se isso 
vier nesta direcção. Não passa de espiritismo. É o diabo.” Não conhecendo a Palavra de Deus, o cego 
guiando o cego como acontecia naquela altura… Pense! Assim é agora; tal como era naquela altura, é 
agora. Pense!

O Seu poder de curar e libertar homens e mulheres do amor deste mundo presente, das Jezabeis de 
cabelo cortado e rosto pintado, que se chamam Cristãs e que produzem uma vida como essa… A fumar 
cigarros, a contar piadas sujas, sentam-se e têm uma sociedade missionária e cosem e cosem e falam e 
fazem escândalos e saem à rua e usam calções e tudo o resto e depois chamam-se Cristãs diante das 
outras mulheres.
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Lembra-se da minha história acerca do escravo que sabia que era um filho de um rei, o carácter 
dele. O que devemos ser? Homens e mulheres... E negam...

Estes ministros, estes púlpitos onde Ele recebe os Seus cravos, eles colocaram e aprovaram esse 
tipo de vida no meio do povo - onde eles O trespassam. Eles negam o poder de os libertar disso e 
aprovam que assim seja, quando é contrário à Palavra de Deus uma mulher cortar o cabelo, ou pintar a 
sua cara, ou usar calções. É contrário à Palavra de Deus, mas eles aprovam, fazendo outro Calvário. De 
onde? Da rua? Do bar? Do púlpito, do púlpito.
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E novamente, qual era o clamor deles? “Ele faz-Se a Si mesmo Deus.” Eles negam a Sua divindade. 
Eles tentam dividi-Lo e fazer três ou quatro deuses a partir Dele, quando Ele é Deus; Ele era Deus; Ele 
sempre será Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você fala sobre um Deus para eles, 
eles riem-se de si. “Nós cremos numa santa trindade.” Eu creio num Deus santo, no Seu poder de curar, 
de libertar e de tirar estas pessoas do amor do mundo, de as libertar como Ele libertou Maria Madalena.
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Lembre-se, ela era uma Jezabel pintada também. Ela tinha sete demónios nela. Ela era uma 
striptease, tal como a mulher moderna na rua hoje. Vá para onde quiser e olhe. Se você não acredita 
que as pessoas se inclinam para o santuário das mulheres nuas, olhe para a rua hoje. Como foi nos dias 
de Sodoma, assim será. Cuidado, se você não crê nisso. Vá a qualquer lugar. Abra um jornal, abra uma 
revista; olhe para os anúncios aí fora. O que é que encontra? Lembra-se do que dizia, “Quando os filhos 
de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres”?

Veja o escândalo na Inglaterra. Veja o escândalo aqui. Veja, todas as coisas se tornam uma casa de 
prostituição.

Porquê? Porque é que a Rússia se tornou comunista? Por causa da obscenidade e da sujidade e da 
falta de poder da igreja Católica. E é exactamente por isso que esta nação está a conquistar o 
comunismo na federação de igrejas e a juntar-se à igreja Católica, em que o comunismo e o Catolicismo 
se vão unir, vocês sabem. E aqui estão eles a fazer isso. Porquê? Porque rejeitaram o evangelho que os 
separa e os torna um povo diferente. Não faz sentido! É exactamente por isso.
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E os ministros no púlpito estão a tolerar isso por um vale de refeição, por uma posição social de 
algum credo em que dizem, “Eu pertenço a Fulano de Tal,” trocando a instrução pelo poder de Deus.
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Liberta-os desta corrida louca como Maria Madalena… O próprio poder que podia tomar aquela 
striptease na rua e fazê-la vestir roupas e agir como uma senhora, fazer dela uma Cristã; eles 
condenaram esse poder e crucificaram o homem que o tinha no Calvário.

E hoje, o próprio evangelho e o Espírito Santo que vai tomar aquela striptease, e fazê-la vestir-se 
como uma senhora, e agir como uma Cristã; chamam a isso fanatismo e não querem que isso se misture 
com a congregação deles, levam a um alvoroço entre elas e fazem com que outras mulheres façam isso. 
O que é que eles fazem? Eles expulsam como fizeram naquela época. E agora, crucificam a própria 
Palavra e dizem que foi para outra era. Eu os acuso novamente. Sim, senhor! Da mesma forma que eles 
foram acusados naquela altura.

O sinal que fez Legião vestir as suas roupas. Lembre-se, uma pessoa que tira a roupa é louca. Vê? 
Então e no caso de uma mulher? Legião estava louco; ele tirou as suas roupas. Deus tirou-lhe o seu 
poder e o fez vestir as suas roupas, ele estava vestido, em sã consciência, assentado aos pés de Jesus. 
Veja o poder que fez o velho cego Bartimeu ver, mesmo entre os credos deles. Ele estava na terra 
quando havia tanta incredulidade como hoje, mas isso nunca O parou; Ele continuou. Ele não fez rodeios 
para eles; Ele disse-lhes: “Vocês são do seu pai, o diabo.” Ele condenou tudo.
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O poder que podia ressuscitar Lázaro da sepultura e devolveu à mulher de Naim o seu filho (oh, 
Deus!), O poder que podia fazer essas coisas, que podia predizer as coisas que aconteceram: “Há dois 
potros - há um potro amarrado de duas maneiras ”, e todas essas coisas que Ele predisse; o próprio 
homem que possuía esse poder,  “Fora  com ele.  Nós  não  o  queremos  entre  o  nosso  povo.  Ele  polui  os
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nossos ensinamentos.” E eles O crucificaram.

Hoje é a mesma coisa: “Fora com o Espírito Santo.” Eles não querem ter nada a ver com isso: 
“Condena e faz estas coisas e diz estas coisas ao nosso povo; não queremos que isso se misture entre 
a nossa organização. É contra os nossos credos.” Eles crucificam-No novamente. Oh, bem!

Repare agora, enquanto estamos a encerrar; tenho que terminar. E, novamente, eles chamam a isso 
fanatismo.

E eles chamaram-Lhe fanático. Eles disseram que Ele estava louco. Qualquer um sabe que a Bíblia 
disse que Jesus era - que aqueles Fariseus disseram, “Este homem é um Samaritano e está louco.” 
Agora, o que significa a palavra louco? “Louco.” “O homem está maluco. Eles são um bando de malucos 
que o seguem. Ele é Belzebu.”
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E novamente, eles dizem a mesma coisa: “É uma espécie de bruxaria. É leitura da sina” colocando-O 
novamente na cruz da vergonha. Que cruz? Que vergonha? Ele é a Palavra vindicada, fazendo troça 
disso, dizendo às pessoas que é o diabo, fazendo alguma coisa... Chamam...

Ele disse, “Estão a chamar às obras santas de Deus um espírito imundo ao fazer isto.” Sem perdão 
por isso, envergonhando a Sua Palavra, tentando expô-la e chamando-lhe farsa ou fanatismo.
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“Não vá lá. Não assista a essas reuniões.” O que é que eles fazem ao dizer isso? Eles pegam nos 
seus pregos do credo denominacional. Isso mesmo. Esses mestres caçadores do prazer, mundanos, 
ímpios, loucos denominacionais, pegam nos pregos denominacionais e crucificam o Filho de Deus com 
eles novamente a partir dos seus púlpitos. Porque é que eles fazem isso? Eles amam os louvores dos 
homens, os diplomas que a igreja lhes pode dar, mais do que o amor da Palavra de Deus. Eu os condeno. 
Eles não se podem conformar com o mundo, porque estão - não se podem conformar com a Palavra, 
porque já estão conformados com o mundo. Eles já… O dia hipócrita em que vivemos!

Não é isto - não é um Calvário suficiente para o meu Senhor? Porque é que você vai fazer isso? 
Você que devia amá-Lo, você que sabe que esta é a Sua Palavra, você que pode ler Apocalipse capítulo 
22 e dizer, “Todo aquele que retirar uma palavra ou acrescentar uma palavra…” Porque é que faz isso? 
Não é um Calvário suficiente para Ele? Eu estou em Sua defesa. Eu sou Seu advogado. E eu o acuso 
pela Palavra de Deus. Mude os seus caminhos ou irá para o inferno; as suas denominações vão 
desmoronar. Eu o acuso na presença do juiz. Certo. Você, com as suas formas de piedade, com 
hipocrisia. Como é que chama a isso? Não é um Calvário suficiente?
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Como Pedro disse, “Os vossos pais denominacionais…” Pedro acusou-os pelo… disse, “Qual dos 
vossos pais não fez isto?” Estêvão fez a mesma coisa. “Com mãos ímpias crucificastes o Príncipe da 
vida.”
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Não foi Jesus que disse, “Qual dos vossos pais não colocou os profetas nos túmulos? E depois vocês 
enfeitam-nos”? Assim tem sido com os homens justos ao longo das eras. Da mesma forma, eu acuso 
este alto grupo de pessoas que rejeitam a Cristo, que vão à igreja, neste dia. Vocês, com as vossas 
formas de piedade, crucificam o meu Cristo pela segunda vez, ao dizer às pessoas que estas palavras 
são para outro dia, e não é para este dia. Eu vos acuso. Vocês são culpados do mesmo crime que eles 
foram culpados no dia da crucificação. Arrependam-se e voltem-se para Deus ou pereçam!

E novamente eu digo aqui, as igrejas; eles, os doutores; a crucificar, a blasfemar; Ele, a Palavra. 
Deus seja misericordioso! Deixe-me dizer isso novamente; pode ter sido misturado na fita. Aqui, as 
igrejas; eles, os ministros; a crucificar, a blasfemar; Ele, a Palavra. Não admira que aconteça 
novamente.
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Rochas rasgadas ao meio e céus escuros

O meu Salvador curvou a cabeça e morreu.

Mas o véu aberto revelou o caminho

Para as alegrias do céu e os dias sem fim.

Eu digo nesta fita e para esta audiência; eu digo isto debaixo da inspiração do Espírito Santo, “Quem 
está do lado do Senhor? Deixe-o entrar nesta Palavra.” Deus certamente trará esta geração perversa, 
que nega a Cristo, que rejeita Cristo, ao julgamento por blasfemar, a crucificação da Sua Palavra 
identificada. Você está a vir para o julgamento. Eu acuso isso! “Quem está do lado do Senhor?” disse 
Moisés, “Que venha a mim”, quando a coluna de fogo estava ali suspensa como prova. Quem está do 
lado do Senhor? Que tome a Palavra, negue o seu credo e siga a Jesus Cristo diariamente. E eu vou 
encontrá-lo de manhã.

Vamos inclinar as nossas cabeças agora para uma palavra de oração.
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Oh, Senhor Deus, o dador da vida eterna e o autor desta Palavra, que ressuscitou dos mortos o 
Senhor Jesus, que o identificou correctamente perante uma geração de incrédulos; foi bastante longo 
esta manhã. Muitos já se sentaram aqui (a igreja está cheia); as pessoas estão de pé; e as fitas estão 
a ser feitas para se espalharem pelo mundo, em diferentes lugares. Os ministros vão ouvir isto no seu 
estudo. Eu oro por eles, Senhor. Que estas palavras caiam fundo no coração, penetrem fundo, cortem 
todo o mundo, para que possam dizer, como este ministro Metodista em Kentucky veio ter comigo no 
outro dia e disse, “Quando eu estava a ouvir aquelas sete eras da igreja, eu ouvi clamar, 'Afaste-se das 
muralhas da Babilónia!'” Disse, “Eu desisti e fui embora. Não sei para onde ir nem o que fazer, mas saí.” 
Bendita seja a coragem daquele jovem com esposa e dois ou três filhos.

141

Deus, que muitos possam encontrar o seu caminho para a Palavra de Deus, o único caminho de vida, 
porque Ele é a Palavra. Eu oro por cada um, Pai. Às vezes, ao dizer essas coisas, não é com crueldade, 
é com amor; porque o amor é correctivo. E eu oro, Deus, para que as pessoas entendam que é dessa 
forma: que é para ser correctivo.
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Tu tiveste que os corrigir, oraste por eles na cruz dizendo, “Pai, perdoa-os. Eles estão cegos; eles 
simplesmente não entendem o que estão a fazer.” Eu oro por aqueles ministros hoje que estão a 
crucificar a Palavra novamente ao tomar os seus credos e denominações e dogmas, e substituindo-os 
pela Palavra da vida. E então, perante as pessoas, eles criticam a verdade real de que Deus está a 
vindicar a sua verdade. Oramos por eles, Pai, para que Tu os chames para a ceia das bodas novamente. 
E que possam vir desta vez e não encontrar desculpas, porque eu percebo que a última chamada pode 
já ter passado. Pode ser muito tarde agora. Eu confio que não será.

Abençoa esta pequena congregação aqui presente, estas poucas centenas de pessoas que se 
encontram aqui reunidas nesta manhã, neste dia quente, sentadas aqui para um serviço prolongado, 
talvez duas horas ou mais, e ouvem. Eles não saíram; eles ficaram quietos e ouviram. Muitos deles à 
espera do almoço, e as mulheres em pé com os seus bebés, e eles estão à espera. Estão agarrados a 
cada palavra.
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Senhor, eu entendo o que vai acontecer comigo no dia do juízo se eu enganar essas pessoas. Estou 
consciente, Senhor, tão consciente que posso sentir que estou a tentar levá-los à Palavra e deixá-los 
viver pela Palavra, dizendo-lhes que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o grande Espírito 
Santo é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo, o mesmo homem. Tu disseste isso. “Um pouco e o 
mundo não Me verá mais; mas vós Me vereis, porque Eu estarei convosco, até em vós.” E eu sei que 
este és Tu, Senhor. E nós cremos em Ti, porque Te vemos a fazer a mesma coisa entre nós.

Nós nos rendemos hoje, sobriamente; aqui nesta congregação. E nas fitas, Senhor, neste minuto, 
que todos os homens e mulheres, meninos ou meninas que estão aqui presentes, ou de pé do lado de 
fora, que ouvem a fita, possamos neste momento fazer uma profunda consagração e rendermo-nos 
completamente ao serviço de Deus.
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Move-Te sobre a audiência, Senhor, com poder e cura os enfermos. Eles disseram que tinham um 
menino aleijado sentado aqui. Que esse grande Espírito Santo... Nós sabemos que ao estar na Sua 
presença assim é... Vai fazer isso. Se puderes ir pelo rádio e pela televisão, pelas terras e curar os 
enfermos (Tu enviaste a Tua Palavra e ela os curou), podes fazer a mesma coisa neste minuto. Eu oro, 
Deus, para que Tu cures cada pessoa enferma, cada aleijado, cada aflito aqui e que ouças estas 
palavras. Deus, concede. É a minha oração por eles. Com um amor de Cristo no meu coração e um 
sentimento pelos necessitados, eu os apresento a Ti, Senhor, sobre o altar do sacrifício, onde o corpo 
ensanguentado desse Cordeiro está colocado como propiciação pelos nossos pecados e enfermidades, 
ali colocado. Eu imploro por misericórdia para as pessoas. Eu quero ficar como Moisés se levantou na 
brecha por eles, Senhor, e dizer, “Deus, sê misericordioso para com eles - com eles um pouco mais de 
tempo e dá-lhes outra oportunidade.” Não o faças agora mesmo, Senhor. Deixa o evangelho ir um pouco 
mais longe.

Eles estão condenados, Senhor. Eu oro para que a Tua grande misericórdia e graça se estendam até 
à última pessoa que tem o seu nome no livro. E eu sei que eles vão… Não é difícil orar contra a Tua 
Palavra divina - contra - ou contra - com a Palavra divina, quero dizer, Senhor, a Palavra que é 
prometida, a Palavra que foi vindicada, a Palavra que predestinou estas pessoas lá antes da fundação 
do mundo. Não é difícil orar para que Tu salves aqueles cujos nomes estão no livro, porque eu sei que Tu 
o farás; Jesus disse isso: “Todos os que o Pai Me deu virão.” E nenhum homem pode vir a não ser que 
lhe seja dado.
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Agora, eu oro, Deus, para que em toda a parte onde estas palavras caiam, tanto na fita como aqui 
presentes, para que o Espírito Santo chame a cada pessoa predestinada agora mesmo, desde a 
fundação do mundo quando o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Que eles possam ouvir 
a voz de Deus a falar hoje, e aquela voz calma e delicada nos seus corações a dizer, “Este é o caminho, 
andai nele.” Concede isso, Pai. Eu peço em nome de Jesus.
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E enquanto, neste momento, temos as nossas cabeças inclinadas aqui na audiência, se crêem que 
isto é a verdade, e vocês... (Eu coloco a minha mão sobre estes lenços aqui colocados e pacotes para 
os enfermos e aflitos) quero fazer uma pergunta, sinceramente agora. Eu não venho aqui apenas para 
ser ouvido. Estou cansado; estou esgotado. Não sou mais jovem como costumava ser e sei que os 
nossos dias estão contados. E eu sei que tenho que colocar tudo o que posso para o Reino de Deus. 
Tenho de pregar sempre que tenho oportunidade. Eu tenho que ir querendo ou não. Eu venho aqui 
porque sinto vontade; eu quero fazer isso. Eu vos amo. E eu não digo coisas duras e difíceis - porque 
quero; há uma pulsação dentro de mim. Exactamente aquilo que foi vindicado é o que me pressiona a 
fazer essas coisas. E eu digo isso gentilmente, com amor. Eu não quero repreender as nossas mulheres 
ou os nossos homens. Eu não pretendo fazer isso, irmão, irmã; eu só quero levá-lo a um lugar preciso 
onde você possa ver a correcção e o látego do Senhor, em que você deve entrar agora. Não adie; você 
pode esperar demasiado tempo.
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E vocês que desejam vir para o lado do Senhor com uma rendição completa no seu coração na 
presença da audiência agora, ou seja na terra onde as fitas estarão, vocês vão, com as vossas cabeças 
inclinadas... Não levante as mãos se não for sincero. Se você realmente quer vir ao Senhor com uma 
vida mais consagrada, eu quero que você levante a sua mão agora mesmo. O Senhor vos abençoe. Você 
está a consagrar-se novamente a Cristo para tentar suportar a reprovação. Diga: “Hoje estou disposto 
a receber a reprovação.” Eu tenho as minhas duas mãos levantadas também. “Quero levar sobre mim o 
opróbrio de Jesus Cristo. Eu uso de bom grado esta marca chamada 'fanático religioso' ou o que quer 
que você queira chamar. Eu uso com orgulho, porque é por causa do Senhor. Eu uso com orgulho.”
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Não querem todos fazer o mesmo? Levantem as mãos e digam, “Pela graça de Deus, eu quero… eu 
estou…”
148

Os discípulos voltaram, achavam que era uma grande honra suportar a reprovação do seu nome. Ou 
quer suportar a reprovação de alguma estrela de Hollywood, ou alguma coisa da televisão, ou algum 
membro da igreja, ou algo, ou você quer a reprovação da Palavra de Jesus Cristo? Dá-me a reprovação 
da Palavra, Senhor. Eu sei que Ele suportou a reprovação da Palavra de Deus. Deixa-me suportar isso 
também, Senhor.

E esta cruz consagrada eu vou carregar,

Até que a morte me liberte,

Então vou para casa, para uma coroa usar.

Haverá uma coroa um dia para nós. Está a ser feita agora. Quando esta vida terrena terminar, então 
sabemos que estará certa.

Agora, não há espaço para trazer as pessoas à volta de um altar. Deixe que o seu lugar onde você 
está seja um altar: “Tantos quantos crêem...” Enquanto nós oramos.

Pai Celestial, pareceu-me que quase todas as mãos dos jovens e dos velhos estavam levantadas 
nesta audiência. E eu oro para que, sempre que a fita for tocada, as pessoas levantem as mãos e se 
ajoelhem na sala. Pai e mãe, se aproximem e dêem as mãos e digam: “Querida, já somos membros de 
igreja há muito tempo. Vamos a Cristo.” Concede, Senhor.
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Abençoa essas pessoas aqui. Eu oro para que Tu lhes dês, Senhor, uma vida consagrada. Muitos 
deles, Senhor, são boas pessoas. Eles são o Teu povo; eles apenas não conheceram a verdade. E eu oro 
para que Tu lhes mostres a Tua verdade, Senhor. “A Tua Palavra é a verdade.”

Como Tu disseste em João, penso que foi no capítulo 17, Tu disseste, “Santifica-os, Pai, na verdade. 
A Tua Palavra é a verdade.” E novamente, a Tua Palavra ainda é verdade. É sempre verdade, porque é 
Deus. E eu oro, Deus, para que Tu os santifiques pela verdade; isto é, santifica-os, purifica-os de todos 
os credos e denominações; purifica-os de todas as coisas mundanas para uma vida consagrada da 
Palavra. Concede, Senhor. Eles são Teus agora; Tu prometeste fazer isso. E como Teu servo, ofereço a 
minha oração em favor deles. No nome de Jesus Cristo.

Agora, com as nossas cabeças inclinadas, vamos cantar este hino enquanto continuamos a orar.150

Jesus pagou tudo,

Tudo a Ele devo; (Pense nisso!)

O pecado deixou uma mancha vermelha,

Ele lavou-a de branco como a neve.

Ontem estava num lugar, e um homem estava a tirar-me umas medidas para um fato que um irmão
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aqui na igreja me comprou. Ele disse, “O seu fato está quente e eu comprei-lhe um fresco.”

E eu fui para o acertar e ele disse, “Bem, o seu ombro direito está inclinado. Você deve ter 
carregado uma carga pesada um dia.”

E eu pensei, “Sim, um monte de pecado, mas Jesus pagou por tudo.” Ouça enquanto cantamos.

Jesus pagou tudo,

Então tudo (toda a minha vida) a Ele eu devo;

(O que fez o pecado?)

O pecado deixou uma mancha vermelha,

Ele lavou-a de branco como a neve.

Deus, sê misericordioso para connosco neste tempo de profunda meditação. Que a Palavra penetre 
fundo, Senhor, no coração. Que as pessoas, ainda que se atrasem para o almoço, mas, Senhor, isto é 
mais do que comida; isto é vida. “A minha Palavra é carne,” Tu disseste. E é disso que as nossas almas 
famintas estão a banquetear-se.

151

Agora, toma-nos, Senhor; molda-nos. Senhor, leva-me com eles. Eu quero ir com eles. Eu vou ao 
Calvário agora, Senhor, pela fé. Eu vou com esta congregação. Agora, molda-me, Senhor. Eu cometi 
erros. Muitas vezes que eu… Aqui recentemente, eu ia parar de pregar. As pessoas não me ouviam. 
Continuavam a fazer a mesma coisa e eu fiquei desanimado. Eu fiquei complexado. Oh, Deus, há uns 
Domingos atrás quando Tu me deste aquele sinal ali, não - e ao ler a Bíblia e ao ver-Te dizer a Moisés, 
tal como foi aquele sonho, que havia uma montanha que também seria um sinal para ele. E então mesmo 
no final ao saber que eu tinha deixado muitas pessoas enfermas, um ministério não apenas no profético, 
mas no ensino da Palavra e para - orando pelos enfermos. Tu deixaste um homem cair morto aqui mesmo 
no chão, depois trouxeste-o de volta à vida para a confirmação de que era verdade. Tu sempre 
confirmas a Tua Palavra.

Agora, Senhor, confirma isso agora mesmo enquanto estou diante do Teu trono. Toma cada uma 
destas pessoas, Senhor; tira o mundo de nós. Leva-me, Senhor, enquanto estamos na Tua presença. 
Apenas tira o mundo; torce os nossos corações. Deus, agora mesmo, afasta o mundo e o cuidado do 
mundo para longe de nós. Sejamos Cristãos consagrados, oh, Deus, para sermos amorosos, bondosos e 
doces, produzindo o fruto do Espírito. Vais fazer isso, Senhor? Estamos diante do Teu trono. O pecado 
deixou uma mancha vermelha em cada um de nós, mas o Teu sangue pode removê-la, Senhor, e torná-la 
branca como a neve. Concede, enquanto esperamos em Ti. Leva-nos; nós somos Teus. Consagramos as 
nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Concede, Senhor, a cada um de nós.

152

Torce o meu coração, Senhor. Eu vejo todos os meus erros; eu vejo os meus erros. Deus, a partir 
deste momento procuro viver da melhor forma para Te ajudar. Eu quero ir - eu quero consagrar a minha 
vida novamente a Ti aqui nesta manhã. Depois de trazer esta acusação contra os meus amigos 
ministros, e tenho de dizer estas coisas duras; mas Senhor, eu fiz isso pela Tua inspiração. Eu sinto que 
Tu me disseste para o fazer. Agora, já não é mais da minha responsabilidade, Senhor. Estou contente por 
não ser mais da minha responsabilidade. Deixa-os fazer com ela o que quiserem, Pai. Eu oro para que 
eles aceitem.

Eu oro para que Tu salves a todos, Senhor. Possa surgir um reavivamento dos justos e um grande 
poder no meio da igreja antes da partida. Não é difícil orar assim, porque Tu prometeste.

E estamos à espera, Senhor, por essa terceira fase que sabemos que fará grandes coisas por nós no 
nosso meio.

Eu sou Teu, Senhor. Eu me coloco neste altar, da forma mais consagrada que sei como me tornar. 
Tira o mundo de mim, Senhor. Tira de mim as coisas perecíveis; dá-me as coisas que não perecem: a 
Palavra de Deus. Possa eu ser capaz de viver essa Palavra tão de perto, até que a Palavra esteja em 
mim e eu na Palavra. Concede, Senhor. Que eu nunca me possa afastar disso. Que eu possa segurar a 
espada do Rei com tanta força, segurá-la com tanta força. Concede, Senhor.
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Abençoa-nos juntos. Nós somos Teus servos, enquanto nos consagramos a Ti nesta manhã, 
renovados nos nossos corações. Nós somos teus em nome de Jesus Cristo para o serviço.

Jesus pagou tudo, (Deus o abençoe!

Irmão Neville.)

Tudo a Ele devo;



www.messagehub.info

Sermões de

William Marrion Branham
"… nos dias da voz...." Ap. 10:7

30A Acusação

O pecado deixou uma mancha vermelha,

Ele lavou-o branco como a neve.


