
24 de Novembro de 1963, manhã

O Que Farei Com Jesus Chamado
Cristo?

Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

1 …o abençoe, Irmão Vayle… Bom dia, amigos. Eu estou sempre atrasado. O Billy
estava a dizer-me que esta manhã tinha… eu tenho cerca de trinta entrevistas privadas
e tive duas delas, assim… creio que duas ou três. Assim eu não consigo chegar a todos.
Vocês sabem, as  pessoas à  espera e  estiveram à espera na lista  durante meses e
meses. E o Senhor tem estado a fazer grandes coisas ali. Oh, Ele é o nosso Deus, não é?

2 Agora, tenho a certeza esta manhã que estamos todos cientes da grande tristeza
que aconteceu a esta nação—da perda do nosso presidente, o Sr. Kennedy. Apesar de
eu não concordar com o homem nas suas políticas e na sua religião… Mas apesar disso
ele não merece morrer assim. Não! E deixa essas crianças pequenas para trás e sem
pai. E uma mãe que é… A Sra. Kennedy, apesar de eu certamente não concordar com
ela e com as suas maneiras e as coisas talvez… Mas, lembre-se que ela é uma mãe. Ela
acabou de perder os seus bebés e ela perdeu o seu marido. E ele caiu no seu colo e o
sangue do seu próprio marido foi derramado sobre o colo dela. Isso é terrível.

Já pensou… Por vezes nós pensamos que ela marca o ritmo para a nação, nos
estilos e assim. Talvez seja assim, também! Mas sabia que a Sra. Kennedy nunca ouviu
uma destas mensagens em que eu prego acerca disso. Se ela chegar a ouvir umas
dessas mensagens, ela pode fazer as coisas de forma diferente. E algumas das nossas
irmãs que ouvem e mesmo assim não conseguem lidar com isso, veja, veja. Ela foi
criada Católica, é tudo o que ela conhece. Nada contra isso, veja. Isso é um sistema.
Nada contra as pessoas—as pessoas Católicas. Esse é um sistema—o sistema Católico—
tal como o Presbiteriano, Metodista, ou qualquer um dos outros, veja, ou Pentecostal,
qualquer um deles. É o sistema—não são as pessoas.

O Sr. Kennedy, penso eu, fez um bom trabalho como presidente. E o meu coração
está com a sua esposa. E eu sinto-me muito triste, que mesmo a nossa própria nação
iria… os gangsters e assim por diante, na nossa nação fariam uma coisa dessas.

3 Se você não consegue discordar de uma pessoa da forma correcta e assumir a sua
própria  posição e… Não há razão para matar  outro homem só por  causa de coisas
dessas. E aquelas crianças agora, disseram… Um pequenino disse, “Agora não tenho
mais ninguém para brincar comigo, o Papá desapareceu,” veja. Assim, sempre pensei
que essa seria a minha situação, um dia. Quase que aconteceu por várias vezes, como
vocês sabem. Já dispararam sobre mim… Nos países estrangeiros quando eles tiveram
de manter  os  seus  corpos  sobre  mim para  impedir  que  disparassem sobre  mim à
distância.

Assim, se um homem morre assim… Mas esse é o preço que é pago, que está com
a glória de diversas coisas, veja. Eu penso que em média cada quarto presidente (um
em cada quatro) é assassinado. E eu sinto-me muito mal por isso. É uma vergonha que
tenhamos uma pessoa dessas na América que faria uma coisa dessas.

E agora—no entanto, como eu disse, eu não concordei com as suas políticas. Eu
estou… eu não… não concordei com as suas ideias acerca do que ele estava a tentar
fazer.  Mas vejam, ele é outro homem. E eu não concordava com o seu sistema de
religião. Eu certamente que não concordava com isso. Mas apesar disso, ele foi criado
dessa forma. Foi isso. Como eu disse, talvez se ele tivesse ouvido algo diferente, podia
ter sido diferente.
4 Nós temos uma coisa aqui que fazemos sempre que uma pessoa das nossas morre
ou algo assim—apesar de… eu penso que como uma igreja Americana—como um corpo
de Americanos… O povo Americano votou para que o Sr. Kennedy fosse Presidente. E
isso  foi…  é  por  essa  razão  que  nós  somos  uma democracia.  Eu  não  votei  pelo  Sr.
Kennedy. Eu votei pelo Sr. Nixon, porque eu conheci pessoalmente o Sr. Nixon. E eu
gostei dele e votei por ele, pessoalmente, porque gostei dele. Mas as pessoas deste país
(Americanos) os meus concidadãos desta nação, elegeram o Sr. Kennedy. E a forma
como o fizeram, bem, isso é com eles e com Deus, mas isso é tudo.
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5 Mas eu penso que por causa desta mãe, um ser humano, uma mãe de filhos—a
Sra. Kennedy. Será que não podemos ficar de pé por um momento para oração, por ela?

Senhor Jesus, nós seres humanos, temos sentimentos uns pelos outros. E sentimos
muito, Senhor, por o nosso presidente ter sido baleado da forma que foi, um assassinato
a sangue frio.  E  sentimos muito por  a nossa nação ter  chegado a este ponto:  que
pessoas como essas que estão na nossa nação; que matariam um ser humano num
assassinato a sangue frio, como dispararam sobre aquele irmão de cor há pouco tempo
atrás. E dispararam sobre ele a sangue frio, por preconceito racial.

Temos pena por pessoas assim existirem no nosso meio, Senhor. A nossa fraqueza
trouxe isto.  E nós oramos pela Sra.  Kennedy, essa esposa deste—do presidente.  E
sabemos que esses bebés a olhar para o pai deles, que os deixou uns dias antes disso—
um homem feliz e lutava e brincava com eles no chão, agora eles não têm pai. E por
essa mulher, a sua esposa, que o seu próprio marido caiu sobre o seu colo e o seu
sangue correu pelo vestido dela. A segurar no seu bebé.
6 E no entanto, Senhor, nós podemos crer que a mulher está errada, pela forma
como ela marca o ritmo na nação pelo seu vestuário e assim por diante, mas isso pode
ser para o povo Americano em geral. Eles… é isso que eles querem. Assim nós oramos
por ela esta manhã para que Tu a ajudes. E que haja um tempo nesta profunda perda
em que ela encontre o que é verdade—Jesus Cristo! Concede, Senhor—o único que pode
dar paz e consolo na hora da aflição.

E ajuda-nos, Senhor, a continuar a ser de todo o nosso coração, uma luz brilhante
que… Nós não sabemos que tempo ou que influência podemos estar a ter sobre alguém.
E permite-nos brilhar  a luz de Cristo até que Ele venha.  Então o grande pastor  do
rebanho, que conhece toda a justiça, trará todo o pecado à recompensa e Ele sabe como
o fazer. E até lá, nós nos entregamos nas Tuas mãos, pelo Teu amor e misericórdia
sobre nós. No nome de Jesus. Amém.
7 Sim, eu penso que nenhum homem merece morrer assim. Agora, o Sr. Lincoln não
merecia morrer assim; o Sr. McKinley [presidentes dos Estados Unidos assassinados -
Trad.] não merecia morrer assim. Huey Long [Senador do estado do Luisiana nos anos
30 que morreu vítima de um atentado - Trad.] não merecia morrer assim; nenhum
desses homens. Eu não acredito nisso—assassinatos. Isso é mau. Os nossos rapazes não
lutaram no estrangeiro por algo assim; a nossa bandeira não foi  hasteada por algo
assim; nós não somos cidadãos Americanos por algo assim. Não! Apesar de a nossa
nação estar pervertida e envolvida com o pecado, é isso que provoca estas coisas. É o
pecado.

8 Agora, hoje temos… Eu vou ensinar uma lição de Escola Dominical e algumas coisas
que eu gostava de mencionar à igreja. E que é, em primeiro lugar, gostava que me
perdoassem por vos manter por tanto tempo aos Domingos de manhã quando tenho
estas mensagens. E então se o Senhor… A razão por que eu faço isto é porque eu estou
aqui entre o meu povo e ensino doutrinas da forma mais forte que sei. Eu não ensino
estas  doutrinas  nos  outros  locais.  Eu  permaneço  nos  fundamentos  principais  do
evangelho. Mas estas doutrinas que são fortes, eu não as ensino nos outros locais. E
então,  aqui  leva-me  horas  por  vezes,  duas  ou  três  horas,  para  acabar  a  minha
mensagem. E eu seguro-vos aqui por vezes, até às doze e trinta, uma hora. E isso é
pouco comparado com o que eu costumava fazer. Eu ficava quase toda a noite, por
vezes. Bem, eu fui… Nós começávamos muitas vezes às oito horas e íamos para casa na
madrugada seguinte às duas ou três horas. Está certo—das reuniões.

9 Mas, eu vou tentar, quando ficar com vocês novamente, apenas… Um sermão em
vez de tanto ensinamento disto, a não ser que eu vos avise com antecedência que vai
haver alguma coisa; porque eu tenho as sete trombetas, creio eu, a vir que se ligam ao
sexto selo. Quando o sexto selo soou todas as sete trombetas soaram de uma vez. Vê?
E assim nós… eu gostava de dar isso à igreja antes da Sua vinda se… ou da minha
partida ou seja o que for, se eu puder.

Agora, se nós fizermos isso, então vamos avisá-los com antecedência. E talvez
então como vemos nesta manhã, os corredores apertados e as paredes e à volta…
Vamos tentar… temos um lugar agora, nós talvez sejamos capazes de ir  para aqui.
Permite sentar cerca de três mil pessoas. É um belo auditório de uma escola mesmo
acima de nós aqui. E as sete trombetas, vamos tentar pregá-las ali naquela escola. E
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isso terá muito espaço para sentar, vejam, assim podemos ter as pessoas lá.

10 Queremos dar notícias de Nova Iorque… Nós tivemos um tempo maravilhoso. O
Auditório  Morris  ali…  Nós  tivemos  de  mandar  as  pessoas  embora  todas  as  noites.
Estavam apertadas. Os bombeiros… O homem que era dono do lugar… O Chefe dos
bombeiros ia encerrar o local se nós as deixássemos assim apertadas. E então tivemos
de as mandar embora. E as pessoas lá na rua, a andar para cima e para baixo pela rua;
a orar para que alguém ficasse cansado e se levantasse e saísse para que pudessem
entrar e arranjar um lugar, veja. Só uma pessoa, eles esperavam lá fora para que uma
pessoa entrasse. E alguém que fosse o próximo na porta e então eles deixavam entrar
um assim quando alguém se levantava e saía—tinha de ir para casa mais cedo. Bem,
eles entravam e ouviam uma porção disso. Veja, eles vinham. É um grupo muito bom de
pessoas. E eu creio que o mundo (a igreja Cristã) está com fome de Deus.

11 Agora, eu confio que… (obrigado, irmão) eu confio que Deus nos vai conceder esta
oportunidade, onde nos podemos reunir e ter essas últimas sete trombetas. Eu gosto de
ser guiado a fazer essas coisas, para que vocês saibam.

Então no pequeno-almoço dos homens de negócios… Normalmente, a filial deles ali,
acho que disseram que tinham algures entre cinquenta a cem no pequeno-almoço deles.
E naquela manhã eles venderam mil e setecentos bilhetes e deixaram o resto do local…
Então para encher o local; e todos os corredores, e pelas paredes e pelos degraus,
estavam pessoas de pé. E alguns ministros bem conhecidos, alguns padres e assim por
diante estavam ali para ouvir a mensagem. E assim, eu entendo… espero que tenha
ajudado um pouco. Pode ter feito algo mais; melhor do que nós imaginaríamos que
seria.

12 Agora,  então  esta  noite  o… Nós  vamos  ter  a  mensagem esta  noite,  o  Senhor
permitindo, sobre um tema de como… acerca das vossas condições com Cristo. E agora
isso vai… vai ser curto. Nós queremos começar… eu quero estar na plataforma às sete e
trinta, se… A que hora começam normalmente, às sete e trinta? Sete, e eu vou estar na
plataforma às  sete  e  trinta  e  isso  deve  fazer-me sair  às  oito  e  trinta  se  o  Senhor
permitir, porque eu vou ser o mais rápido possível e vou começar a praticar.
13 Então outra coisa é,  talvez haja alguns desconhecidos aqui,  as pessoas riem…
porque eu tento sair daqui, mas não consigo. É como… Eu espero que não soe sacrílego,
mas a minha mãe costumava dizer quando as pessoas se reuniam assim é como melaço
de sorgo [tipo de cereal - Trad.] numa manhã fria. Vocês sabem que é espesso—corre
lentamente. E assim, é mais ou menos assim. Eu vou devagar nestas mensagens por
causa da doçura da cana-de-açúcar de Deus, vocês sabem, como que ficamos espessos.
E eu não… não quero que seja de outra forma. Eu quero que seja dessa forma, em que…
eu lembro-me, nós costumávamos ficar de pé e cantar essa canção:

Bendito o laço que une
Os nossos corações em amor Cristão;
O nosso companheirismo de mentes semelhantes
É como aquele de cima. (Vê?)
Quando nos separamos,
Dá-nos uma dor interior;
Mas nós estaremos ainda juntos no coração,
E esperamos encontrar-nos novamente.

E eu confio que esse será sempre o nosso objectivo aqui. Muitos desses santos já
dormem desde então, mas nós ainda estamos juntos no coração. E eu penso nessa visão
naquela manhã—ao vê-los ali e os abençoados e a glória da estatura jovem do homem e
da mulher ainda pareciam como, vocês sabem, quando estavam aqui na terra. Eu penso
que eles estão à espera da nossa vinda. Um dia nós vamo-nos juntar a eles,  Deus
permitindo.

Agora, eu…

14 E lembre-se dos serviços, o serviço de louvor vai começar às sete horas esta noite
em vez  das  sete  e  trinta.  E  então,  na  próxima  semana,  eu  estou  em Shreveport,
Luisiana, e ali no Tabernáculo Vida em Shreveport, Luisiana. E penso que eles estão a
tentar arranjar o auditório em frente. O Irmão Moore ligou-me ontem à noite, disse que
é uma convenção anual e esperam uma grande multidão de pessoas.
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15 Eu quero dar um pequeno testemunho antes de ler as Escrituras. Uma senhora
estava aqui sentada no outro dia que foi… Diz-lhe qual é a influência de alguém a orar
por outra pessoa. Aconteceu que eu olhei para baixo e vi outra senhora, eu apenas…
Margie Cox, a esposa do Irmão Rodney Cox aqui sentada. E na semana passada, creio
que foi, quando nós estávamos aqui o Espírito Santo estava a dar o discernimento pelo
edifício. Você sabe como as pessoas disseram. E ela estava sentada… Ela está aqui
sentada agora mesmo. Mas ela estava ali algures e eu olhei e ali estava uma senhora
que foi chamada, que tinha diabetes. E a Margie estava… E na visão era a Margie. E a
Margie estava ali de pé; e, no entanto, eu olhei, vi-a, e era… E eu pensei… Agora, eu
olhei para ver esta outra mulher, e a Margie estava na visão, mas a luz estava sobre a
mulher.

Assim eu olhei. E eu pensei, bem, se eu chamasse a Margie eles diriam, “Claro, isso
é…” Claro, alguém os conhece, diria, “Bem, o marido dela é dos seus amigos íntimos.
Eles vivem juntos, dormem juntos, caçam juntos e tudo. Claro, isso é… ele sabia disso.”
Mas a Margie não sabia disso. Mas eu chamei a outra senhora que era uma… creio que
era uma irmã de Chicago, como eu soube mais tarde.

16 Mas então veio, que nela… a fábrica, eles estavam a fazer testes aos diabetes e ela
tinha diabetes. E assim, ela estava a caminho anteontem para a clínica por causa disso.
E assim quando ela falou disso, então eu trouxe isto à memória dela, e eu disse, “Venha
aqui, Irmã Margie.” Contei-lhe acerca de como ela tinha estado a ficar dormente nas
suas mãos e como se sentia muito mal… A senhora trabalha de dia e de noite, quase, ali
para… Uma mãe fiel para ajudar o seu marido a pagar a casa deles que eles estão a
tentar construir. E ela e a sua irmã Nellie e o Charlie (que é o irmão do Rodney) a sua
esposa, e todos eles a trabalhar na fábrica deles ali, o mais que podem. E suportando a
crítica.  Deixam o  cabelo  crescer  e  tiram a  maquilhagem;  coisas  assim quando  se
tornaram Cristãs.  Eu  creio  em dar  crédito  quando  se  merece  crédito.  E  eu  tenho
certamente um lugar especial no meu coração por essas duas jovens.

E então,  peguei  nela pela mão e orei  por  ela.  E ela  foi,  eles não conseguiram
encontrar um rasto de diabetes em lado nenhum. Desapareceu, é tudo. Uma senhora
sentada aqui algures, que foi chamada. E era uma irmã chamada Bruce. Não a vejo esta
manhã, mas ela estava sempre… Ela é uma mulher de muita oração e esta mulher veio
e, da última vez que eu estive aqui, e não foram distribuídos cartões de oração nem
nada, assim ninguém seria—não haveria fila de oração, assim eles apenas…

O Espírito Santo chamou pela audiência.

17 E esta Sra. Bruce, ela foi curada uma vez, ela mesma, de cancro e ela tem sempre
o peso no seu coração por mais alguém e ela estava apenas a orar. E estava ali uma
senhora de Louisville que estava a morrer; cancro na garganta. E enquanto ela estava a
orar, o Espírito Santo vai àquela mulher; chama-a, e fez algo; diz-lhe quem ela era…
Disse-lhe, melhor dizendo, quem ela era; e qual era o problema dela, e sobre ela ter
cancro; e disse que ela ia… ficaria bem. E a senhora foi para casa. Uns dias mais tarde
depois disso ela começou a sufocar até morrer, quase. A garganta dela inchou. Ela teve
uma tosse muito grande e o cancro saltou para fora. E ela está perfeita, vejam.

18 O que aconteceu, vejam, foi que o tumor é algo maligno que tem uma vida nele,
veja. Cancro, que vem da palavra, o termo médico de “caranguejo,” que significa muitas
pernas; como o caranguejo que apanha no mar e suga-lhe o sangue. E este tumor
maligno na sua garganta tinha… era isso que estava a fazer. Veja, eu não estou a lidar
com o tumor. Eu estou a lidar com a vida que está no tumor, veja. A vida que está no
tumor, é com isso que estamos a lidar, vejam. “Em meu nome expulsarão demónios.” E
a palavra demónio é “atormentador,” como do corpo; e este era um demónio.

E então quando a vida saiu do tumor, claro,  isso permite ao tumor começar a
inchar.

19 Tal como um cão que é atropelado na rua… Algo assim, deixe-o ficar ali ao sol por
alguns dias e fica com o dobro do tamanho. Bem, isso é o que estava a fazer a mulher
piorar. Eu já expliquei isso muitas vezes: Se você ficar pior, esse é o sinal de que você
está curado. Vê? E assim, estava a ficar cada vez pior e a sufocá-la até à morte porque
estava a inchar. Mas tinha-se soltado; a vida tinha saído disso. E a tosse dela assim,
veja, [o Irmão Branham tosse] assim—saltou, soltou-se do resto da carne dela. E a
substância morta, o corpo (sem vida nele, o cancro saiu) saltou, veja—fugiu.
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20 Assim foi isso que… O corpo saiu então. Não foi o demónio que saiu. Foi a casa em
que ele vivia. Ele saiu por causa da fé da mulher, no que lhe foi dito a ela… Sabendo que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente; foi isso que matou o cancro. Tirou-
lhe a vida. Agora se ela voltasse ao médico e o médico dissesse, “Não faz sentido, a
coisa está ali  na mesma como sempre esteve.” Mas, isso estaria correcto,  o tumor
estaria ali, mas não… a vida não estaria ali, veja.
21 Agora, e se isso fosse algures, em que não pudesse passar para fora? [O Irmão
Neville fala com o Irmão Branham.] Aqui está uma fotografia do tumor da Sra. Baker, de
Springville, Indiana, que saiu depois da oração. Essa é a fotografia dele. Veja, esse é o
corpo em que o demónio vivia. Tal como você vive… Este corpo em que você vive, pode
ser pequeno, grande, ruivo, de cabelo preto, seja o que for, veja. O demónio ou vive
neste corpo, ou Cristo vive nesse corpo. Bem, então quando a vida sai disso, o seu
corpo ainda está aqui na terra, veja. Mas a vida não está lá. Quando a vida saiu, o corpo
ainda continuava ali. E então soltou-se do corpo dela e foi expulso; o corpo saiu. Mas se
estiver num local em que não consiga passar para fora, então o seu coração tem de
pegar nessa substância morta e purificar o sangue sempre que bater. Provoca febre e
tudo o resto porque é uma infecção. Vê? E o seu coração tem de… Eu penso que o
coração purifica o sangue enquanto ele passa. Está certo, Irmã Dauch? Eu penso que
está certo. O coração enquanto bate, purifica… (Uma enfermeira, você sabe, e outra
aqui sentada à frente dela.) Pega no… e é isso que provoca a febre a partir de uma
infecção. Apanha a infecção e causa uma febre.

22 Agora, as pessoas… Veja, é a sua fé; nunca são os seus sentimentos. Nunca é se
for assim; se a minha mão não estiver direita… Isso não tem nada a ver com isso. É a
minha fé que faz isso, veja. Mesmo perante nós, nós vemos a imagem de uma pessoa
perfeitamente curada, pela fé. E então nós vamos passo a passo até que você passa a
ser essa pessoa e continua com isso, veja. Aí está. É isso que faz. A sua fé, não são os
seus sentimentos; a sua fé faz isso. Mas graças e glória seja dada a Deus.
23 Agora, só um momento de oração… E nós temos um tema aqui que queremos ter
em consideração e um curto tempo, em que o Senhor pode lidar connosco de acordo
com isto. E agora… e então se algum de vocês tem de ir nesta manhã e não vai estar no
serviço da noite, o Senhor permitindo, eu quero estar aqui novamente… A família vai
voltar na semana do Natal. E então, no Domingo depois do Natal, o Senhor permitindo,
eu quero pregar a minha mensagem de Natal aqui no Tabernáculo; no Domingo depois
do Natal.  O Senhor permitindo, o texto será, “O Vagabundo na Rua.” Assim vamos
inclinar as nossas cabeças agora e oferecer oração antes de lermos o texto.

24 Senhor Jesus, fica Tu perto de nós nesta altura. E nós sabemos que é difícil na
nossa pequena igreja e estão muitos de pé. E estamos aqui não por causa do conforto
do local, por nos dar conforto físico, porque não é confortável. E não estamos aqui para
sermos vistos, mas estamos aqui porque sentimos a Tua presença. E sabemos que Tu
estás aqui. E estamos aqui para correcção e estamos aqui sabendo que estamos na casa
de Deus. E sentimo-nos bem por estarmos aqui, não importa se é desconfortável; ao
estarmos de pé e ao estarmos sentados muito apertados, mas estamos aqui porque
sentimos que Deus está aqui.

E da mesma forma que aquele rapaz se deve ter sentido naquela noite, quando
Paulo pregou toda a noite… Que mensagem longa; provavelmente desde o pôr-do-sol
até ao nascer do sol na manhã seguinte. E um jovem sentado lá em cima, caiu e eles
pensavam que ele tinha partido. E Paulo deitou o seu corpo sobre ele. E o Espírito de
Deus que estava no mensageiro trouxe novamente o espírito de vida ao corpo do rapaz.
E ele disse, “Ele vai ficar bem.” E o jovem viveu.

Ele estava interessado naquilo que Paulo estava a dizer.  E Deus, nós estamos
interessados nesta manhã naquilo que o Espírito Santo pode dizer aos nossos corações.
E nós oramos para que Tu partas o pão da vida a cada um de nós para que quando nós
sairmos daqui hoje, para que não saiamos deste edifício as mesmas pessoas que éramos
quando entramos. Que os Cristãos possam estar mais perto de Ti; que os pecadores
possam mudar hoje; que os enfermos possam ser curados; e que o reino de Deus se
possa aproximar de nós, ou até estar em nós. Porque pedimos no nome de Jesus Cristo,
enquanto esperamos no Seu Espírito para nos dar as palavras. Amém.

25 Agora, vamos ler algo da Escritura que está… a Palavra de Deus está sempre certa.
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E agora… E cada um que eu vejo, vocês são muito bondosos para os que estão de pé.
Eu vejo alguém a levantar-se e a sentar e a dar o lugar a outra pessoa. Isso é muito
bom. Gostava que tivéssemos mais espaço, mas nós não temos nesta altura.

Abram em Mateus 27 e vamos ler do versículo 11 e depois vamos falar sobre este
tema:

E  foi  Jesus  apresentado  ao  governador,  e  o  governador  o  interrogou,
dizendo: És tu o Rei dos Judeus? E disse-lhe Jesus, Tu o dizes.

E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos,  nada
respondeu.

Disse-lhe então Pilatos, Não ouves quanto testificam contra ti?

E  nem uma palavra  lhe  respondeu,  de  sorte  que o  governador  estava
muito maravilhado.

Ora,  por  ocasião  da  festa  costumava… o  governador  soltar  um preso,
escolhendo o povo aquele que quisesse.

E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás.

Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos
solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo?

Porque sabia que por inveja o haviam entregado.

E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não…
entres na questão desse justo,  porque num sonho muito sofri  por causa
dele.

Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram à multidão que
pedisse Barrabás e matasse Jesus.

E, respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós
que eu solte? ... [pense nisso]… E eles disseram: Barrabás.

Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? ... Que farei
então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado.

O governador, porém, disse… Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam,
dizendo: Seja crucificado.

Então  Pilatos,  vendo  que  nada  aproveitava,  antes  o  tumulto  crescia,
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente
do sangue deste justo; considerai isso.

E, respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre
nossos filhos.

Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o
para ser crucificado.

26 Que triste imagem. Eu dou um título a isto, se quisessem dar um nome a isto dessa
forma ou chamar-lhe isso; e talvez a fita queira ser intitulada assim: “O Que Farei Com
Jesus Chamado Cristo?” E o tema que eu quero usar, depois de esse ser o texto; eu
quero usar o tema: “Com Jesus Nas Suas Mãos.” Com Jesus nas suas mãos, o que vai
fazer?

27 A  nossa  cena  começa  nesta  manhã  na  sala  do  julgamento  onde  Pilatos,  o
governador tinha sido chamado à cena para agir e fazer um julgamento. Foi de manhã
cedo, pouco antes da luz do dia e ele tinha sido perturbado no seu sono e tinha sido
chamado para ouvir o caso deste homem.

Foi o tempo da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha
feito nada enquanto eles tentavam encontrar alguma coisa e Ele tinha respondido a
tudo. Era apenas a hora em que aquilo tinha de ser daquela forma. Não há nada que
possa acontecer sem que haja algo por trás disso para o causar dessa forma. Tem de
haver alguma razão para tudo o que acontece. Porque é motivado, claro, pelo espírito
que está nos seres e nos seres humanos e assim por diante. Há um motivo nisso e um
objectivo e tem de haver uma razão. E a razão por que isto tinha de acontecer para que
este homem, o maior que já viveu na terra ou que alguma vez viveu… A razão por que
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aconteceu desta forma, é porque era tempo de acontecer, veja. Devia ser assim e não
havia forma de escapar disso. Tinha de ser naquela altura. E Jesus tinha vindo à terra
exactamente  da  forma  que  a  Palavra  de  Deus  tinha  predito  que  Ele  viria.  Ele  fez
exactamente o que a Palavra disse que Ele faria. Ele viveu a vida, exactamente, e Deus
deu a conhecer ou manifestou a semente daquele tempo.

Agora lembre-se, Deus…

28 A Bíblia começa em Génesis e vai até Apocalipse. Agora, aqui está a lição que eu
quero que entenda. Que… Veja, em cada geração, foi falado na Bíblia de uma certa coisa
a  acontecer;  por  todas  as  gerações.  Como  Daniel  viu…  Interpretou  o  sonho  de
Nabucodonosor: Como os reinos Gentios viriam; e como seriam derrubados; e como
eles sairiam. E cada um daqueles povos nas suas raças e aquelas nações que… os
poderes Gentios que controlavam… têm o controlo do mundo, fizeram exactamente da
forma que a visão disse que fariam.

29 Quando Nabucodonosor (a cabeça de ouro) foi tirado, então vieram os Medos e
Persas; na natureza deles de acordo com a natureza do material e de acordo com o que
o profeta disse, exactamente. Nabucodonosor, a cabeça de ouro, que é o maior e o
primeiro do reino. Depois a Média e a Pérsia sendo a prata. E depois continua até às
coxas de bronze.  E cada metal  fica cada vez mais  duro (o ouro é o mais  suave) e
termina no ferro, que é o mais duro de todos, é o ferro. Agora, cada um desses reinos
veio exactamente pela natureza da forma que o profeta disse que eles viriam. E o que
estava ele a fazer? Ele estava a semear uma semente para as nações observarem e
sempre que esse reino vinha, tinha de fazer de acordo com o que aquela Palavra disse.

30 E depois, o Messias tinha de vir à cena. E quando Cristo veio à cena, Ele tinha de
responder àquelas palavras de Deus que deviam ser cumpridas, de que o profeta falou,
do que Ele faria. Moisés disse, “Ele será um profeta como eu.” E se você tivesse… Se
tivéssemos tempo para tipificar isso e mostrar como, que naquele tempo tremendo,
quando Israel estava em cativeiro no Egipto; de como é que Moisés nasceu como uma
criança estranha, peculiar; e como é que ele veio e foi levantado e como é que ele foi
escondido nos juncos; e como é que ele se tornou um líder, foi para as montanhas e
recebeu a lei e voltou. E não foi apenas um líder; mas ele foi um sacerdote, e um rei, e
um governador. Todas essas coisas; e como isso apenas tipificou exactamente Cristo. E
Moisés disse, “O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu,” veja.

31 Agora, quando Cristo nasceu, Israel estava novamente em cativeiro pelo Império
Romano. E o que era Ele? Nasceu como um filho peculiar, um estranho; a forma como
Ele foi criado; como Ele foi para as montanhas e desceu e disse, “Ouviste-os dizer, aos
antigos, «Não roubarás.» Ouviste-os dizer, «Não cometerás adultério,» mas eu digo,
que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar já cometeu adultério.” Uma
pessoa que trazia a lei (veja) e um Rei, um sacerdote, um profeta. Exactamente como
ele. Assim todas estas coisas tinham de ser cumpridas e quando aquele espaço colocado
ali para a vida do Messias, quando isso foi perfeitamente vindicado…

Agora, esta pode ser a última lição extensa que eu ensino por algum tempo. Eu
quero que vejam com atenção agora.

32 Quando a Palavra tiver sido falada para esta certa geração, vai haver alguém que
se levanta em cena que vai cumprir essa Palavra, porque Deus falou. É uma vindicação
da palavra falada. E Jesus cumpriu todos os requisitos e era a palavra, vindicado como
Messias. Exactamente. Há também palavras faladas na Bíblia para o último dia. Essas
palavras têm de vir à vida.

33 E vemos aqui que, quando nos dias do nosso Senhor, a igreja já O tinha rejeitado
antes de Ele vir à sala de julgamento de Pilatos. Eles já O tinham rejeitado desde o dia
em que o Seu ministério começou a profetizar e a dizer-lhes uma verdade acerca da
Palavra.  Então  eles  não  conseguiam entender  como é  que  Ele,  sendo  um homem,
conseguia saber o que estava nos corações das pessoas. Mal sabiam eles que a Palavra
é Deus! “E a Palavra,” disse a Bíblia, “é apta para discernir os pensamentos e intenções
do coração.”

E eles queriam chamar-Lhe espírito maligno. Ele disse, “Eu vos perdoarei por isso,
mas quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma coisa, falar uma palavra contra
isso nunca será perdoado.” E todas estas coisas que Ele profetizou que aconteceriam
neste dia, algo tem de trazer isso à vida. Mas quando é trazido à vida, será tão diferente
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do que as  pessoas  pensam que só  o  eleito  o  vai  ver.  Sempre,  só  o  eleito  é  que o
consegue ver, porque é eleito e ordenado a ver.

Por isso, não pode… Não há outra forma.

34 Jesus disse, “Não podeis vir a mim. Ninguém pode vir a não ser que o meu Pai o
traga; e todos os que Ele me tem dado virão a mim,” veja.  Assim não havia outra
forma… Ele  disse,  “Tendes olhos  e  não vedes;  ouvidos,  e  não ouvis.”  Disse,  “Bem
profetizou Isaías de vós,” veja. A profecia de Isaías fê-Lo surgir, sendo manifestado. Não
se  esqueça  disso  (aqui  ou  um  ouvinte  da  fita),  que  a  Palavra  de  Deus  deve  ser
manifestada. Deus está obrigado a verificar que isso acontece.

Tal como João Baptista foi  preordenado a preceder a vinda de Cristo, tinha de
haver algum homem que se levantasse para assumir esse lugar. Essa Palavra tem de
ser cumprida.

35 Então quando Jesus veio como o Messias ungido e fez exactamente o que a Palavra
de Deus disse que Ele ia fazer. E contudo, os Judeus estavam à espera de outra coisa:
um rei que viesse com uma vara de ferro na sua mão (que era lá no futuro). Mas Ele
cumpriu toda a palavra. Ali um dia em Cafarnaum quando Ele pegou na Escritura e leu;
reparou, Ele apenas leu parte dessa Escritura e depois Ele pousou o Livro e disse, “Hoje,
isto se cumpriu.”
36 Quando Ele ia pregar o ano do jubileu… Agora, por que será que Ele não leu o
resto? Porque pertencia à Sua outra vinda. Eles não tinham necessidade de saber isso.
Isso é para a era em que… quando Ele virá. Mas a era em que Ele estava… É por essa
razão que Ele podia dizer,  “Hoje se cumpriu esta escritura,  aos vossos olhos.  Aqui
mesmo, vejam… para pregar o ano aceitável e ligar os quebrantados de coração e curar
os enfermos.” Foi por isso que Ele veio. O resto era para trazer juízo para os Gentios e
assim por diante, assim isso vem a seguir. Veja, o Gentio tinha de O rejeitar primeiro.

37 Agora, na crucificação, onde nós estamos hoje, no tema de Jesus nas suas mãos…
a Palavra de Deus tinha sido completamente vindicada, tinha sido provado muitas vezes
que Ele era a resposta à Palavra de Deus. Onde aqueles escribas, veja… Deus já tem
isso estruturado. Deixe que os ministros estudem. Mas veja, eles tomam a palavra de
outra pessoa acerca disso; de algum grupo de homens.

Eles estão tão cegos para a verdade, que quando a verdade é apresentada, eles
não conseguem vê-la. Mas veja, Deus é justo. Ele tem isso escrito ali.  Ele tem isso
escrito aqui mesmo no Livro, o que vai acontecer hoje. Assim será cumprido. Mas os
outros que não estão ordenados a ver nunca vão ver. Veja, eles confundiram tudo; e é
assim que eles tinham lá. Eles nunca saberiam que era Ele.

38 E pelos sinais, que Ele era o mensageiro daquele tempo. Ninguém podia negar. O
Seu profeta falou disso, disse: “Eu devo diminuir mas Ele vai crescer. Eu não sou digno
de desatar os Seus sapatos, mas Ele está entre vós agora,” disse João. “E Ele virá. E o
machado está posto à raiz da árvore e as árvores que não produzem bom fruto serão
arrancadas da floresta, ou da vinha ou do pomar. Não vão estar mais ali.”

39 Agora, vemos que essas coisas aconteceram exactamente da forma que Ele disse.
Ele conseguia discernir os seus pensamentos no coração deles. Ele era um profeta. Tudo
o  que  Ele  predisse,  aconteceu  exactamente  da  forma  que  Ele  disse.  “Eu  subo  a
Jerusalém. Ali serei entregue nas mãos de homens pecadores. E eles vão tratá-Lo mal e
Ele será crucificado e ao terceiro dia Ele ressuscitará novamente.” Mas disse, “Vede que
não digais isto a ninguém.” E Ele escondeu aquilo deles para que eles não entendessem
até que fosse cumprido.

40 Veja,  muitas  vezes  Ele  permite-nos  ficar  cegos  até  à  hora  em  que  temos
necessidade disso. Ele permite-nos ficar cegos para as coisas que vemos hoje, porque
esta é a hora em que temos necessidade disso para vindicar o dia em que estamos,
veja. Os nossos pais não sabiam destas coisas. A Bíblia disse que eles não as saberiam.
Escondeu-as deles e nos últimos dias seria revelado aos filhos de Deus. Faz… Seriam
manifestadas, para mostrar a Sua glória e os Seus louvores sobre a terra.
41 E tudo o que Daniel disse acerca dos últimos dias, e como é que, “Aqueles que
conhecem o seu Deus farão proezas.” E tantas escrituras ligadas a este dia em que
estamos a viver. Como estes tempos malignos, enganadores seriam sobre a terra. E
exactamente o que nós estamos a ter agora cumpre isso. Foi-lhes dada a oportunidade
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de O ver mas eles rejeitaram o seu próprio Messias. E hoje é a mesma coisa; a mesma
coisa. É-nos dada a oportunidade porque Deus não pode julgar sem primeiro ter… sendo
justificado pelo Seu julgamento. Agora, se você disse a uma certa pessoa que ia pela
rua,  a  acelerar;  você  parava-o,  dizia,  “Está  um buraco  na  estrada  ali  abaixo.  Se
continuar a essa velocidade, vai morrer.”

E eles dizem, “Não faz sentido, eu sei o que estou a fazer.” Então veja, o sangue
não pode estar sobre si porque você avisou-o completamente. Bem, Deus faz a mesma
coisa pela Sua Palavra. Ele avisa completamente as pessoas acerca do juízo vindouro. E
mostra os Seus sinais e prodígios que estão preditos na Bíblia para essa era. Ele mostra-
lhes, e as pessoas passam por cima disso. Não é fácil para uma pessoa ir para o inferno.
Um homem força o seu caminho até ao inferno. A primeira mentira que você disse, você
sabe que foi errado. O primeiro cigarro que você fumou, você sabia que estava errado.
O  primeiro  mal  que  você  praticou,  você  sabia  que  estava  errado.  Mas  na  sua
consciência… disse-lhe que você estava errado, mas você continua a passar no semáforo
vermelho, a passar as barricadas. Você é descuidado, você quer fazer isso de qualquer
forma; quer-se mostrar como um homem importante, veja. Mas lembre-se, você está a
abrir caminho para o inferno. Não é fácil ir para o inferno.

Você tem de rejeitar a verdade.

42 Antes de você ter o acidente você tem de passar no semáforo vermelho. Antes de
você ter o acidente você tem de, lá na estrada, você tem de… Os avisos que foram
colocados. Mas você tem a sua própria ideia acerca disso… o homem tem hoje. E ele
sabe mais do que qualquer outra pessoa e ele não vai dar ouvidos aos sinais e aos
avisos do juízo vindouro e… Esses que rejeitam Cristo.

43 Agora, repare! E o que eles tinham aceite em vez deste Cristo. Agora, pense na
igreja  daquele  dia,  na cegueira  deles.  Eles  tinham rejeitado um assassino público,
Barrabás. Um homem que tinha sido provado que era um assassino e estava realmente
à espera do seu julgamento. E tinha sido provado que ele era um assassino e era um
homem mau. E só porque a vida de Jesus… Já que Ele os desafiou. Ele disse, “Qual de
vós me pode acusar de pecado?” (Pecado é incredulidade.) “Se eu não faço as obras do
meu Pai  então não me creiais.  Se não vos tenho dito a verdade da Escritura… E a
Escritura falou por mim. Examinais as Escrituras,” disse Ele, “porque nelas cuidais ter a
vida eterna e são elas que testificam de mim nesta era.”

44 Mas eles disseram, “Ele faz-se Deus. Ele faz-se algo…” Ele não fez nada… Deus fez
Dele Deus. Ele era Deus. Ele era um cumprimento da Escritura. Ele nunca se fez nada.
Deus fez Dele o que Ele era. E então, é porque essa era a hora para que essa Palavra
fosse cumprida. Assim… mas eles não conseguiam ver porque ia contra as ideias da
denominação  deles;  o  que  eles  tinham  construído  acerca  do  Cristo.  E  estavam
demasiado cegos para a Palavra.
45 Agora, e para além disso, para se livrarem deste homem; eles tiveram de aceitar
um assassino, uma ameaça pública para… Ficaram em dívida para com a sociedade; em
dívida para com eles; um assassino! Tiveram de aceitar isso porque… para rejeitar
Cristo. E antes que algum homem ou mulher possa aceitar o erro eles têm de rejeitar o
que está certo. Há algo acerca da natureza, tem uma lei, em que você tem de rejeitar a
coisa certa antes de poder receber a coisa errada. Como eu acabei de citar, para não
dizer uma mentira… Você disse uma mentira contra a sua vontade. Você disse uma
mentira contra a sua consciência. Você disse uma mentira contra o que a sua mãe e o
seu pai lhe ensinaram a fazer. Ou até mesmo a própria natureza lhe ensina que não
devia fazer isso.  Assim por isso,  para rejeitar  a verdade, você tem de aceitar uma
mentira. E você tem de rejeitar a verdade antes de poder aceitar a mentira, veja.

46 Assim foi  dessa forma que estes homens tinham feito.  Eles tinham rejeitado a
verdade e Ele era a verdade. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio era o
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus… E o Verbo se fez carne e foi
manifestado perante nós.” Em I Timóteo 3:16, “Sem dúvida alguma, grande é o mistério
da piedade porque Deus foi manifestado em carne,” tocamos com as nossas mãos…
Deus! Jeová! É espantoso.

É impressionante pensar que o Deus, que colocou o sistema solar no espaço, que
fez as estrelas que são mil vezes maiores que este mundo… E se uma dessas estrelas
começasse a vir para a terra a dezasseis mil quilómetros por hora, ora, levava cem
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milhões  de  anos  a  chegar  aqui,  é  assim  tão  distante.  E  duas  pequenas  estrelas
colocadas, parece que estão a dois centímetros de distância daqui, estão mais longe
uma da outra do que nós estamos delas. E no entanto, não há nenhuma delas que saia
do seu lugar nessa grande galáxia. Oh, bem! A imensidão e a vastidão de Deus, que
pode fazer essas coisas… Cada uma tem de segurar a outra. É por isso que permanece
da forma que está. Se eles saírem da ordem, todo o sistema cai.

E foi isso que aconteceu no Éden, quando Eva saiu da protecção dos mandamentos
de Deus. Toda a raça caiu. É esse o problema hoje. Nós não devíamos estar divididos
em organizações e denominações e assim por diante. Nós devíamos ser filhos e filhas de
Deus a segurar a grande galáxia do mundo juntos.

47 Em Nova Iorque, na semana passada, eu estava a ouvir uma mensagem citada ou
dita  por  Einstein,  o  grande cientista,  que  é  chamado o  cérebro  desta  altura.  E  eu
estava… ouvi isso. Então eu fui ouvir Norman Vicent Peale na sua psicologia, acerca de
como as pessoas deviam agir ou andar e projectar-se na psicologia. Em Einstein, ele
estava a falar de uma galáxia que estava lá entre o sistema ali, lá das estrelas. E se
uma pessoa pudesse viajar à velocidade… creio que ele disse da luz. Agora, eu penso…
O que é isso—30.000… 300.000 quilómetros por segundo a que a luz viaja. E se dividir
isso em cinco minutos, quantos milhões e milhares de milhões de quilómetros você
estaria… E 120 milhões de anos-luz que levaria para você chegar a essa galáxia. E então
120… ou 150 milhões de anos… 150 milhões para lá e 150 milhões de volta.

E eles chegaram a algo que os atrapalhou. E eles… Depois de ir lá e voltar, você na
verdade, levaria três milhões de anos a fazer a viagem… trezentos milhões de anos.
Trezentos milhões de anos para fazer a viagem. E quando você voltasse à terra, na
verdade só teria estado fora por cinquenta anos. Você entraria na eternidade. Não há
final para isso.

48 E pensar que o Deus que fez tudo isso e colocou em ordem e falou sobre isso;
desceu e se fez carne entre nós para nos redimir.  E nos honraria tanto com a Sua
majestosa presença, que Ele ficaria aqui nesta terra pecaminosa nos últimos dias e
provaria que a Sua Palavra é mesmo assim, porque Ele está obrigado a essa Palavra.
Amém. A soberania e a justiça desse grande ser, que segura todas estas coisas na Sua
mão.
49 Repare, as nações… A igreja tem de rejeitar a Sua Palavra primeiro. Então depois
que a igreja rejeitou e O chamou um Belzebu ou um espírito maligno; então foi trazido
perante o governador, para que toda a raça tivesse de ser condenada. Agora, vemos
Jesus nesta manhã perante um governador, Pilatos—um Romano, para ser julgado. E
vemos que a igreja O rejeitou primeiro porque não acreditavam na Sua mensagem;
porque eles não conheciam a Palavra.
50 Jesus disse-lhes, “Se ouvísseis a Moisés, creríeis na minha Palavra, porque foi ele
que falou de mim,” veja. Aí está a Palavra que o profeta… Que o Senhor veio ao profeta
e o profeta falou a Palavra para a hora futura. E aqui estava identificado. E disse, “Vós
dizeis  que conheceis  Moisés  e  ele  é  o  vosso  guia.  Vós  não conheceis  Moisés,  nem
conheceis a sua palavra.” Por outras palavras, Ele disse, “Eu sou a Palavra. Eu sou a
Palavra  identificada  que  Moisés  disse  que  viria  e  vós  me condenais.”  …pelas  suas
tradições, veja. A igreja condenou-O.

51 Agora, vemo-Lo, agora, perante Pilatos e completamente aprovado… identificado
para  o  tempo…  ou  igreja,  pelo  mensageiro  da  altura.  Tinha-lhes  sido  dada  uma
oportunidade de ver e crer, mas rejeitaram. Por que será que rejeitaram? Muitos deles
queriam crer nisso, mas por causa das suas tradições; não as pessoas, mas as suas
tradições…

52 Agora,  veja,  como Nicodemos veio de noite  e  disse,  “Mestre,  sabemos que és
mestre, vindo de Deus. Sabemos que vens de Deus. Nenhum homem pode fazer estas
coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Nós…” Quem é “nós” de que ele
está a falar? A igreja, os Fariseus, os líderes daquele dia! “Nós sabemos. Nós estamos
completamente convencidos de que Tu és essa pessoa.” Por que será então que não o
conseguiam fazer? Porque o sistema deles… (Eu quero que isto penetre bem fundo,
porque é a isto que estou a chegar, veja.) O sistema a que eles já se tinham juntado foi
aquilo  de onde eles  não se conseguiam mover,  apesar  de verem que aquele  era o
Messias.  Mas  o  sistema  a  que  eles  estavam  ligados  não  os  deixava  aceitar  isso.
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Entende? Agora, eu quero perguntar, a esta audiência visível, quantos entendem aquilo
de que eu estou a falar? Levantem as vossas mãos. Muito bem!

53 Agora, um sistema… Eles criam e sabiam que era assim.

Como  eu  gostava  de  dizer  essa  mesma  coisa  hoje.  Nós  vemos  o  que  deve
acontecer aqui hoje e vemos isso, mas o sistema não os vai deixar aceitar isso. Estão
tão doutrinados com o sistema. Veja, não é a pessoa, é o sistema. Tal como eu falei do
presidente que foi agora assassinado. Não é o homem, que eu saiba, ele era um bom
homem; ele nunca fez nada de mal que eu saiba. Mas é o sistema. Não são as pessoas,
é o sistema.

Não eram os Judeus; foi o sistema deles. Esse sistema condenou-O, porque não
tolerava  o  sistema deles.  Entende?  Agora,  acontece  a  mesma coisa  agora.  E  eles
escolheram este  inimigo  público,  um  assassino.  Mas  o  assunto  agora  envolveu  o
governo. Assim o governo tem de pronunciar esta sentença; porque para tirar uma vida,
deve vir perante o governo. Não lhes era permitido fazer isso porque eles estavam
debaixo do domínio de Roma. E eles não podiam tirar uma vida não importa quanto a
igreja  deles  dissesse  que tinham de o  fazer.  Ora,  eles  não podiam fazer  isso  sem
primeiro  Roma  dar-lhes  a  sanção  para  isso.  Assim,  tem de  ser  trazido  perante  o
governo. Agora, o governo está envolvido na coisa. Agora, se isso não for uma imagem
de hoje, eu não vejo o que é… veja. Exactamente!

54 A igreja rejeita. Agora, é o governo que está envolvido. O tempo chegou em que a
nação de todo… tudo… tinha de vir. O problema estava criado. O momento da verdade
estava à mão. A nação inteira tinha-O rejeitado e tinha trazido a ira de Deus sobre eles.
E antes mesmo de a igreja O ter rejeitado, isso traria a ira sobre a igreja, mas agora, a
nação tinha-O rejeitado, para trazer a ira sobre tudo. E hoje, o mundo rejeitou-O, para
trazer o julgamento sobre o mundo inteiro. Todas as nações têm de ser julgadas.
55 E nós sabemos que isso aconteceu no tempo do grande General Romano Tito. Ele
cercou Jerusalém e depois finalmente apenas… eles comiam os filhos uns dos outros.
Comiam a casca das árvores e a erva da terra e então Tito entrou e derrubou as paredes
e queimou a cidade e o sangue correu pelas ruas assim, onde ele os tinha assassinado
ali.  Eles  tinham de… Antes  de  um Deus  justo  permitir  que  um povo que Ele  tinha
escolhido viesse debaixo de uma coisa dessas, tinha de haver uma razão justa. Ele é
justo. As Suas leis exigem a Sua justiça. E uma lei sem pena não é lei.

Se eu dissesse (se fizesse uma lei aqui na cidade), “Há uma multa por passar um
semáforo vermelho.” E então não havia pena para isso; você continuava a passar nos
semáforos vermelhos. Mas tem de haver uma pena. E a pena da lei de Deus, ao rejeitar
o Seu programa é morte! E tinha de haver uma morte. Assim, tinha de ser pago.

56 Nós estamos num julgamento semelhante, esta manhã, pelo mundo inteiro. Um
julgamento! Todas as denominações rejeitaram a Palavra. Eu sei que isto soa muito
duro e eu quero que os ministros que estão a ouvir, aqui presentes e esses na fita
também, que tentem entender isto agora—que eu tento esclarecer isto. Mas estou a
defender o meu argumento ou a dar o meu argumento aqui ao dizer que estamos hoje
noutra sala de julgamento de Pilatos.

Você diz, “Se eu tivesse estado ali, eu teria falado em defesa de Jesus Cristo e…”
Bem, o que é que você está a fazer em relação a isso agora? É isso, veja. “Não importa
quanto a igreja O tenha rejeitado, eu ficaria ao lado Dele.” Você teve a oportunidade.
Eles rejeitaram-No.

57 Agora, Ele é julgado, hoje, ou foi julgado ou… e no julgamento. Para um sistema
mundial  ser formado, que se chama concílio  de igrejas; para se formar no concílio
mundial de igrejas. Agora, e o que têm eles feito? Eles têm votado para que se unam
completamente e para que tenham um concílio de igrejas. E neste concílio de igrejas…
para que todas as igrejas tenham de pertencer a este concílio ou, se não pertencerem,
nem sequer lhes é permitido pregar. Nem sequer lhe é permitido ter uma oração pelos
enfermos. E a sua igreja pode ser usada para qualquer coisa que eles queiram usá-la.
Se quiserem armazenar caixas ou munições, ou seja o que for que eles queiram fazer,
você não tem qualquer controlo sobre isso. Ou você pertence ao concílio de igrejas ou
não pertence. E esse é o sistema, que está a ser formado aqui nos Estados Unidos, que
cumpre a Escritura ao detalhe. Cumpre o que o Senhor me falou em 1933, veja. E
estamos nessa altura nesta manhã. E Jesus Cristo, a Palavra, está num julgamento,
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hoje, como foi na crucificação. E agora, Ele está nas nossas mãos. Ele está nas mãos do
mundo.  A  Palavra  foi  claramente  identificada  ao  redor  do  mundo  e  Ele  está  no
julgamento. Todas as denominações O rejeitaram. E agora, Ele é julgado como um… no
concílio de igrejas. E eles rejeitaram-No novamente e escolheram como lá.

58 Veja, a natureza na história repete-se porque a natureza continua a mesma. As
árvores continuam a crescer; e os vegetais brotam e as flores. E o mundo volta como
sempre acontece na natureza. E a natureza de cada era produz novamente e reproduz o
reflexo daquilo que a natureza era antes deles.

E hoje, vemo-nos novamente nesse mesmo lugar. Agora, Jesus era a Palavra (S.
João, capítulo 1). Todos nós cremos nisso. Ele era a Palavra e porque Ele era a Palavra
(por favor entendam), Ele era a Palavra e Ele tinha de estar contra o sistema. E eles
não, eles não O rejeitaram por causa dos Seus milagres. Eles não… eles disseram… Ele
disse, “De que me podeis acusar?”

“E que mal tem Ele feito?” disse a mulher. “Que mal tem Ele feito senão curar os
enfermos?”

59 Disseram,  “Nós  não  o  condenamos  por  estas  coisas,  veja.  Nós  condenamo-lo
porque ele sendo homem, se faz Deus.” E a própria Escritura deles dizia que Ele seria
Deus. E Isaías, o grande profeta que escreveu sessenta e seis livros de Isaías e começa
com o… No primeiro, como no princípio; e no meio do livro vem João Baptista; e termina
no reino do milénio. E sessenta e seis livros na Bíblia como há sessenta e seis capítulos
em Isaías. É espantoso, por ser dessa forma. Este Isaías 9 e 6, ele disse, “Um menino
nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da
Paz, Deus forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso.”

E as tradições cegas ou os sistemas não conseguiam ver que aquele era Deus. Pelo
seu próprio profeta (a quem veio a Palavra) que disse, que Ele seria Deus. Os sistemas
cegos! Assim eles rejeitaram a Palavra e desejaram um assassino em troca, Barrabás.

60 E hoje, a Palavra, sendo claramente para este dia, foi vindicada. Foi feita realidade.
Foi mostrado que é a verdade. E nos últimos dias, como Jesus disse, “Como foi nos dias
de Sodoma e assim por diante, assim será na vinda do Filho do homem.” O próprio
Deus, Ele mesmo, que era a Palavra, predisse o tempo do fim e o que iria acontecer. E
as luzes irromperiam no tempo do entardecer. E como Malaquias 4, Ele enviaria estas
coisas e as provaria.
61 E foi trazido ao lugar de decisão. E as igrejas rejeitaram.

E o que é que as igrejas desejaram? Um assassino da Palavra; uma pessoa que
toma um sistema. Se o sistema é contrário à Palavra, então é um assassino para a
Palavra. E eles desejaram uma tradição da denominação, em vez da verdadeira Palavra
sendo manifestada e provada que era Deus entre o povo: pela ciência, por fotografias;
luz, o mesmo anjo do Senhor, a coluna de fogo; o mesmo que viveu na terra no corpo
de Jesus Cristo veio sobre o Seu povo no último dia, onde a ciência tirou a fotografia
disso. A igreja viu as suas obras. Foi completamente vindicado por fitas e tudo, por todo
o mundo e ministrado pessoalmente. E apesar disso tudo os seus sistemas desejam um
concílio de igrejas, para condenar a verdade. Desejam um assassino que pode calar, ou
parar, ou encerrar; e vai fazer isso. Eles vão parar uma coisa assim e o concílio de
igrejas terá de fazer isso. Aí está a marca da besta. Anticristo—contra a Palavra, que é
Cristo.

Mas não o seu…

62 Eles pensam que é tradição. Eles pensam que as suas tradições são de Deus, veja.
Mas não vão defender a Palavra nem Deus vai vindicar que aquilo está certo. Jesus
permaneceu com a Palavra, mas não a favor do concílio deles; mas em favor da Palavra
e a Palavra provou que Ele era Deus. E prova hoje que é Deus, porque vive a mesma
vida, faz a mesma coisa entre nós que fazia lá e que predisse.

Assim, o que é que eles fazem? Eles aceitam algo que… Eles já aceitaram o mesmo
sistema que vai crucificar isso. E a crucificação dos interdenominacionais livres… está à
mão. Está certo.

63 Agora, isso não é contrário às Escrituras. Está de acordo com as Escrituras. “E eles
formaram uma imagem à besta.” A unir as denominações do mundo numa Protestante,
a formar a marca da besta, a imagem da besta de acordo com Apocalipse 13:8. “E eles
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fizeram uma imagem à besta.” A besta é “Roma.” Todos nós sabemos isso. Isso foi
sempre  Roma… Como é  que  pode  ser  a  Rússia  quando  a  Bíblia  diz  Roma?  Vê?  As
pessoas ficam com a impressão errada, veja. Como é que pode ser alguma outra coisa,
quando está predito que tem de vir de Roma?

64 Volte a Daniel novamente. O ferro e o barro nos pés. O ferro nunca terminou, dos
joelhos até ao final.  E todos sabem que a Rússia nem sequer era conhecida lá. Era
Roma. O dragão vermelho era Roma. É sempre Roma. E esse ferro nunca mudou para
outra coisa, de Roma para outra coisa; permaneceu Roma. E a besta é Roma!

65 E Roma tinha um sistema religioso cuja cabeça mortal ou… chaga mortal o matou
na sua cabeça, mas reviveu novamente; da Roma pagã para a Roma papal. E agora eles
estão a fazer uma imagem para isso, da besta que surge em Apocalipse 13. Já reparou
que esta nação é o número treze? E aparece… Eu não digo isto… que isto é… É estranho
no entanto que aconteça matematicamente. E coloca-o exactamente em ordem com a
Escritura. Encontra-se em Apocalipse no capítulo 13; esta nação.

Todas as outras bestas surgiram da água, que é grande número e multidão de
povos, disse a Bíblia. Mas esta pequena besta surge da terra onde não havia pessoas.
No entanto, era um cordeiro. Liberdade de religião; depois falou como um dragão. E
uniu-se com o poder e fez tudo o que o dragão fez antes dele. Exactamente! Assim aí
está. Tem de ser dessa forma; não há outra forma de passar por isso.

66 E aqui estamos hoje, a formar um sistema. Um sistema… nós não podemos… Nós
tentamos fazer com que todos se tornem Luteranos; não podemos fazer isso. Tentamos
fazer com que todos eles se tornem Baptistas; não podemos fazer isso. Todos se tornem
Metodistas, ou todos Pentecostais; não podemos fazer isso. Assim para se fazer isto (o
tempo é tão curto) eles formaram um concílio, uma cabeça, uma imagem à besta. Foi
exactamente  o  que  eles  fizeram.  E  o  que  é  isto?  A  crucificação  da  Palavra,  está
novamente à mão! Está em julgamento e vai em breve entrar na audiência.

67 Repare, a Palavra manifestada… Da denominação… Manifesta a Palavra de forma
diferente da denominação. O que é isto? O que é este sistema? É um satélite de Roma.
Será que a Bíblia disse que seria assim? Sim, senhor! Apocalipse 17, eles viram Roma
levantar-se num sistema eclesiástico de uma mulher. Uma mulher… a igreja é sempre
representada por uma mulher, porque a noiva de Cristo é uma mulher. Foi Eva quem
caiu. É ela que será redimida. E a igreja é o que… é uma mulher que é redimida.
68 E esta mulher assentou-se sobre a besta com sete cabeças e nós conhecemos as
sete colinas e assim por diante, como a Bíblia disse que seria. Não há erro, não há
hipótese de erro, veja. E repare, então vemos que ela era uma mãe de prostitutas, veja.
E mãe e filha unem-se novamente em amizade, onde antes a filha fugiu da mãe, para
tentar viver em decência; porque a sua mãe era tão baixa e má que a menina fugiu de
casa. Mas agora desde que ela começou a ter alguma idade ela… e a fazer tantas coisas
más por si mesma. Ela vê a sua mãe; ela pensa que a sua mãe estava certa por isso ela
está a formar um sistema por si mesma, veja. Exactamente!

69 A unir as denominações—o Protestantismo cumpre exactamente o que a Escritura
disse de Apocalipse 17. “Todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da
vida do Cordeiro foram… pertencem a ela.” A um ou outro. Ou à besta ou à imagem da
besta. A Bíblia disse isso. E Jesus falou disto, não como Comunismo. Mas em Mateus no
capítulo 24, começando com o versículo 21 até ao 26. Ele predisse que o espírito neste
sistema seria tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o eleito, se possível
fora. Os eleitos cujos nomes estão colocados no livro da vida do Cordeiro desde antes da
fundação do mundo. E francamente, pô-los tão atados que Ele até disse que se Ele não
abreviasse a obra por causa deles, não haveria carne nenhuma que se salvasse sobre a
terra.

E nós só temos…

70 Isto  é  1964,  não  é?  E  eu  penso  que  eles  afirmam  que  está  dezassete  anos
desviado, assim… de acordo com o calendário. E nós temos sessenta e quatro… 1964,
que vai fazer (o que é isso) trinta e seis anos que restam até ao século XXI. E a cada
dois mil anos o mundo chegou ao fim do seu sistema mundial; o sistema religioso no
final de todos os sistemas. Deus teve de entrar em cena. Ele fê-lo nos dias de Noé;
primeiros dois mil anos. Os segundos dois mil anos, o sistema voltou onde o nosso texto
fala nesta manhã. E Ele enviou novamente a Sua Palavra. Ele enviou a Sua Palavra por



O Que Farei Com Jesus Chamado Cristo? 14

um profeta… no tempo de Noé—o profeta Noé. E as pessoas rejeitaram isso por causa
do sistema delas. Ele enviou a Sua Palavra novamente no tempo de Jesus; a Palavra
manifestada em plenitude. As pessoas rejeitaram.

E agora, é 1964, restando trinta e seis anos até aos próximos dois mil anos; e a
Palavra foi trazida e o sistema rejeitou.

71 A que distância estamos? Talvez seja mais tarde do que pensamos! Vê? A qualquer
altura pode acontecer. Talvez já tenha acontecido, pelo que sabemos, como eu falei no
Domingo passado quando estive aqui. O último nome pode já estar nesse livro; quando
estiver, não entra mais ninguém. O mundo vai continuar na mesma, mas a igreja está
selada. Repare agora, enquanto continuamos aqui.

Os nomes deles… Agora, ele não vai enganar aqueles cujos nomes estão escritos
no…

72 O  que  é  isto?  Tem  de  ser  um  sistema,  veja.  E  pense:  Ao  pertencer  a  essa
denominação nesse sistema, o que é que você faria então? O que é que você tem feito?
Você está selado fora (veja), da Palavra, para um sistema assassino que tira… ao ter
aparência de piedade mas negando a eficácia dela. É a marca da besta. Exactamente!

73 Veja, é a besta ali, o que ele fez; e aqui está a imagem, a mesma coisa. E a besta
era tão grande, que formou essa grande igreja universal em Nicéia (veja), a que eles
fizeram todo  o  mundo  vir,  a  esse  sistema.  E  eles  pensavam que  era  tão  grande,
“Ninguém era capaz de lhes fazer guerra,” disse a Bíblia, até que eles fizeram uma
imagem à besta. E trouxe todos os Protestantes ao concílio de igrejas, que formou um
sistema, em que você nem era considerado Cristão nem nada senão pertencesse a esse
sistema.

74 Aí está a diferença entre a marca da besta e o selo de Deus. Deus sela pela Sua
Palavra. Crê que a Palavra é isso? Agora, você diz, “Será que isso está certo, Irmão
Branham?” Sim, senhor!

Agora, eu sei que você Sabatistas ou Adventistas do Sétimo Dia dizem, o manter o
Dia de Sábado.  Mas isso é… Não é para ser  desagradável  convosco,  mas isso está
completamente fora da escritura. Efésios 4:30 diz, “…não entristeçais o Espírito Santo,
pelo qual estais selados até ao dia da vossa redenção,” veja.

75 Agora, o Espírito Santo é a Palavra. Deus não é três. Ele é o mesmo Deus em três
dispensações, três ofícios. Deus o Pai, sobre a lei; Deus o Filho, em graça; e Deus o
Espírito Santo (como vocês lhe chamam)—o mesmo Deus na dispensação do Espírito
Santo. Deus o Pai era a Palavra; Deus, o Filho era a Palavra; e Deus o Espírito é a
Palavra. Veja, são apenas três ofícios. Depois que você… E o Espírito Santo sela-o; por
isso, você está selado pela Palavra.

Agora, você diz, “Bem, eu estou selado por…”

76 Bem, então isso identifica-se, veja. Prova! Você não pode pertencer a um sistema e
estar selado com o sistema e a Palavra, veja. Porque se contrariam, um ao outro. Você
não pode fazer isso. Muito bem.

Agora,  vemos,  que  as  grandes  máquinas  mecânicas…  a  mecânica  da  grande
máquina, que é para… A máquina, tem… (o automóvel), tem pistões, válvulas e um
carburador e assim por diante. Essa é a mecânica.

77 Eu gostava de dizer algo à igreja aqui, vem-me à memória.

Veja, isso é o que… eu creio que estamos tão próximo do final que vou dizer agora
uma coisa, veja, veja. A mecânica… Há tantas pessoas a tentar explicar a mecânica;
quando você não sabe isso, veja. A única coisa que você… Você sabe, você devia saber!
A mecânica é conhecida. Agora, e se Moisés… E se alguém dissesse, “Noé, quero que me
explique a mecânica da arca a flutuar. Como é que…” Ele não conseguia fazer isso. Você
não tem de conhecer a mecânica; apenas a dinâmica disso. Veja, a dinâmica é o que
você quer conhecer. Como é que vai…

Alguém veio a Israel e disse, “Ora, Moisés, quero entender, como é que pôde criar
animais com a sua própria palavra?”

Ele diria, “Não é a minha palavra, é a Palavra de Deus. Ele disse-me para fazer
isso,” veja.
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78 “Explique-me, como é que você fez as moscas virem sobre a terra, quando não
havia assim tantas moscas sobre a terra,” veja. Moisés não podia ter explicado isso.
“Você não tem… Como é que você faria o vento do oriente vir e soprar e abrir uma
abertura pelo Mar Vermelho e nós todos seguimo-lo por terra seca. Explique a mecânica
disso.  Qual  foi  o  sistema  que  você  usou,  Moisés.  O  que… diga-me  a  investigação
científica de que átomo é que você soltou,” veja.

Veja, ele não sabia. Ele não conhecia a mecânica; ele apenas conhecia a dinâmica.
E é dessa forma que eu não lhe consigo dizer como estou a viver. Eu não lhe consigo
dizer como é que você está a viver, mas você está a viver. Eu não lhe consigo dizer
como é que o seu coração e a sua comida entram e fazem o sangue. E é necessária a
força dessa comida e entra nessa terceira parede do tracto intestinal e transforma-a
numa vida do sangue e envia-o de volta através de si. Eu não consigo explicar isso, mas
faz  isso.  Veja,  faz  isso.  Eu  não consigo  explicar.  Eu  não conheço  a  mecânica.  É  a
dinâmica!

79 Agora, Moisés podia ter conhecido a mecânica mas não era da conta de ninguém
entender isso a não ser Moisés. Eles sabiam que funcionava e isso chegava. Por que será
que as pessoas não conseguem ficar  satisfeitas  dessa forma hoje? Vê? Nem todos
podiam ser um Moisés. Só havia um Moisés. Eles sabiam apenas que era de Deus. Eles
viam que era de Deus. E eles seguiam em frente e iam bem até começarem a questionar
e queriam levantar outra pessoa para fazer a mesma coisa—(Coré, Datã). E quando eles
arranjaram alguém para trazer umas imitações carnais, finalmente Deus disse, “Separai-
vos. Não entrem nesse sistema de organização, vejam. Saiam disso. Eu vou engoli-los.”
E Ele abriu a terra e engoliu-os, veja.

80 Você  não  sabe…  Você  não  tem  de  conhecer  a  mecânica.  Conheça  apenas  a
dinâmica, a coisa que o faz pulsar, que o torna verdadeiro. E veja se atinge o alvo que a
Bíblia prometeu que iria atingir neste dia, veja. É a Palavra novamente. De volta à
Palavra.

81 Agora, a grande máquina está pronta agora e a postos para se mover. A mecânica
já está ali. Eles já têm o sistema mecânico de uma organização que vai trazer sobre a
terra uma paz, dizem eles. Eles têm uma… como umas Nações Unidas. As nações estão
unidas. É um tempo de união. Eu preguei sobre isso recentemente. Eles estão a unir-se
para trazer o quê? Uma paz mundial! Eles fizeram isso na Sociedade das Nações. Eles
fizeram sempre isso e  nunca funciona.  Não pode funcionar.  As  Nações Unidas não
passam de um grande balão de borracha levado por todo o vento de doutrina por todas
as nações. Vai rebentar e estourar com qualquer coisa. Não pode funcionar; nem o
concílio de igrejas pode funcionar. É uma organização pelo homem, contrária à… Com o
sistema deles contrário à Palavra de Deus. E não pode funcionar!

“Como é que dois podem andar juntos a não ser que estejam de acordo?” Você não
consegue fazer isso. E como é que a igreja Cristã pode… vai ter de…

82 Os Pentecostais,  as Assembleias de Deus e as outras grandes igrejas do reino
Pentecostal e as pessoas do Evangelho Completo… Como é que eles podem renunciar
aos seus ensinamentos evangélicos, os próprios princípios em que eles se basearam? E
onde eles foram levantados a sair dessas organizações e condenaram isso. E têm de
renunciar à sua doutrina evangélica para andar com os homens, que discordam dos
princípios da Bíblia e da cura divina e do poder de Deus e de Jesus Cristo. Como é que
dois podem andar juntos a não ser que estejam de acordo?

83 Aí  está!  Essa é  a  hora a  que chegamos.  E  essa é  a  grande máquina que está
preparada. Agora, eles têm a mecânica. A única coisa que eles têm de ter é Satanás ali
com a dinâmica, para forçar a marca da besta. Quando for forçada, então a dinâmica
está a operar. A mecânica está lá. Eles já a têm.

84 Deixe-me dizer uma coisa também. Este tempo de união—você vê as igrejas a unir-
se, as nações a unir-se… É um tempo de união de Deus e da Sua noiva também. E eu
digo isto com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo está chamada; eu
creio que ela está selada no reino de Deus. Eu creio que a mecânica está lá. Eles estão à
espera da dinâmica, que a vai tirar da terra para a glória, no rapto. Eu creio nisso de
todo o meu coração. Sim, senhor! Nós não sabemos como é que Ele o vai fazer, mas Ele
vai fazer isso. Ele é a dinâmica. Nós apenas nos tornamos membros da máquina (do Seu
corpo) formando-nos à Sua imagem e vemo-Lo a unir-Se connosco nas Suas obras, com



O Que Farei Com Jesus Chamado Cristo? 16

os Seus dons de amor, enquanto Ele nos dá a nós antes da ceia das bodas. E estamos à
espera, à espera disso.

A grande igreja deles será unida…

85 A dinâmica desta igreja será um novo preenchimento do Espírito Santo, que temos
operado em pequena medida, enquanto a pedra principal está a descer para se unir com
o corpo. Mas quando essa cabeça e esse corpo se unem todo o poder do Espírito Santo a
levantaria exactamente como… Até os mortos, que estão mortos em Cristo há centenas
de anos, vão surgir na beleza da Sua santidade e vai voar pelos céus, a dinâmica é o
Espírito Santo.
86 E agora,  a  dinâmica  deste  grande regime que eles  construíram… Esta  grande
máquina vai trabalhar um dia no concílio de união do concílio mundial de igrejas, que vai
forçar… Mas lembre-se… Você diz, “Quando isso acontecer…” Vai ser demasiado tarde,
então, para si. Você já está lá. Quer queira quer não queira, você já está lá, veja.

Repare, você já tem esse espírito sobre si… No dia em que os ventos do Espírito
estão a soprar do Este, Norte, Oeste e Sul, a persuadir as pessoas para saírem disso e a
mostrar às pessoas. É por isso que eu tenho estado tanto contra esse sistema. Eu vi que
havia algo ali de trevas. Como eu vi aquelas mulheres da forma que punham aquela
coisa na cara, eu contei-vos no Domingo passado, eu sabia que alguma coisa estava a
chegar.

Por que será que eu estive sempre contra essa coisa? Eu não sabia disso; sei
agora. Por que será que eu estive sempre contra a religião organizada? Foi porque…
agora vejo. É a marca da besta, veja. Eu nunca disse isso até há algumas semanas
atrás, veja. Agora, depois das políticas da igreja; então o que acontece, depois que a
Palavra foi verdadeiramente vindicada? Agora veja que finalmente chegou a um lugar
em que tem de haver um acordo.

O movimento seguinte deles agora foi…

87 Qual foi o movimento seguinte dos Judeus depois que a igreja rejeitou? (a igreja
rejeitou a Palavra). Não quiseram ter nada a ver com isso. “Era um espírito maligno.”
Conhecia os pensamentos que estavam no coração deles. “Era um espírito maligno.” No
entanto, era a Palavra. As obras que Ele fez testificaram Dele, vindicaram quem Ele era.
Eles não queriam ter nada a ver com isso. Então a seguir, chegou a um governo. E isto é
um governo da igreja porque todas as nações estão envolvidas. Havia uma nação pagã a
controlar uma nação religiosa. Agora, é um… tudo é religião. Assim, tem de chegar a
uma religião mundial.  Oh, bem! Um cego conseguia ver isso.  E o que diz  um cego
quando vê isto? Quando ele vê isto, ele sai da sua cegueira.

88 Repare, ali, quando este concílio mundial se reunir… O que faremos com este Jesus
chamado Cristo? Eles certamente não querem ter nada a ver com isso. Assim, só há
uma coisa a fazer então. Exactamente o que eles fizeram lá. Vão crucificar. Certamente!
Calar; não podem existir mais, não lhes vão permitir fazer isso. A força da religião, das
nações não lhes vai permitir fazer mais isso. Um ministério assim que continua aqui e
coisas assim serão completamente encerradas.  Você não pode fazer  isso sem uma
sanção por parte da sede, a liderança da igreja, veja. Uma imagem à besta. Oh, aqui
estamos. É isso! Nós já chegamos e está verdadeiramente vindicado.

O movimento seguinte é para crucificar.

89 Tal  como  agora,  fazendo  com que  todos  os  que  não  se  juntem a  eles,  serão
fechados e não lhes será permitido pregar.  Vê? Isso crucifica novamente a Palavra
vindicada da promessa. Pare com isso! Não lhe é permitido ter mais isso. “Não há mais
serviços de cura. Não há mais oração pelos enfermos.” Não, senhor! Você não pode
fazer isso. Não, nenhum destes…“ Não, senhor! Você vai passar pelo concílio de igrejas
ou não vai ter isso.

Agora, você pode ver por que é que eu estou contra a religião da denominação
porque é a marca da besta. Roma é a cabeça disso, a primeira. Exactamente. E isso faz
com que todos tomem isso ao se juntarem às filhas, que são a imagem. A mãe delas fez
a mesma coisa. Onde é que Roma se organizou primeiro? Qual foi a primeira religião
organizada no mundo? A Católica Romana! Se alguém tiver uma palavra a dizer contra
isso, deixe-me ouvir agora. Não está aqui. A primeira organização, a primeira igreja que
já se organizou foi em Nicéia, Roma. Sim, senhor. E isso foi exactamente o que eles
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fizeram.

90 E o que é que Lutero fez depois da sua morte? Eles fizeram a mesma coisa que
fizeram em Nicéia,  Roma. O que eles fizeram depois  de Wesley? O que é que eles
fizeram depois de todos os grandes movimentos que surgiram? Eles fizeram a mesma
coisa. Fizeram filhas, para a prostituta. Exactamente, é perfeito…

Como pelo mesmo, vemos aqui…

91 Eu tinha uma pequena escritura apontada aqui. Talvez seja melhor omitir isso.
Mas… e observe, eles tinham de… A organização da igreja tem o mesmo sistema reunido
hoje. A única coisa que eles precisam é a dinâmica disso. Algo para estabelecer isso em
força e está a chegar ao momento da verdade, rapidamente.

A igreja Católica e as igrejas Protestantes vão ficar  amigas.  Eu disse-vos isso
sempre… nos últimos trinta e alguns anos; eles vão unir-se. E veja exactamente o que
estão a fazer agora. Os Protestantes nunca se tornarão Católicos, mas vão ser uma
irmandade associada; uma marca da besta; à imagem da besta.

92 Pelos mesmos meios, que a mãe, Eva, corrompeu o mundo inteiro para uma morte
física; a mãe, Eva… (Ouça). A mãe Eva corrompeu toda a raça humana pela morte física.
Como? Ao rejeitar a Palavra e ao aceitar algo muito parecido com isso. Ela provocou
toda a morte física porque ela deixou a verdadeira Palavra; e creu em toda a verdadeira
Palavra  menos num bocado.  Um pequeno desacordo com a plena Palavra  de Deus
provocou toda a mágoa, toda a morte e tudo o que já esteve na terra. Eva fez isso. A
mãe da morte. Agora, vê onde estamos? A mãe da morte! Repare, ela não creu na
Palavra. Ela disse, “Deus disse.”

Satanás disse, “Está certo.”

“Deus disse.”

“Está certo.”

“Deus disse.”

“Está certo.”

“Deus disse.”

“Sim, isso está, de certa forma está certo. Mas olha, não é tudo. Olha, tu vais ter
os teus olhos abertos, tu vais ser…”

Mas, Deus disse! E isso encerra o assunto. A Palavra! Veja, começou com apenas
uma má interpretação da Palavra. E a mesma coisa, está a terminar da mesma forma.

93 Repare, uma filha é um produto da união de um pai e de uma mãe. Agora aqui está
algo chocante. Mas a morte (física), a morte física é a união da mãe Eva e de Satanás
por não crerem na Palavra de Deus. Eles uniram-se e trouxeram o produto da morte.
Ela… a… A morte é um produto da união de Satanás e Eva.

Eva tinha a Palavra. Satanás está contra a Palavra. E veja! Quase noventa e nove e
noventa e nove centésimos disso, Satanás admitiu que estava certo. Assim tão próximo,
disse a Bíblia, “Nos últimos dias enganaria o eleito se possível fora.” Vê como isso vem?
Como sempre foi? Como é que sai? Da mesma forma! A união da incredulidade em toda
a  plena  Palavra  de  Deus.  Entendeu?  Foi  isso  que  trouxe  a  morte;  é  ao  unir  a
incredulidade com a Palavra.  Incredulidade: apenas uma pequena parte disso;  um
pouco, um bocadinho; um centésimo de um por cento. Mas tem de ser cem por cento! É
só isso.

94 Repare, a filha de Deus, a igreja, a noiva, é também um produto da união de Deus
e da Sua Palavra! O Espírito Santo unido num corpo de carne, produz o Filho de Deus.
Um produto da justiça de Deus. E no último dia, como nos é dito, como foi nos dias de
Sodoma, a noiva será unida pela Palavra de Deus manifestada em carne. O Espírito
Santo selando-os em Deus e a selar fora a incredulidade, no exterior.

95 Como  eu  disse,  se  a  vida  de  Beethoven  estivesse  em  si,  você  vivia  como
Beethoven. Se a vida de Hitler estivesse em si, você vivia como Hitler. E quando a vida
de Cristo está em si, você vai viver como Cristo. E você faz as obras de Cristo. E isso
será… Se Cristo vivesse hoje Ele faria exactamente o que a Palavra disse que Ele faria
hoje. E se a Palavra disse que Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, por que será
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que este mundo eclesiástico cego não consegue ver o tempo em que eles estão a viver,
veja?

96 Eva provocou toda a morte física ao tentar introduzir uma heresia de Satanás na
Palavra. E essa é a mesma coisa que aconteceu à igreja em Nicéia, Roma; ao tomar os
dogmas  em vez  da  Palavra.  Essa  é  a  mesma  coisa  com os  Metodistas,  Baptistas,
Presbiterianos; quando a luz surge em cada era e eles rejeitam. É por isso que os
Luteranos morreram quando Wesley surgiu. Estava noutra era. A Palavra surgiu e eles
tinham de a aceitar ou morrer. É por isso que os Pentecostais estão a morrer agora,
porque a era está aqui.  A Palavra foi  manifestada—o tempo da águia.  O tempo da
Palavra regressar; para restaurar a fé dos pais de volta aos filhos novamente. E eles
estão tão  unidos  que rejeitaram e eles  estão  apenas  mortos  espiritualmente.  Isso
sempre…

97 O corpo de Deus uniu-se com a Sua noiva, sendo um. Ele e Cristo juntos, como o
Espírito a operar na carne da igreja como operou na carne de Jesus Cristo, porque faz
parte do Seu corpo. Não dois, mas um. Eles são um. Um marido e a esposa não são
mais dois, mas um. E Cristo e o Seu corpo são um. E o mesmo Espírito que estava em
Cristo está na Sua noiva, no Seu corpo, que os une com toda a Palavra. E Deus a viver
ali manifestado. E o anticristo vai dizer, “Oh, eu creio em Cristo, eu creio no Evangelho,
eu creio nestas coisas, mas, sabe…” Aí está.

98 “Mas  você  sabe  que  os  dias  dos  milagres  já  passaram,  não  existe  uma coisa
dessas,” veja. Aí está. “Oh, eu não creio que você tenha de baptizar no nome de Jesus
Cristo.”

Mas a Bíblia disse que você tinha de ser baptizado. Agora, eu quero que algum
teólogo discorde disso, veja. Tem de ser. Você diz, “Bem, o baptismo não faz qualquer
diferença.” Bem então, por que foi escrito? Por que é que fazia diferença para Paulo? Por
que é que fazia diferença para todos os outros? Você ou é baptizado…

A Bíblia disse, “Tens nome de que vives e estás morto.” Porque não há outro nome
dado debaixo do céu… Por que é que vão pregar nisso, orar nisso, tudo o resto, mas
quando chegam à piscina rejeitam isso?

Eu disse a um homem no outro dia, eu disse, “E se um homem…”

Disse, “Não faz qualquer diferença.”

99 Eu disse, “Se um homem vier até si e depois disser que foi baptizado no nome da
rosa de Saron, no lírio do vale e na estrela da manhã. Você diria que ele está bem?”

Ele disse, “Não, senhor.”

Eu disse, “Você voltaria a baptizá-lo?”

“Sim.”

Eu disse, “Como é que o ia baptizar?”

Disse, “No nome do Pai, Filho, e Espírito Santo.”

Eu disse, “Muito bem, agora você fez exactamente… Você colocou… Se você chamar
esses nomes, você fez a mesma coisa que ele, quando ele disse, «rosa de Saron, lírio do
vale e estrela da manhã,» porque isso é um título; e Pai, Filho e Espírito Santo é um
título,” veja.

Ele disse, “Mas Jesus disse para baptizar no nome…”

Eu disse, “Foi exactamente isso que Ele quis dizer. Mas o que é… não… Ele não
disse, «dizei estas palavras.» Baptizai-os no nome. Nome!” (Oh, bem.) Eu disse, “Pai,
Filho e Espírito Santo são títulos. O nome do Pai, Filho, … O nome do Pai, Filho e do
Espírito Santo.” Eu disse, “O que é que Pedro disse que era? O que é que os outros
disseram que era? Qual era? O Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, Filho e Espírito
Santo.” Ele tem cerca de 30.000 nativos que tem de rebaptizar novamente agora, veja.
Muito bem! Mas está certo.

Paulo disse, “Se um anjo do céu…”

100 Paulo disse a essas pessoas que não estavam baptizadas no nome de Jesus Cristo
(Actos 19:5), que para receber o Espírito Santo tinham de vir… Apesar de estarem a
clamar e a louvar a Deus e a fazer grandes coisas, ele disse que eles tinham de voltar e
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ser rebaptizados, no nome de Jesus Cristo, depois de João Baptista os ter baptizado.
Eles tinham de voltar e ser rebaptizados. E ele disse em Gálatas 1:8, “Se um anjo do
céu ensinar qualquer outra coisa para além do que eu tenho ensinado, seja anátema.”
Sim, senhor. Assim nós temos de permanecer com essa Palavra; toda a palavra disso,
veja.

101 Repare… Oh, não tem falhas; tenha a certeza absoluta. Se houver alguma dúvida
na sua mente é melhor esclarecer isso agora. Não espere até lá, é demasiado tarde. Não
espere até que receba a marca tão profundamente, que nunca mais vai ver. Você será
cego. Ele cegou Israel para que Ele pudesse manifestar a Sua Palavra. Ele está a fazer a
mesma coisa aos Gentios, porque aqui estão eles, a caminhar até isso tal como eles lá.

102 Repare, Eva rejeitou e renunciou aos seus direitos, depois que ela tinha visto a
Palavra vindicada por Deus (o que Ele tinha feito). Ela rejeitou e renunciou aos seus
direitos. Eles fizeram a mesma coisa em Nicéia, Roma. E eles estão a fazer a mesma
coisa  agora  no  concílio  de  igrejas.  Exactamente.  Irmãos,  isso  vai  de  Génesis  a
Apocalipse sempre a mesma coisa. Foi o que Israel fez. Foi o que Pilatos fez. Foi o que
tudo fez, sempre, de Eva até agora. A mesma coisa! Eles rejeitam a Palavra vindicada e
tomam um dogma em vez disso. Isso forma a morte; morte espiritual. Morte! A Palavra
ainda é pregada aos mortos. Exactamente! Não será no milénio, agora. Veja, já se está
a pregar a eles. Podem estar a receber agora mesmo, veja.

103 Os filhos de Caim, o qual era um produto da incredulidade da Palavra de Deus… os
filhos de Caim fizeram troça da mensagem do profeta Noé.  Reparou nisso? Com a
Palavra de Deus ele tinha trazido o julgamento predito e tinha sinais vívidos, sinais
vindicados, de que o tempo estava no final. E os filhos de Caim fizeram troça disso. Tal
como fazem, agora. Tal como fizeram nos dias de Jesus. Tal como fizeram ao longo das
eras; foi sempre assim. Eles fazem troça e riem-se disso. Ele disse, “Nos últimos dias
virão escarnecedores dizendo, «Não há diferença no tempo; desde que os nossos pais
adormeceram.»” Vê?

Tal  como  os  filhos  do  diabo  fizeram,  pelo  sistema  religioso,  com  a  Palavra
manifestada no tempo de Jesus Cristo. Veja! Os sistemas religiosos do povo Judeu…
[Irmã Rose.] O povo Judeu que devia ter mais sabedoria, mas o sistema deles fez com
que rejeitassem e fizessem troça da Palavra de Deus, em que eles afirmavam crer,
manifestada. Nem uma palavra fora do lugar. Eles fizeram a mesma coisa.

104 Tal  como  fazem  hoje.  O  sistema  religioso  nesta  grande  máquina  que  eles
prepararam, agora, vai completamente… rejeitou as promessas no tempo do fim; com a
mensagem do tempo do fim e o sinal do tempo do fim, tudo que deve acontecer no
tempo do  fim;  como Deus  predisse,  palavra  por  palavra.  Está  na  fita  de… se  eles
dispararem sobre mim, ou seja o que for que eles façam, eles nunca vão parar essa
mensagem! Vê? Vai continuar na mesma, veja. Já saiu; está em fita. Já foi, veja. Eles
nunca podiam… É a palavra do final, agora mesmo. Completamente vindicada e provada
muitas e muitas e muitas vezes; por sinais, prodígios, pela mecânica, pela dinâmica,
pela ciência, pela igreja, pelo próprio Deus que provou que esta é a hora; tanto pela
Palavra como por sinais e prodígios.

105 Uma mensagem aprovada por Deus, entre vocês, por sinais e prodígios da hora.
Uma mensagem de que Jesus Cristo não está morto, mas está vivo tal como sempre
esteve e envia… E cumpre exactamente Malaquias 4 e todas as outras escrituras que
Jesus disse que seriam nos últimos dias; está totalmente cumprido tanto cientificamente
pelo mundo… As revistas trouxeram grandes fotografias de círculos de luz (que foi
predito aqui) e de anjos de Deus que desceram, eles não sabem nada sobre… e por todo
o lado, foi provado por todo o mundo.

A seguir é a crucificação e nós estamos a ver isso. E Jesus disse então, “Que direi?
Livra-me Pai desta hora?” Mas não! “Seja feita a Tua vontade na terra como no céu.”

É o que a igreja diz, hoje, do seu coração: “Eu juntar-me com algo assim…? Não,
Senhor! Não! Seja feita a Tua vontade como no céu.”

106 Repare, depois que a Palavra prometida para a era foi vindicada, eles rejeitaram.
Eles fizeram o mesmo hoje. E eu estou prestes a terminar agora. E quando Ele veio
então claramente a  identificar-Se como sendo a Palavra e  chegou ao momento da
verdade em que eles deviam escolher a Palavra ou tomar o sistema; hoje chegou à
mesma coisa. Tem de se escolher a Palavra ou tomar o sistema. E eles tomaram o
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sistema. Agora, o que é que isso faz? (para encerrar) Ele está nas mãos do mundo.
Certo!

107 Agora, o meu texto. Esse é um longo caminho para o construir, mas agora acabei
de começar. Vê? (Não se levantem, eu estou apenas a brincar.) Veja! Aqui está o meu
texto. Nós queremos… isso está a colocar a base. Temos isso tudo colocado numa linha,
aqui agora. Vamos colocar isso em ordem em casa e ver como parece. Coloque debaixo
da lente.

Jesus está nas mãos das pessoas. Ele está nas mãos da igreja. O que é que você
vai fazer com este Jesus que é chamado a Palavra ungida? O Cristo, significa a Palavra
ungida. “Que fareis com este Jesus?” Pilatos disse, “Que farei com isso? Qual é a minha
acção? O que posso fazer  com este Jesus chamado Cristo?”  O que é que o mundo
clamou? O que é que a igreja clamou? “Crucifica! Pára! Não queremos mais isso.”

108 Vou perguntar-lhe uma coisa. Consegue imaginar a culpa nas mãos de Oswald,
nesta manhã? Aquele que matou o presidente. Consegue imaginar o que será o seu
julgamento, se for provado que foi ele que fez aquilo? Consegue… consegue imaginar
qualquer misericórdia que reste para ele? O sangue do presidente dos Estados Unidos
está nas mãos dele. Acha que o Tribunal Federal… Não importa quanto ele implorou, “Eu
não queria fazer isso!” Isso não o vai desculpar nem um pouco. Ele vai perecer. Porquê?
Ele tem o sangue do presidente nas suas mãos.

Consegue imaginar os seus sentimentos? Queria ter isso nas suas mãos? Bem,
então  e  o  sangue  de  Jesus  Cristo?  Acha  que  vai  ser  desculpado?  Depois  de  ser
completamente vindicado; como é que você vai escapar? O sangue Dele está nas suas
mãos.  Culpado!  Pecador,  para  onde  vai  a  partir  daqui?  O  que  vai  fazer  depois  da
reunião, nesta manhã?

109 Acha que… Você diz, “Bem, eu tencionava… eu não quis ser mau.” Oswald pode
dizer a mesma coisa. Se a justiça do nosso Supremo Tribunal chamar por justiça, vai
chamar… É o nosso… é o absoluto da nação. Toda a nação está ligada a esse Supremo
Tribunal e não pode sobrar nada. Ele cometeu o crime. Ele tem de pagar por isso. Não
importa quanto ele não quisesse… Quais eram as suas intenções, nem nada acerca
disso; ele vai pagar por isso de qualquer forma.

Se o nosso Supremo Tribunal e a sua justiça exige uma recompensa de galardão;
quanto mais, você se irá encontrar na barra do julgamento de Deus, quando você vier
com o sangue de Jesus Cristo nas suas mãos. O que é que eu vou fazer com este Jesus,
chamado  a  Palavra  ungida?  Vocês  ouviram.  Vocês  sabem  que  é  verdade.  Foi
completamente vindicado.

110 Um assassino? Você desejaria um assassino da Palavra da denominação em vez do
Cristo inocente? Você crucificá-Lo-ia? Você atrevia-se a tomar Barrabás? Consegue
clamar por Barrabás? Como é que alguém se atreve a fazer isso!—clamar por Barrabás,
o assassino da Palavra; em vez de tomar a Palavra, que é vida. E está nas suas mãos.

Quando eu ouvi falar do assassinato do Presidente Kennedy, esta mensagem veio
ao meu coração. Eu pensei, o que é que aquele homem vai fazer? Não há forma de fugir
disso, agora. Ele pode ter acordado por esta altura e ver o que lhe espera.

111 Você vai acordar um dia (aqui, ou na fita, onde quer que você esteja), você vai
acordar um dia, pecador, e vai perceber que está sangue na sua mão; e o sangue do
Filho  de  Deus;  e  você  é  culpado  da  morte  Dele.  O  seu  pecado  matou-O,  a  sua
incredulidade na Sua Palavra; quando você não viu a identificação Dele. Entristeceu o
Espírito Santo! E o que é que você consegue fazer, a não ser ficar no julgamento de
Deus sabendo o que lhe vai acontecer! Sim, o sangue de John Kennedy nas mãos de
Oswald será uma coisa menor, do que o sangue de Jesus Cristo nas suas mãos quando
você estiver perante Deus.

112 “O que farei com este Jesus chamado Cristo?” disse Pilatos. Ele tinha sido colocado
nas mãos dele. E o sangue de Jesus Cristo está novamente colocado nas mãos desta
congregação. Está colocado nas mãos desta nação; e por todo este mundo, onde estas
fitas foram e as coisas que foram vindicadas e provadas de Deus. Agora, o que é que
vamos fazer com este Jesus que é chamado o mesmo ontem, hoje, e eternamente? O
que faremos com este Jesus?

E você está pronto a ficar do lado Dele? Pilatos… E Pilatos fez a mesma coisa, ainda
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restam três coisas que pode fazer com Ele. Pilatos tentou as três e não conseguiu. Três
esquemas que você pode tentar operar, mas nunca vão funcionar. Pilatos tentou tirá-Lo
das mãos dele. Mas quando for colocado nas suas mãos, está nas suas mãos. Pilatos
tentou de três formas diferentes e não conseguiu.

113 Nós devemos encarar o facto de que Ele está nas nossas mãos. Nós vimo-Lo na
Sua Palavra. Nós vemo-Lo a vindicar-Se. Nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje,
e eternamente. Está certo? Então eu não estou apenas a falar para esta congregação
aqui, esta manhã, porque eu estou apenas a falar para seiscentas, setecentas pessoas
talvez. Mas eu estou a falar para milhões nesta fita, que vai por todo o mundo, veja. Ele
está nas vossas mãos lá nas terras das fitas, onde quer que estejam. Você sabe que é
verdade. Se não souber, então está cego. Você não pode ver a Palavra, nem pode ver
Deus na Palavra e Ele está nas suas mãos. Agora, o que é que vai fazer com Ele?

114 Pilatos tentou livrar-se Dele, mas nós temos de encarar os factos. Pilatos teve de
encarar isso. Ele sabia, ele ouviu! Bem, você diz, “Eu nunca vi nenhum…” Você ouviu, de
qualquer  forma.  Você  está  a  ouvir  agora,  veja.  Ele  queria  que Jesus  operasse  um
milagre ou que fizesse um truque para ele, mas Ele não estava a fazer truques. Ele
estava apenas a fazer como Deus Lhe disse para fazer.

Você ouviu! A fé vem pelo ouvir. Você tem fé e afasta-se… a tirar isto das suas
mãos. Mas ele teve de enfrentar os factos, de qualquer forma. Ele teve e nós temos
também, temos de enfrentar os factos. Ele está completamente identificado. Pense—
com o sangue de um homem nas suas mãos!

115 Um homem tem de ter cuidado quando tem o sangue de outro homem nas suas
mãos. Veja um avião. Um piloto de um avião, quando ele sai com esse avião, ele verifica
todo o instrumento. Porquê? Ele tem o sangue de uma pessoa nas suas mãos. Cada
instrumento que possa ser verificado, ele verifica. Quando ele sai e liga o avião ele
verifica o motor e vê que está aquecido. E abre completamente a válvula para ver se o
estouro vai… se será capaz de… ou lança a hélice com ar suficiente para o levantar do
chão. Vocês já estiveram, muitos de vocês, num avião ou já se sentaram e o avião
quase abana o chão. Ele está a dar tudo o que tem para ver se alguma coisa está fora
do lugar. Se estiver, ele vai cuspir e rebentar. Mas ele verifica novamente; se tiver de
estar ali um momento até verificar tudo novamente. Se o fizeram gastar o seu tempo
um pouco, ele verifica novamente.

116 Como é que a igreja devia estar a verificar novamente e novamente e novamente e
novamente.  Estamos à espera da Sua vinda.  Estamos à espera de levantar  voo.  É
melhor verificarmos com a Palavra, não com o que outra pessoa disse. Tenha a certeza
que sabe, como uma experiência pessoal com Cristo. Verifique novamente e novamente
e novamente. Porquê? Ele tem o sangue de um homem nas suas mãos. É melhor que
ele verifique.
117 Então  e  um médico  antes  de  uma operação?  Nós  temos  alguns  médicos  aqui
sentados nesta manhã. Repare, que um médico, o que ele vai fazer antes de ir para uma
cirurgia. Ele quer um raio-X. Ele quer verificar o sangue, ele quer verificar o coração. Ele
quer ver se você tem alguma constipação antes de lhe dar a anestesia. Ele verifica todos
os instrumentos; ele ferve-os completamente para ver se não há germes neles. Ele faz
tudo. Ele verifica uma e outra vez novamente. Porquê? Ele tem o sangue de um homem
nas suas mãos. Ele quer ter a certeza absoluta de que tudo está completamente certo.

118 Então e você? Então e você, pecador? Como é que se sente acerca disso; ter o
sangue de um homem nas suas mãos? A responsabilidade como um piloto e ele verifica,
o médico e ele verifica e tudo. Tantos cientistas… Quando você tem o sangue de um
homem nas suas mãos,  o  que você vai  fazer.  Quando um juiz  vai  pronunciar  uma
sentença, veja como ele lê esses livros várias vezes; até que tudo o que ele consiga
ver… Antes de pronunciar a sentença. Porque ele tem o sangue de um homem nas suas
mãos. Tem de haver alguma coisa ali que justifique isso, veja.

119 Então e nós; quando vemos completamente identificado que Ele é o mesmo ontem,
hoje, e eternamente. Ele está aqui. Ele está nas nossas mãos. Ele está nas nossas mãos.
Ele está nas suas mãos! O que é que você vai fazer com Ele? O que farei com este
Jesus, que é o Cristo ungido? “O que é que Ele faz? Como é que sabe que é Ele?” A
promessa deste dia, o dia em que estamos a viver; há tanto na Escritura que diz…
Tantos centímetros que devem ser cumpridos; estes últimos centímetros deste último



O Que Farei Com Jesus Chamado Cristo? 22

dia. Estão aqui algumas coisas aqui que devem acontecer; e aqui está. O que é isto? O
mesmo Cristo ungido; a Palavra ungida!  O que é que você vai  fazer com isso? Vai
vender tudo às denominações?

120 Agora, o que é que Pilatos fez? Pilatos tentou lavá-Lo das suas mãos ao dizer… A
primeira coisa que Pilatos fez foi tentar lavá-Lo das suas mãos ao dizer, “Oh, Ele está
bem. Ele está muito bem,” veja.

Você diz, “Oh, pobre Pilatos.” Pilatos? Muitos deles… a justificá-lo? Não, não, não!
Ele estava nas mãos dele. Ele tinha ouvido a mensagem, ele tinha visto a Palavra; e Ele
estava nas mãos dele. Tal como Ele está nas suas mãos. Está certo.

O que é que ele fez? Ele tentou dizer, “Oh, bem, Ele é um bom homem. Eu não
encontro falha Nele.”

121 Se essa não é  a  resposta  de muitos  hoje.  “Oh,  não há nada de errado com a
Palavra. Acho que está bem. A Bíblia está muito bem, mas nós cremos na igreja. A
nossa denominação não concorda com isso,” veja. Vê? Há uma classe de pessoas a
tentar lavá-Lo das suas mãos. “Eu não encontro culpa na Palavra. Estava bem para os
apóstolos  no dia  deles;  mas nós  vivemos noutro  dia.  Nós  não vivemos no dia  dos
apóstolos, por isso eu não tenho de fazer como os apóstolos fizeram. Eu não tenho de
ser baptizado da forma que eles foram; eu vivo noutro dia. Eu não tenho que ter as
coisas que eles tiveram; eu vivo noutro dia. O Espírito Santo foi dado a esse grupo.”

122 Hebreus 13:8 coloca-O novamente nas  suas  mãos sem poder  escapar!  Ele  foi
completamente vindicado. Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Você não pode
escapar. Não pode enviá-Lo para alguma outra era. Hebreus 13:8 condena os seus
pensamentos e colocam-No nas suas mãos novamente.  Assim Jesus está nas suas
mãos, tal como estava nas mãos de Pilatos.

Veja, você diz, “Mas eu não sei.” Bem, por que é que está a ouvir?

Pilatos era um pagão. A sua esposa era uma pagã. Mas Deus, para tornar aquilo
justo, enviou aquela mulher ali e disse, “Não tenha nada a ver com este homem justo.”
Ela disse, “Eu sofri neste dia…” (já que era de manhã, foi durante a noite; vinte e quatro
horas são um dia). “Eu sofri por uns sonhos acerca desse justo. Não tenhas nada a ver
com isso.”

Agora, ele disse, “Bem, então se for assim, eu vou apenas lavá-Lo das minhas
mãos.” Mas ele não podia fazer isso. Nem você pode. Uma vez ouvida a verdade você
tem de aceitar ou negar. Não há forma… Sim, senhor! Você tem de o fazer… Avisos do
Senhor!

123 Os Judeus clamaram, “Que o seu sangue esteja sobre nós; porque nós cremos nos
nossos sacerdotes, no nosso sistema denominacional, antes de crermos Nele.” Aí está.
Vê as classes hoje? Mas todos devem deparar-se com o assunto de Deus. Todos vocês
têm de fazer isso, de qualquer forma. Pagão ou seja o que você é; incrédulo, Metodista,
Baptista, Presbiteriano, morno, frio, quente, seja o que for; você tem de se deparar com
o  assunto  da  mesma  forma,  quer  queira  quer  não  queira.  Está  nas  suas  mãos.
Exactamente!

124 Então há aqueles que tentam o outro esquema de Pilatos, evitar o assunto; passá-
Lo a um outro César, veja. Pilatos disse, “Agora, espere um minuto. Eu… Eu não quero
ter nada a ver com isso. Eu… Eu… Ele é um homem justo. Eu… Eu não quero ter nada a
ver com Ele. Oh, eu… Eu creio no que eu ouvi; eu nunca o vi a operar um milagre. Há
muitas testemunhas por Ele. Eu… Eu creio que Ele é um homem justo; Ele é um bom
homem [veja]. Mas… Mas eu não quero ter nada a ver com Ele, eu mesmo. Eu… Eu
apenas… Eu vou apenas lavá-Lo das minhas mãos; tragam-me água. Vocês vão todos
ser testemunhas de mim aqui. Sim, mas Deus foi testemunha também.

125 Ele estava nas mãos dele; tal como Ele está nas suas mãos, veja. Você sabe do que
eu estou a falar, veja. Não é apenas você; mas esta fita! Ele está nas suas mãos. O que
é que você vai fazer com Ele, com este Jesus chamado Cristo? Cristo é a Palavra ungida,
veja. O que é que você vai fazer com isso? É a mensagem da hora. O dia está aqui;
completamente provado pela Bíblia e por Deus. O que é que você vai fazer com isso?
Como é que você vai fugir do assunto, agora? Como é que você vai escapar disso? Ele
está nas suas mãos! O caso de Oswald será um caso menor, comparado com o seu.
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Nenhum ministro, ou seja o que você for…

126 Aqueles Judeus eram sacerdotes e rabis, mestres, homens santos; mas Ele estava
nas mãos deles da mesma forma. Ele era a Palavra, o assunto de Deus para aquele dia e
eles não conseguiram ver. Só o eleito viu isso. Aqueles que creram.

Agora, todos têm de enfrentar a questão. Em todas as eras, foi sempre assim. Ao
longo  da  era  de  Eva  e  de  Adão;  até  à  era  de  Noé;  até  ao  tempo  de  Daniel  e  de
Belsazar… e Nabucodonosor; até ao tempo de Cristo; até a esta hora em que estamos a
viver.  Foi  o  mesmo;  o  assunto  da  Palavra  surgiu.  Não  o  credo  deles,  ou  não  as
denominações, não o dogma; mas o assunto da Palavra, esteve contra essas coisas. É
só isso. Agora, está nas mãos; agora!
127 Então, aqueles que tentam o outro esquema de Pilatos, livrar-se Dele, ao passá-Lo
para outra pessoa… Pilatos disse, “Agora, sabem que mais? Eu vou tirá-Lo das minhas
mãos. Eu vou lavá-Lo das minhas mãos com esta água. Assim vou apenas… tenho de
fazer alguma coisa com Ele. Então o que vou fazer? Vou enviá-Lo à sede, com o bispo.”
É o que eles tentam fazer hoje, veja. Eles enviaram-No a um César. Isso não O tirou das
mãos de Pilatos; não O tirou das mãos de ninguém. O que é que isso fez? Caiu sobre
ele. Voltou ao indivíduo.

128 Você diz, “Bem, eu faria isso. Eu aceitaria se a minha denominação aceitasse.” A
sua denominação está no concílio de igrejas; condenada! Como é que vai receber? Cai
sobre si, volta a si. Não é que a sua denominação diz. É: o que é que você diz? Eles
rejeitaram. Agora, o que é que você vai fazer com isso? Essa é a próxima coisa, veja.
Isso  não  O  tira  das  suas  mãos.  Ele  está  completamente  vindicado.  Ele  está
completamente identificado; a Palavra desta hora, a promessa desta hora. Não é a
promessa da hora de Lutero; foi isso então. Essa foi a Palavra na era da reforma; como
todos vocês, que ouviram os sete selos…

Quando a era da reforma surgiu (a besta com a face como um homem), a questão
da organização. Mas esta é a face da águia (a besta que surgiu para o desafio de hoje).

129 E quem se atrevia a dizer que não era a Palavra inspirada de Deus; quando Ele
predisse aqui e enviou ao Arizona e trouxe de volta, até com a ciência e tudo o resto e
provou que era assim. O livro já está aberto (está certo) apenas à espera que o sétimo
selo seja identificado com a vinda de Cristo.

130 Muito bem, Ele está nas suas mãos. Você tem de fazer alguma coisa com Ele. Não
O tire. Sim, senhor! Nesta categoria, eu gostava de dizer… Ao passá-Lo para outra
pessoa… “Se a minha denominação aceitasse, Irmão Branham, eu aceitava. Mas veja, a
minha mãe pertencia a esta igreja.” Ela viveu na era dela; não é você. É você agora.
Veja de onde ela teve de sair, para fazer o que ela fez. Então e você?

Muito bem, olhe! Você diz, “A minha mãe era Pentecostal. Ela fez assim e assim,
ela saiu da organização.” Mas eu estou a tentar falar consigo agora. Então e você? Vê?
Nesta  categoria  encontramos  muitos  instruídos.  Agora,  eu  sei  que  vou  ferir  os
sentimentos aqui, mas eu não faço isso com intenção. Se o fizesse, então eu devia estar
lá no altar a arrepender-me. Estou a dizer isto em amor piedoso.

131 Jesus, quando Ele estava ali e aqueles Fariseus… teve de dizer, “Vós sois de vosso
pai, o diabo, vós fazeis as obras dele.” No entanto pediu por paz e misericórdia para eles
na  cruz.  Eles  crucificaram-No.  Veja,  Ele  não  estava  zangado  com eles.  Ele  disse,
“Geração de víboras,” veja. Vê? Tudo… Ele amaldiçoou-os por tudo o que Ele podia,
veja. E depois, orou por eles na cruz, veja.

Não é que Ele quisesse fazer aquilo; não foi isso. Mas eles tinham de ver o erro que
estavam a cometer. E eu estou a dizer a mesma coisa hoje, nesta categoria ao passar a
batata quente para outra pessoa. Ou algo que dizemos no exército: passar o dólar para
outra pessoa. Estamos a tentar passar, como Adão e Eva fizeram. Eva tentou… Adão
disse, “A mulher que tu me deste.” E isso não foi desculpa para ele, veja. A mulher
disse,  “A  serpente  enganou-me.  Foi  ele  que  teve  aquela  relação  sexual  comigo.
Enganou-me. Foi ele que fez isto.” Isso não afastou a questão. Eles continuaram até ao
julgamento na mesma. Sim, senhor!

132 Muito  bem,  você  não  pode  passar  um dia;  você  não  pode  dizer  “Se  a  minha
denominação cresse nisto. Eu também, mas eu já estive nesta denominação…” Isso não
tem nada a ver com isto. Os Judeus tinham a mesma coisa, tal como você.



O Que Farei Com Jesus Chamado Cristo? 24

Muitos nesta… Vemos homens com boa instrução nesta categoria. Agora, ouça com
atenção. Veja, a cultura, o que chamamos cultura hoje, é o que Satanás produziu para
Eva; um pequeno entendimento. Disse, “Os teus olhos ainda não estão abertos; tu não
entendes tudo.” Ela conhecia a Palavra e era tudo… Ela viu Deus a identificar aquela
Palavra e isso devia estar bem. Ele estava a mantê-la na vida eterna enquanto ela
permanecesse com aquela Palavra. Quando ela foi contra aquela Palavra… Ela tinha a
promessa de Deus de que ela morreria no dia em que fosse contra isso. E quando ela foi
contra—ela morreu. Está certo!

133 Nós temos a Palavra de Deus vindicada aqui; a vindicar, a provar pelo Espírito, que
Ele nos recebeu e nos deu o baptismo do Espírito Santo. Nós estamos baptizados no
nome de Jesus Cristo. O mesmo evangelho, os mesmos sinais, os mesmos prodígios, o
mesmo ministério; até a mesma coluna de fogo visível perante nós, mostrando os sinais
e prodígios. Não há desculpa, em lado nenhum. E é exactamente o que a Bíblia disse
que aconteceria nos últimos dias; e um chamamento de Malaquias 4, para restaurar a fé
dos filhos de volta aos pais novamente. E mesmo após os ímpios andarem… ou os justos
pisarem as cinzas dos ímpios; o mundo inteiro seria queimado.

E os átomos estão ali  suspensos,  as bombas estão a postos.  Você vê o que a
Alemanha fez assim que souberam que o presidente foi assassinado? Eles reuniram o
exército  deles  rapidamente  porque  era  a  única  coisa  que  impedia  a  Rússia  de
bombardear ali; e Kennedy tinha acabado de dizer que na hora em que fizessem isso ele
iria limpá-los da Alemanha, veja. E eles achavam que podiam conquistá-la, mas não era
a hora ainda, veja.
134 Vemos, pregadores espertos, instruídos, evangelistas a tentar passar isso para
outra  pessoa,  veja.  Porquê? Por  que será  que Pilatos  não disse,  “Bem, espera um
minuto. Este homem… Esta esposa veio dizer-me e eu ouvi muitos testemunhos de Ti.
Tu sabes que eu estou interessado. Eu gostava de saber, o que posso fazer para ter a
vida eterna, senhor? Tu estás nas minhas mãos. O que posso fazer?” Bem, Ele diria… Ele
disse, “És tu o Messias? És tu o Rei dos Judeus?”

Ele disse, “Foi o que tu disseste. Tu o disseste.”

Ou, “Diz-nos, verdadeiramente, és tu o Rei dos Judeus?”

Ele disse, “Para isso eu nasci.”

Ele disse, “Não encontro nele culpa. Bem, vou lavá-lo das minhas mãos.”

Ele respondeu-lhe, mas ele não podia receber. Porquê? Ele não iria diminuir o seu
prestígio, por isso ele achou que iria enviar ao presbítero estatal e ver o que ele diria
acerca disso.

A mesma coisa agora; o assunto surge novamente. O que é que você vai fazer com
isso—com a Palavra? O que é que você tem de fazer? Pergunte ao presbítero, ou ao
bispo ou a alguém; se você puder mudar a sua forma de baptismo; se você puder fazer
isto, ou fazer isto; veja, assim… “Claro, você não é.” Você devolve-o a si. Se o fizer,
será expulso, veja.

135 Iria  diminuir  o  prestígio  das  pessoas.  Sim,  eles  pensam…  E  o  concílio
denominacional  não iria aceitar… Como Pilatos a passar para César,  eles não iriam
aceitar aquilo. César voltou a colocar nas mãos de Pilatos. Assim eles tentam passá-Lo
para os líderes denominacionais deles e não vai funcionar. Este truque nunca funcionou;
e não vai  funcionar.  Não funcionou com Pilatos,  não vai  funcionar consigo, não vai
funcionar com ninguém.

Agora, em segundo lugar, aquilo que você pode fazer é…

136 Em terceiro lugar, melhor dizendo, é aceitá-Lo ou rejeitá-Lo. Você não pode lavá-Lo
das suas mãos! Você não pode passa-Lo para um outro sistema ou outra coisa qualquer.
Você tem de enfrentar a questão. Então o que pode fazer? Como Pilatos, ficou com a
mesma coisa, ele disse, “Dêem-me água, vou lavar as minhas mãos.” Provou-se que
quando ele voltou ele continuava a ter de passar pelo juízo; não o desculpou. Ele tentou
dizer, “Bem, se eu não me consigo livrar Dele, vou colocá-Lo nas mãos de César.” E caiu
sobre ele, voltou a ele. Também acontece isso consigo como indivíduo.

O que vai fazer? Não é o que a mãe fez, o que o papá fez, o que o pastor faz, o que
o Irmão Branham faz, o que… Está nas suas mãos. O que vai fazer com isso; com este
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Jesus chamado Cristo?—porque você tem sangue nas suas mãos. E é o sangue de Deus.
Agora, o que é que você vai fazer? Vai ser culpado pela crucificação, veja.

Você pode crucificá-Lo, aceitar o seu credo ou seja o que for que você queira fazer,
ou dizer. “Bem, vou passar isso à frente. Não tenho nada a ver com nada desta coisa de
igreja.” Você não pode fazer isso; Ele está nas suas mãos. Está certo. Você não pode
fazer isso. “Eu vou esquecer tudo.” Você não pode fazer isso; ainda está nas suas mãos.
“Bem, eu vou apenas dizer,  «O meu pastor ensinou-me isto.»” Vai  cair  sobre si;  é
consigo. Você sabe! Agora, você pode recebê-Lo ou pode rejeitá-Lo, é da forma que
você quiser. Veja. Tem de ser uma delas.

137 Agora, veja! Como Jesus disse a estes Fariseus, Ele disse, “Como os vossos…” (os
Fariseus cegos),  veja,  quem diria—a mesma coisa hoje.  “Vocês doutores religiosos
cegos… Conseguis discernir o tempo do comunismo. Lutam tanto contra isso e sabem
que Deus levantou isso mesmo para vos destruir.” (Veja, sem conhecer as Escrituras,
veja.) Podeis discernir que o comunismo vai conquistar o mundo. Conseguis ver isso.
Conseguis discernir isso.“

Todos os nossos temas são sobre o comunismo; “Vençam o comunismo!” Eu ouço
isso até ficar farto de o ouvir. Eu estou contra isso também. Claro que estou contra isso.
Mas estou mais contra o homem ou a mulher que rejeita Jesus Cristo, a Palavra. Quer
seja um pregador, ou seja quem for; você está mais em dívida para com Cristo do que o
comunismo. É ignorante e não sabe nada acerca disso. Você deve saber, veja.

Vocês conseguem discernir o tempo do comunismo, mas não conseguem discernir o
sinal do dia em que estão a viver.

138 Jesus disse àqueles Fariseus, disse, “Hipócritas!” Disse, “Vós saís e olhais para os
céus e dizeis que o sol está rubro e sombrio e amanhã estará tempestade; e se o céu
estiver  claro,  dizeis  que  amanhã  estará  um dia  de  céu  limpo.”  Disse,  “Conseguis
discernir os sinais dos tempos... Ou os sinais dos céus e do estado do tempo. Mas os
sinais do tempo não sabeis.” Ali estava Ele, o Messias; e rejeitaram. E nós estamos
sempre a falar do comunismo e de algumas destas coisas; mas o sinal do tempo não
entendemos,  veja.  Nós  passamos  por  cima  disso;  omitimos  isso.  Unem-se,  agora
mesmo, em incredulidade e eles recebem isso; mas não conseguem entender e ver o
sinal do tempo, que a Bíblia disse que aconteceria. Entendeu? Eu tenho de encerrar
rapidamente agora, está a ficar tarde, veja.

139 Como os pais fizeram, eles fazem também. A mesma coisa hoje.

Agora, a decisão foi alcançada. Tem de ser alcançada; você tem de a alcançar de
alguma  forma,  veja.  A  crucificação  da  Palavra  novamente;  ou  o  que  vai  fazer?  A
crucificação da Palavra está à mão. Crucificam e impedem a Palavra vindicada por causa
da denominação (como Pilatos, a tentar passar para outra pessoa). Agora, o que é que
você, enquanto indivíduo, vai fazer com a Palavra ungida, que é chamada o Cristo? O
mesmo ontem... O mesmo Cristo que ungiu a Palavra nos dias de Noé. O mesmo Cristo
que... Essa árvore que estava no jardim do Éden que... Eva não comeu desta árvore da
vida para tomar da árvore do conhecimento. Ela deixou a árvore da vida para tomar da
árvore da morte.  No tempo de Noé fizeram a mesma coisa.  Nos dias  dos  profetas
fizeram a mesma coisa. Nos dias de Cristo fizeram a mesma coisa. E aqui estão eles
hoje. Porque cada um fala do seu tempo; e quando essa coisa foi cumprida, cada tempo
em que eles  tomaram os  seus  raciocínios  denominacionais  e  assim por  diante  e  a
sabedoria  do  mundo,  em vez  da  Palavra  ungida  de  Cristo.  O  que  vai  fazer,  como
indivíduo?

140 Pilatos nunca O tirou das suas mãos. Estou a encerrar; então fique muito quieto só
por um momento. Pilatos nunca O tirou das suas mãos. Nem você da forma que ele fez,
ao tentar qualquer um destes esquemas. Ele nunca conseguiu. Sabe o que aconteceu a
Pilatos? Perdeu o juízo. Ele ficou de tal forma, que tudo o que ele conseguia ouvir era
essa crucificação. Tudo o que ele conseguia ouvir era uma fúria em que ele finalmente
acabou demente.

E eles têm uma lenda lá na Noruega... ou não, peço desculpa... na Suíça, onde eu
já estive como missionário. Eles afirmam que milhares se juntaram ali de todo o mundo
na Sexta-feira Santa; num poço de água onde Pilatos cometeu suicídio. Ele acabou por
se lançar para a morte nesta piscina de água e eles afirmam que todas as Sextas-feiras
Santas às três horas da tarde a água fica azul. Borbulha no lugar onde estava o corpo de
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Pilatos. Ele rejeitou; ainda há sangue nas mãos dele. Ele rejeitou... Ele recusou a água.
Você não O pode lavar das suas mãos. Não há água, não há sabão de lavandeiro que o
possa limpar. Ele está nas suas mãos. O que vai fazer com Ele?

Aqui está a única coisa que você pode fazer. Se você não pode lavá-Lo das suas
mãos; você não O pode passar para outra coisa, você não pode escapar de forma mítica,
não há forma no mundo. A única coisa que você pode fazer é aceitar no seu coração. É
essa a forma de se livrar Dele. Tire-O das suas mãos e coloque-O no seu coração. Ou
deixe-O nas suas mãos e passe pelo julgamento. É a única coisa que pode fazer.

O fim de Pilatos foi terrível.

141 A Palavra diz que estes que O vão manter nas suas mãos (eu ia ler), mas dizia,
“Clamaram às rochas e aos montes. Clamaram mas as suas orações foram demasiado
tarde. Eles clamaram, «Escondam-nos da face Dele que se assenta no trono e da ira do
Cordeiro que vai... A vida do Cordeiro que vem. Porque o grande dia do juízo aconteceu
e quem poderá suportá-lo?»”

O  que  acha  que  Oswald  vai  fazer,  agora,  quando  ele  for  perante  o  Supremo
Tribunal e vir aqueles olhos furiosos do júri e de todos ali sentados? Ele sabe o que vai
acontecer. Ou vai ser uma câmara de gás ou uma corda suspensa ali, ou algo assim. Ele
tem de enfrentar aquilo.

142 Mas e se você fosse ali com o sangue nas suas mãos de rejeição; e saber que o
inferno está perante si,  as destruições eternas.  A clamar para as rochas e para os
montes, mas os clamores para as orações foram demasiado tarde. Em Hebreus 10, “Se
nós  pecarmos  voluntariamente  [pecado  é  incredulidade],  Se  deixarmos  de  crer
voluntariamente depois de termos recebido a verdade, o conhecimento da verdade
[Você não tem de receber,  apenas ter o conhecimento disso. Você não tem de ter,
apenas… Não, não! Vê? Não dizia depois de recebermos a verdade]. Se nós pecarmos
voluntariamente depois de recebermos o conhecimento que é a verdade, não resta mais
sacrifício pelos pecados. Mas uma expectação horrível de ardor de indignação… devorará
o adversário.  Porque Deus disse, «Minha é a vingança e darei  a recompensa, diz o
Senhor.»”

143 Se deixarmos de crer voluntariamente, depois que a verdade nos foi apresentada,
não resta misericórdia. Não será concedida mais misericórdia. Pastor, que ouve esta
fita; e agora? Membro de igreja, que ouve esta fita; e agora? O que vai fazer, se nós
não crermos voluntariamente? Não pode lavar isso das suas mãos. Não pode passar isso
para as sedes; vai cair sobre si, de volta a si. Você ouviu. E você? Como é que vai ficar
naquele dia? Ele ou está nas suas mãos, ou no seu coração. Um ou outro. Deus nos
ajude!

144 Se conseguir imaginar um assassinato e o que tem de estar a passar no coração
daquele homem. O que é que ele fez? Ele acordou demasiado tarde depois de já ter feito
aquilo. Veja, ele teve a oportunidade. Ele nasceu como um Americano livre. Ele era um
Americano. Mas ele quis vender a sua primogenitura para se tornar um Russo e caiu
sobre ele. Ele casou com uma mulher Russa. Agora, ele é um pensador livre do partido
Comunista de Cuba. Pensador livre—“Vou fazer o meu próprio pensamento.” Você não
tem nenhum pensamento.  O que vai  fazer  com Jesus chamado Cristo? Você não é
nenhum pensador livre. Não há pensamento livre. Que a mente que estava em Cristo
esteja em si.

Vamos orar.

145 Pense nestes pensamentos—se houver algum louvor, se houver alguma virtude,
pense nisto. No nosso meio nesta manhã e nesta fita também, eu estou a falar. Se você
está aqui presente nesta manhã e sabe que não está certo para com Deus e que não é
nascido do Seu Espírito e Deus tem… Você diz, “Bem, eu fiz uma confissão.” Não é disso
que eu estou a falar. Deus aceitou? Você pode dizer, “Sim, eu fiz uma confissão e assim
por diante. Sim, eu creio.”

Pilatos  também fez:  “Eu  fiz  uma confissão,  claro.  Que farei  com este  homem
justo?” Você não pode lavá-Lo das suas mãos assim. Não, não! O que vai fazer com Ele?
Se  você  não  é  um Cristão  nascido  de  novo,  com o  Espírito  Santo  a  viver  em si  a
enriquecer a sua vida; então por que não toma agora? Você nunca vai lavar isto das
suas mãos. Você nunca vai ouvir o final desta mensagem. Vai soar por… até que você
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leve  a  mensagem  ao  seu  coração,  que  Jesus  Cristo  é  o  mesmo  ontem,  hoje,  e
eternamente.

146 Nesta audiência visível nesta manhã, haverá aqueles aqui que se dão conta que
estão errados e podem levantar as suas mãos. Não temos espaço para uma chamada ao
altar, o lugar está tão cheio. Mas diga apenas, “Ore por mim, Irmão Branham. Deus me
ajude.” Deus abençoe, eu vejo a sua mão. Diga, “Eu quero agora, aqui mesmo. Eu quero
perante Deus, para que Ele saiba que eu sou culpado e sei que sou culpado. Eu quero
que Ele saia das minhas mãos eu quero que Ele esteja no meu coração. Levante a sua
mão, diga, ”Ore por mim, Irmão Branham.“ O Senhor o abençoe. Eu vejo neste número
de pessoas aqui, talvez quarenta, cinquenta mãos levantadas aqui.

A chamar hoje! A chamar hoje! (Pense nisso. Agora—é Ele a
chamar.)

Jesus está a chamar…

É Ele a falar consigo.

147 Você  pecou tanto,  que  o  seu  coração  está  tão  calejado,  que  você  nem… nem
consegue mais ouvir? Quando era um menino ou uma menina você ouviu; você tinha o
desejo de o fazer, mas pôs isso de parte; e ficou calejado e calejado, com esses cortes e
chagas. Já está tão avançado que nem consegue mais ouvir? Você está no lugar em
que… você… no lugar, onde Oswald está nesta manhã, em que sabe…? Como é que pode
fazer isso? Haverá outra antes de encerrarmos e eu vou dedicar a oração. Em qualquer
lugar no edifício que nunca levantou as suas mãos, diga, “Irmão Branham, desde que
você disse as últimas palavras, eu sinto que…”

Qualquer pessoa lá fora, nos corredores, pelas janelas; em qualquer lugar, não
importa, apenas…

148 Deus a abençoe, jovem. Deus o abençoe, senhor.  A si,  a si.  Ele está… Deus a
abençoe, senhora. Mais alguém? Deus a abençoe, senhora. Deus abençoe, aqui. Deus te
abençoe aí, rapazinho… menina. Sim, o Senhor vos abençoe. Lá atrás, senhor. Agora,
apenas…  Vamos  pensar  nisso,  agora.  Quero  que  façam  isto,  enquanto  cantamos
suavemente isto, “Jesus está a Chamar.” E eu quero que você diga apenas, “Senhor, sê
misericordioso  comigo  um pecador,  ou  um fingido.  Eu  sou  um membro  de  igreja,
Senhor,  mas  eu  quero-Te  a  Ti.  Eu  quero-Te  a  Ti.  Ajuda-me!  Eu  vou  servir-Te.  Eu
prometo agora mesmo; eu já levantei a minha mão, que eu Te quero. Agora, levanta o
meu coração, para que eu Te receba; e eu vou receber-Te no meu coração.”

Enquanto cantamos este verso novamente, podem fazer isso?

A chamar hoje! A chamar hoje!

149 (Agora, ore à sua forma. Ore agora!)

Jesus está a chamar… (É Ele a falar. Foi por isso que você levantou
a sua mão.)

Suavemente a chamar hoje. Jesus está a chamar, oh ouçam a Sua
voz—Ouvi-O hoje…

Agora mesmo, ouçam-No. Digam, “Senhor, eu sou culpado. O Teu sangue está nas
minhas mãos. Eu sou um pecador. Eu não quero mais isso aí. Não consigo lavar isso; já
tentei durante anos. Eu não Te vou rejeitar como Pilatos fez e tentar vender-Te a outra
pessoa. Eu quero que Tu venhas ao meu coração agora mesmo, Senhor. Eu recebo-Te.
Eu vejo-Te perante mim como uma imagem aí; pela fé eu estou a andar até Ti, sabendo
que Tu me perdoas. E eu estou… Tu vais estar no meu coração a partir de agora.”

… hoje! (Orem todos).
Jesus está a chamar,
Ele está suavemente a chamar hoje.

150 Pai  celestial,  a  pequena mensagem está  terminada.  E  agora,  as  decisões… os
tribunais estão abertos nesta manhã. Os anjos estão reunidos na sala. O grande Espírito
Santo, aqui, a dar vindicações de que Jesus ainda vive. Ele era a fonte da vida eterna. A
sepultura não O pôde reter, nem o inferno O pôde reter. Ele ascendeu ao alto; libertado
do inferno, libertado da sepultura; e Ele está entre nós hoje. E os nossos credos e
denominações prenderam muitas pessoas, Senhor. O pecado prendeu-os, mas hoje eles
querem ser libertados. Eles estão como Pilatos. E em vez de tentar passá-Lo para outra
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pessoa, eles levantaram as suas mãos, “Vem ao meu coração, Senhor Jesus. Eu não Te
vou lavar mais de mim. Não posso fazer isso. Tu ainda estás nas minhas mãos. Eu lavei
e lavei e Tu não saías. Mas agora eu Te recebo. Eu quero-Te na minha vida. E eu Te
recebo na minha vida. Senhor, recebe-me no Teu reino pelo perdão dos meus pecados.
E dá-me fé para crer que Tu me recebes, Pai.” Concede, pelo nome de Jesus Cristo, nós
oramos.
151 E agora, enquanto temos as nossas cabeças inclinadas… “A fé, pela fé, e Deus,
ajuda-me a ser honesto. Mas sabendo que Tu prometeste que «Aquele que vem a mim
de forma nenhuma o lançarei fora, e dar-lhe-ei a vida eterna e o levantarei nos últimos
dias. Aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o meu Pai e
os santos anjos. Aquele que ouve a verdadeira interpretação de S. João 5:24. Há…
aquele que entende, que recebe a minha palavra. Aquele que recebe a minha palavra e
crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será chamado a julgamento.»”

Você não vai chegar à barra do julgamento como Oswald; mas você passou, com
um perdão livre, da morte para a vida.

“Senhor, eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu creio que aconteceu. Eu creio
que no meu coração a minha incredulidade saiu. Eu posso dizer livremente, «Amém,» a
toda a palavra que Tu dizes. E eu aceito agora mesmo. Eu cri.”

152 Agora com as vossas cabeças inclinadas… Vocês que creram nisso; que levantaram
as mãos há uns momentos atrás… E pela fé vêem a imagem de Cristo aí, em que vocês
deviam  estar.  Vocês  agora  andam  pela  fé,  crêem  que  os  vossos  pecados  estão
perdoados. E a partir deste dia estão prontos para o baptismo Cristão e estão prontos
agora a andar em Cristo. Será que, como testemunho para Ele, podem levantar as
vossas mãos, dizer, “Pela fé eu creio de todo o meu coração.” Deus abençoe. Muito bem.
“Agora eu aceito. Eu aceito; nada que eu possa fazer.” Deus abençoe. Parece que foram
todos os que eu vi. “Agora eu aceito!”

153 Veja, você não serve para nada. Você nunca serviu para nada. Você não pode
servir para nada, mas Jesus morreu por pessoas que não valem nada. “O que tenho de
fazer, Irmão Branham?” Aceitar o que Ele fez. Aceite o que Ele fez por si. E agora, ao
crer e ao aceitar… Agora, eu creio que o pastor… A piscina será aberta. O baptismo vai
começar. Se quiser ser baptizado, se você tomou os títulos: Pai, Filho e Espírito Santo;
você está verdadeiramente… eu digo isto com reverência e respeito, mas na minha
forma de ver, você não está baptizado. Você não está, porque não cumpriu o que Ele
disse.

Ele disse, “Baptizai-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo.” Se você apenas teve
esses títulos chamados sobre si… Ele nunca disse, “Ide chamar estes títulos. Ide chamar
estes nomes.” Nunca foi feito na Bíblia. Nunca foi feito dessa forma. Foi baptizar da
forma que Jesus disse, “No nome do Pai, Filho e Espírito Santo,” que é Jesus Cristo.

154 Pedro com as chaves disse a mesma coisa; todos os outros apóstolos; toda a igreja
até ao Concílio de Nicéia quando a igreja Católica Romana organizou… aceitou os títulos
em vez do nome. Ou você está baptizado nos dogmas Romanos da denominação; ou
está baptizado no nome de Jesus Cristo; um ou outro. Está nas suas mãos, você não
pode lavar isso. Está lá. Você aceitou, agora. Vou pedir-lhe, enquanto o organista e o
pianista voltam ao famoso hino antigo:

A minha fé olha para Ti,
Para Ti Cordeiro do Calvário,
Salvador divino!
Agora ouve-me enquanto eu oro,
E tira toda a minha culpa,
E deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu!

Que ninguém saia do edifício. Fiquem de pé com reverência agora e vamos apenas
levantar as nossas mãos a Ele:

A minha fé olha para Ti,
(E Ele é a Palavra).
Para Ti Cordeiro do Calvário,
Salvador divino!
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Agora ouve-me enquanto eu oro,
E tira toda a minha culpa,
Oh deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu! (Completamente e inteiramente Teu! Eu

agora rendo a minha vida).

155 A água vai estar pronta dentro de alguns minutos. Se você não puder tomar o
baptismo agora, nós vamos baptizar novamente esta noite. Pense nisso toda a tarde:
Nas suas mãos! Tire isso! A única forma de o poder fazer é ser lavado no sangue de
Jesus Cristo, veja. Sim, senhor. Lembre-se disso agora, enquanto inclinamos as nossas
cabeças. Olhe para Ele, agora:

Enquanto o labirinto negro da vida…

A decisão está no seu coração agora. Ele está no julgamento. A Palavra está pronta
para a crucificação. Cristo está no julgamento. O que é que você vai fazer com Jesus
chamado Cristo?

Sê Tu o meu guia;
Trevas tornaram-se em dia,
Limpa a tristeza e as lágrimas,
E que nunca me deixes sair
Do Teu lado.

Agora, inclinando os nossos corações para isso.

156 Pensem profundamente, amigos. É possível que o seu nome seja o último que vai
no livro.  Estamos no tempo do fim.  Agora pensem profundamente;  você… Há aqui
alguém que O tenha rejeitado? Lembrem-se, pode nunca mais voltar! Pilatos não teve
mais nenhuma oportunidade. Ele deu o seu melhor para se salvar e não conseguiu.
Estava nas mãos dele. E o que é que você vai fazer com a Palavra ungida para este dia,
chamada Cristo?
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