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Para entendermos este assunto, temos que observar o que diz as escrituras, 
sobre O NOME DE DEUS E DE SEU FILHO. 
 
O filho de Deus entre outras coisas Ele veio também Revelar o nome de Seu pai, o qual 
é o Deus Todo Poderoso 
 
 
S. João 17: 6 Eu revelei o teu Nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram 
teus; Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido à tua Palavra.(Almeida) 
 

S. João 17: 11 Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no 
mundo, e Eu vou para Ti. Pai santo, protege-os em Teu Nome, o Nome que me 
deste, para que sejam um, assim como somos um.(Bíblia King) 
 
 

Tomando estas escrituras, podemos observar que Jesus diz que ele recebeu O 
nome de seu pai. Então o nome de seu pai que é Deus é JESUS, pois este nome foi dado 
ao seu filho. 
 
 Sabendo que o pai de Jesus, ele é o Senhor, e é o Cristo o que unge; e o que unge 
nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. 
 

Então podemos ver que o nome de Deus o pai é: “SENHOR JESUS CRISTO”. 
Porem temos que também observar que Jesus o filho de Deus também foi feito Senhor e 
Cristo  

 
Atos 2: 36 Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a 
quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. (Almeida) 
 

 A este Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo ou Messias, o 
qual é o que foi Ungido. 
 

Então o nome do Filho Deus é Senhor Jesus Cristo, também. 
 

• O Senhor é o pai, porem ele fez de seu Filho também Senhor. 
• Jesus é o nome do Filho, porem é o mesmo nome de seu Pai. 
• Cristo que é o Espírito Santo – esta palavra Cristo tem 3 significados 
 

 

 

 

JESUS o “Deus Pai”  e  JESUS o “Filho de Deus” 

A Palavra CRISTO tem 3 significados 
 

1. O que Unge (Deus) 
2. O que é Ungido (Jesus foi ungido, ele é o Messias e Deus o fez também 

Cristo)  
3. A Unção (Que o próprio Espírito Santo) 
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      Pai           Filho        E. Santo 
SENHOR    JESUS      CRISTO 
 

Podemos fazer da seguinte forma para dar entendimento: 
 

• O Nome do Pai:  “SENHOR JESUS CRISTO” e neste caso a palavra Cristo 
significa “O QUE UNGE COM O ESPIRITO SANTO” 

 
• O Nome do Filho: “SENHOR JESUS CRISTO” e neste caso a palavra Cristo 

significa “O QUE FOI UNGIDO DO ESPIRITO SANTO” o “MESSIAS”. 
 
 

Então este é o nome que o Filho de Deus veio revelar, o Nome de seu Pai; que é o nome 
que ele recebeu da parte de Deus. 
 
 O Reverendo W. M. Branham nos da uma demonstração também sobre este 
assunto especificando desta maneira: 

 
O Senhor é o Pai;  
Jesus foi identificado como o filho de Deus; 
Cristo é o Espírito Santo. 
 

 

 

MEU PAI HABITA EM MIM 
 

João 14.10 
10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu 
vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz 
as obras. (Bíblia Almeida) 
 

João 14.10 
10 Não crês que Eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que Eu 
vos digo não as digo em minha própria autoridade; mas o Pai, que habita em 
mim, realiza as suas obras. (Bíblia King) 

 

A Palavra se fez carne 
Evangelho de S. João 1 

1No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. 
2 Ele, a Palavra, estava no princípio com Deus. 
3 Todas as coisas foram feitas através dele, e, sem Ele, nada do que existe teria sido 
feito. 
10 Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o 
mundo não o reconheceu.. (Biblia King) 

Então o Nome do Pai que Jesus revelou e continua revelando é:  
SENHOR JESUS CRISTO(PAI)  

 

E o Nome do Filho de Deus é: 
SENHOR JESUS CRISTO(Filho) 
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Podemos observar no primeiro verso, onde nos diz claramente que a Palavra era Deus, veja 
bem a palavra é Deus, alguém proferiu a Palavra para que existisse. 
 
E quem proferiu a Palavra,  o DEUS TODO PODEROSO, Esta palavra Saiu de DEUS. 
 
 

Explanação desta escritura segundo o Reverendo William Marrion BranhamExplanação desta escritura segundo o Reverendo William Marrion BranhamExplanação desta escritura segundo o Reverendo William Marrion BranhamExplanação desta escritura segundo o Reverendo William Marrion Branham    
 
15 E lá naquele grande espaço onde ninguém pode medir em sua mente além disso, naquele 
espaço, eternidade. Esse é Jeová Deus ali. E somos ensinados no principio que o Logos, ou 
o Filho de Deus saiu de Deus. Agora, eu não creio em “filiação eterna”. É até mesmo 
radical só de mencionar tal coisa, “filiação eterna”. Como que...Ele teve uma filiação 
eterna...de que maneira...?...se é mesmo filiação eterna, como que Ele poderia ser um Filho? 
Ele teve que ter um princípio. Vê. 
16 Então Ele primeiro foi Deus, Jeová, e Dele...Vamos somente retratar agora como um 
pequeno drama para que você possa entender isto. Vamos ver surgindo do espaço onde nada 
existe, vamos fazer disso uma pequena Luz branca, como uma Luz mística, como um Halo. 
E esse era o Logos que saiu de Deus no principio. Esse era o Filho de Deus 
que saiu do seio do Pai. Esse era o que estava no principio que era a Palavra, 
e a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre 
nós. No principio era Deus. E então de Deus veio o Logos, uma parte de Deus que 
saiu de Deus. 
Vamos observar isto. Agora, eu tenho que fazer isto antes de voltar a isto, apenas como um 
pequeno filme dramático aqui para você só por um momento, a fim de chegar a um ponto 
para você, Quem...O que está em nosso meio esta noite. 
17 E ali...Agora, veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era 
o Filho de Deus, o Logos. E eu posso vê-Lo ali fora, e Ele falou e disse: “Haja luz”. E 
nada existia. E ali algo estava acontecendo, e um átomo virou ali e começou a girar em volta 
dessa maneira. O sol começa a vir à existência, porque Ele disse: “haja”. Ali está a 
autoridade. 
De onde Ele criou isto? Eu não sei. Nada havia disso para criar. Porem Ele creu em Sua 
própria Palavra, e houve luz. Eu posso ver um pedaço disso voar; é um meteoro. Depois de 
alguns milhões de anos, ou cem bilhões de anos, se quiser chamar assim, e isto circulou ao 
sair. E eu O vejo parado ali observando isto. E isso desce aqui embaixo. Ele para depois que 
isso cai por alguns milhões de anos, e deixa isso suspenso ali em órbita. Aqui está um 
voando do sol. Ele vai aqui por cima e desce, pára ali. 

Reverendo W. M. Branham 
Atitude e Quem é Deus? 15/08/1958 – Cleveland, Ohio 

 
 
22 E agora, o Pilar de Fogo que guiou os filhos de Israel, era o 
Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Você crê nisto? O Logos 

que saiu de Deus. E então quando Ele estava na terra, Ele disse: “Vim de Deus e volto para 
Deus.” Todos nós sabemos disto. E após Sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de 
Tarso estava no caminho para Damasco para perseguir os - os cristãos porque eles estavam 
ensinando coisas contrárias ao que eles haviam aprendido. E ele era um grande guerreiro, 



 

JESUS EM JESUS (Dois Jesus) – www.palavracriativa.org.br – contato@palavracriativa.org.br  4 

discípulo de Gamaliel, um dos mestres notáveis do dia, na escola deles, no monastério deles, 
e um grande homem e um oficial da igreja. E foi ali que uma grande Luz, novamente o Pilar 
de Fogo, o derrubou ao meio-dia. E uma Voz disse: “Saulo, Saulo, porque Me persegues?” 

CASAMENTO E DIVÓRCIO 
21 de fevereiro de 1965 - JEFFERSONVILLE - INDIANA - E.U.A. 

 

 
77 Ele é o Logos que saiu de Deus, isto é verdade, aquele era o Filho de Deus. 
Então Ele fez o homem um pequeno deus. E Ele disse, "Se eles chamaram aqueles aos quais 
a Palavra de Deus veio, aos profetas, se eles os chamaram "deuses" para quem veio a Palavra 
de Deus..." E Deus disse assim Ele mesmo, que eles são deuses. Ele disse a Moisés, "Eu te 
fiz um deus, e fiz a Arão seu profeta". Amém. Oh! Eu sei que estou agindo como um velho 
religioso, mas não sou, oh, os seus olhos podem se abrir para verem estas coisas. Correto. Ele 
fez o homem deus. Um deus em seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de costa a 
costa, ele tem o controle disto. 

Reverendo W. M. Branham 
ADOÇÃO - MISTÉRIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE 

    
    

128 Agora, quando essa grande luz se apagou, ou grandes raios do Espírito: amor, paz... 
Isto é tudo que havia. Que... Não havia sofrimento, não havia nenhuma... nenhum ódio, nem 
nenhuma malícia. Isso não poderia vir Desta Fonte. Aquilo era Jeová! Era o Deus Jeová. E 
agora, como os teólogos chamam isto, Uma Teofania saiu Daquilo, a qual foi chamada nas 
Escrituras de "Logos”, o Logos que saiu de Deus. É difícil explicar, mas Isto era uma parte 
de Deus. 
129 Agora, aqui está o que aconteceu. Oh, (desculpe-me), eu - eu - eu simplesmente entrei 
nisto... Isto simplesmente me leva bem onde eu o amo isto. Vêem? O Logos, e esta Grande 
Fonte; esta Grande Fonte de Espírito a Qual não não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. 
Este Grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto era o Filho de 
Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E Isto era uma Teofania, que 
significa um corpo, e o corpo era como de um homem. 
130 Moisés O viu quando passou pela... pela rocha. E ele olhou para Aquilo, e 
disse, "Aquilo se parecia com um homem de costas”. 
 Aquele é o mesmo tipo de corpo que recebemos quando morremos aqui. "Se este 
tabernáculo terreno for desfeito, nós já temos um nos esperando". Aquilo era isto. E  aquela 
Teofania era o filho de Deus. Aquele Filho, aquele Logos, se fez carne porque fomos 
colocados na carne. E a Teofania, o Logos, se fez carne aqui no nosso meio, e Isto não foi 
nada mais a não ser o lugar de habitação, para toda aquela Fonte habitar Nele, Oh, vê você 
isto? Aí está Ele! Foi Aquele que em... 
148 Quem é este estranho Companheiro? Você sabe o que aconteceu? Ele saiu dali e 
desapareceu. E a Bíblia diz que aquele era o Deus Todo Poderoso, Jeová, a Grande Fonte , 
aquela Teofania , aquele logos. 
160 Agora, alí de pé outra vez. Moisés O viu, O viu de costas, disse, "Parecia as costas de 
um Homem". O Logos que saiu de Deus. 
161 Então que aconteceu? Isto era Deus, e a razão pela qual Ele se tornou de Logos para 
carne... O que... Como você... O que aconteceu com aquilo? Cinco minutos antes daquilo, 
Ele era o Logos. Mas o que ele fez? Ele simplesmente levantou... 

HEBREUS, CAPÍTULO 01 
21 de agosto de 1957 - JEFFERSONVILLE - INDIANA - E.U.A. 
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A DEIDADE DE JESUS CRISTOA DEIDADE DE JESUS CRISTOA DEIDADE DE JESUS CRISTOA DEIDADE DE JESUS CRISTO    
25 de dezembro de 1949 25 de dezembro de 1949 25 de dezembro de 1949 25 de dezembro de 1949 ---- JEFFERSONVILLE  JEFFERSONVILLE  JEFFERSONVILLE  JEFFERSONVILLE ---- INDIANA  INDIANA  INDIANA  INDIANA ---- E.U.A.  E.U.A.  E.U.A.  E.U.A. ---- Tradução: EUA Tradução: EUA Tradução: EUA Tradução: EUA    

44 Como alguém que estava falando outro dia, ele disse: “Deus, o que Ele era?” Quando 
Ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando Ele nem era...apenas como 
este espaço aqui; e então Ele concentrou-Se no Logos; e depois veio do Logos, descendo 
para o interior de Cristo. Estão vendo! É Deus simplesmente descendo deste modo, para a 
terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não vêem vocês o que eu quero 
dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da Eternidade; rodando juntamente, 
descendo para dentro do Logos; do Logos, aí para o interior do Homem, então 
retornando diretamente de novo. Para um propósito, para redimir esse homem que havia 
caído. 

 

 

82828282    Jesus era Deus. Ele era.Jesus era Deus. Ele era.Jesus era Deus. Ele era.Jesus era Deus. Ele era. Seu Pai foi o  Seu Pai foi o  Seu Pai foi o  Seu Pai foi o grande Logosgrande Logosgrande Logosgrande Logos,,,, Ele mesmo. E Ele  Ele mesmo. E Ele  Ele mesmo. E Ele  Ele mesmo. E Ele 

não podia derramánão podia derramánão podia derramánão podia derramá----Lo todoLo todoLo todoLo todo em Moisés, pois ele era um profeta em Moisés, pois ele era um profeta em Moisés, pois ele era um profeta em Moisés, pois ele era um profeta....                                                                                                                        

A SEMENTE NÃO HERDARÁ COM A PALHA - 29 de abril de 1965 
 

 
Jesus era Deus tanto como qualquer genuíno Filho de Deus é um Pequeno Deus, Porem 
Jesus Não era o deus todo Poderoso. 
 
 
ADOCAO ADOCAO ADOCAO ADOCAO ---- MISTERIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE MISTERIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE MISTERIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE MISTERIO PREDESTINADO DE SUA VONTADE    
22 de maio de 1960 (a noite) 22 de maio de 1960 (a noite) 22 de maio de 1960 (a noite) 22 de maio de 1960 (a noite) ---- Jeffersonville  Jeffersonville  Jeffersonville  Jeffersonville ---- Indiana  Indiana  Indiana  Indiana ---- E.U.A.  E.U.A.  E.U.A.  E.U.A. ---- Tradução: GO Tradução: GO Tradução: GO Tradução: GO    

76767676 Agora isto talvez pode te dar um choque mortal. Você sabia que os homens Você sabia que os homens Você sabia que os homens Você sabia que os homens 
que são filhos de Deus são que são filhos de Deus são que são filhos de Deus são que são filhos de Deus são deusesdeusesdeusesdeuses amadores? amadores? amadores? amadores? Quantos sabiam disto? Quantos 
sabem que Jesus disse isto? A Bíblia, Jesus disse, "Não diz a vossa  lei, Ela mesma 
que vós sois deuses? E se você os chama de deuses..." Os quais, Deus disse em 
Gênesis 2 que eles eram deuses, porque eles estavam, tinham domínio total sobre o 
domínio do mundo. Ele lhe deu domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu sua 
deidade, ele perdeu seu filho, ele perdeu seu domínio, e Satanás o tomou. Mas, 
glórias, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus os quais voltarão 
e tomarão isto  outra vez. Esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao 
topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o 
poder de Deus sair (aleluia) e tomar cada poder que Satanás possui dele. Sim, 
senhor, isto pertence a ele. 
77777777 Ele é o Logos que saiu de Deus, isto é verdade, aquele era o Filho de Deus. Ele é o Logos que saiu de Deus, isto é verdade, aquele era o Filho de Deus. Ele é o Logos que saiu de Deus, isto é verdade, aquele era o Filho de Deus. Ele é o Logos que saiu de Deus, isto é verdade, aquele era o Filho de Deus. 
Então Ele fez o homem um pequeno deusEntão Ele fez o homem um pequeno deusEntão Ele fez o homem um pequeno deusEntão Ele fez o homem um pequeno deus. E Ele disse, "Se eles chamaram aqueles 
aos quais a Palavra de Deus veio, aos profetas, se eles os chamaram "deuses" para 
quem veio a Palavra de Deus..." E Deus disse assim Ele mesmo, que eles são 
deuses. Ele disse a Moisés, "Eu te fiz um deus, e fiz a Arão seu profeta. Ele disse a Moisés, "Eu te fiz um deus, e fiz a Arão seu profeta. Ele disse a Moisés, "Eu te fiz um deus, e fiz a Arão seu profeta. Ele disse a Moisés, "Eu te fiz um deus, e fiz a Arão seu profeta". Amém. 
Oh! Eu sei que estou agindo como um velho religioso, mas não sou, oh, os seus 
olhos podem se abrir para verem estas coisas. Correto. Ele fez o homem deus. Um 

Olhe. Quando ele estava aqui na terra, quantos sabiam que aquele 
era o Pilar de Fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto, 

que era Cristo, o Anjo do Pacto? Está bem. E quantos sabem que 
aquilo era JESUS EM JESUS, o mesmo espírito?. .  

                                                                 QUERÍAMOS VER A JESUS 58-0612 P:55 



 

JESUS EM JESUS (Dois Jesus) – www.palavracriativa.org.br – contato@palavracriativa.org.br  6 

deus em seu domínio. E o seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa, ele tem o 
controle disto. 
79797979 "Verdadeiramente "Verdadeiramente "Verdadeiramente "Verdadeiramente eu vos digo, que vocês são pequenos eu vos digo, que vocês são pequenos eu vos digo, que vocês são pequenos eu vos digo, que vocês são pequenos deusesdeusesdeusesdeuses, se vocês 
disserem a esta montanha, "mova-te" e não duvidarem em seus corações, mas 
crerem que o que vocês disserem acontecerá, podem ter o que disseram". 
158158158158 E ela entrou para... para adivinhar. E, quando ela o fez, ela se prostrou, ela 
disse, "Eu vejo deuses subindo". Vêem, ela era uma pagã, "deuses", dois ou três 
deles, como Pai, Filho, Espírito Santo, ou algo assim, você sabe. Ela disse, ela 
disse, "Vejo deuses subindo".  
 
 

 
    

56Agora, quantos se lembram de ensinamento a respeito da Divindade? 
Como nós soltamos e encontramos Deus como o grande arco-íris com 
todo espírito diferente... como isto foi. E então o Logos saiu de Deus 
que se tornou a Teofania, e aquilo foi na forma de um homem. E 
Moisés viu Isto passar na fenda da rocha. E então aquela teofania 
foi feita absolutamente carne humana, Cristo! E como 
encontramos que nós através de Sua Graça temos Vida Eterna. Agora, a 
palavra para sempre é “por uma distancia, por um espaço de tempo”. A Bíblia diz, “Para 
sempre e sempre”, uma conjunção. Mas para sempre simplesmente significa “um tempo”. 
Mas Eterno significa para sempre. E tudo que teve um princípio tem um fim. Porém coisas 
que não tiveram princípio não tem fim. 

HEBREUS, CAPÍTULO CINCO E SEIS - 1ª PARTE 
08 de Setembro de 1957 - JEFFERSONVILLE - INDIANA - E.U.A. 

    

    
129 Podemos nos reportar a todos os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um 
João Batista, e cada um destes era o eterno pensamento de Deus expresso em Seu tempo. 
Depois podemos chegar a Jesus o Logos. Ele era o perfeito e completo 
Pensamento expresso e Ele tornou-se conhecido como a Palavra. É isto o que 
Ele é, e será para sempre. 
132...Assim esta noiva é a literal Palavra Falada a Noiva Semente. E embora ela seja 
feminina em designação ela é também chamada o "Corpo de Cristo". É muito evidente que 
ela deve ser chamada assim porque ela foi predestinada Nele, veio da mesma fonte, era 
eterna com Ele, e está  agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros ao passo 
que Deus foi manifestado em Um Membro, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. 

AS SETE ERAS DA IGREJA - A ERA DA IGREJA DE SMIRNA 
06 de dezembro de 1960 - JEFFERSONVILLE - INDIANA - E.U.A.  

    

    
129 Podemos nos reportar a todos os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um 
João Batista, e cada um destes era o eterno pensamento de Deus expresso em Seu tempo. 
Depois podemos chegar a Jesus o Logos. Ele era o perfeito e completo Pensamento 
expresso e Ele tornou-se conhecido como a Palavra. É isto o que Ele é, e será para 

Quando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três 
cômodos, o Corpo, Alma e Espírito de Jesus Cristo.  

                       VIDA OCULTA 55-1006 
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sempre. 
133 Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Como o eterno Logos (Deus) foi 
manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da Divindade, e este 
Ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por esse meio ganhou o título de Filho, 
assim também nós, eternos em Seus pensamentos por nossa vez nos tornamos os muitos 
membros da Descendente Palavra Falada, manifesta em carne, e aqueles eternos 
pensamentos agora manifestos em carne são os filhos de Deus, assim como somos 
chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento, nós éramos semente e por isso 
renascemos porque somente os eleitos podem nascer de novo. Porque éramos semente é a 
razão de podermos ser vivificados. Em uma não semente não há nada para ser vivificado. 

AS SETE ERAS DA IGREJA - A ERA DA IGREJA DE SMIRNA 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

“Jesus prometeu a seus discípulos vindo da 
montanha, disse; ”Que dizem os homens que o 

filho do homem é?” “Uns dizem que és Moisés, e outros dizem que és Elias. E alguns dizem 
que eis Jeremias”. Ele disse, “Quem dizem que eu sou?”Pedro parado ali disse: “Tu és o 
Cristo, o Filho de Deus vivo”. Ele disse, escutem, “Bem aventurado és, Simão, filho de 
Jonas, porque não to revelou carne nem sangue, não tens aprendido isso em um seminário, 

I Coríntios 8:5-6 
5 Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra – como de fato há 
muitos deuses e senhores – 
6 para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem 
vivemos; em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a 
existir, e por meio de quem também vivemos. (King) 

Mateus 16:13-19 

Mateus 16: 13 E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus 
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem? 
14 E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos 
profetas. 
15 Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? 
16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 
17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não 
revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. 
18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela; 
19 E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos 
céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 

EXPLICAÇÃO DE Mateus 16:13-19 
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não aprendeste isto de homem, nem carne nem sangue te tem revelado isto, mas Meu Pai que 
está no céu te tem revelado.   Agora a igreja católica disse, “Foi feita sobre a confissão de 
Pedro”.   A igreja protestante disse que foi Cristo, a Rocha, que Ele havia edificado Sua 
igreja. Mas se você nota não foi em nenhum.   Era uma verdade espiritual de Deus revelado a 
Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia disse, “nenhum homem pode chamar a 
Jesus, “o Cristo”, só pelo Espírito Santo.” Amem. “Sobre esta rocha, ele disse, 
edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.   Edificarei 
minha igreja espiritual na verdade revelada”. Amem. Pela graça soberana de Deus 
chama a Seu homem e se revela a si mesmo. Amem  

Reverendo W. M. Branham 
Companheirismo através da reconciliação 

 
 

4 ...Mas Ele disse: “Ninguém pode dizer “Jesus Cristo é o Senhor”, senão pelo Espírito 
Santo”. Vê? Isso é tudo...Vê? 
Ele disse: “Bem, se você crê nisso...”. 
Eu disse: “Você está aceitando o que algum outro disse. Você tem que ter testemunho disso”. 
[“Amém”] vê? Saber por si mesmo. 
Você está dizendo o que a mãe disse, o que o pai disse, o que o ministro disse. Mas quando 
Ele perguntou a Pedro: “quem você disse que Eu sou?”. Ele disse: “Tu és Cristo, o Filho de – 
de Deus”. Ele disse: “Bendito és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não te revelaram 
isto, mas Meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a Minha igreja, e os 
portões do inferno não prevalecerão contra ela”.² Una-se à Rocha. Faça o que é certo. 
Deus te abençoará. 

Reverendo W. M. Branham 
Atitude e Quem é Deus? 

 
SOMOS JUSTIFICADOS SE ASSIM CRERMOS: 

 
 
OS PAGÃOS NEGAM A EXISTENCIA DO FILHO DE DEUS 
130 Satanás pode personificar qualquer coisa desta. Nós sabemos disto. Como missionários, 
vocês podem ver isto personificado...gritando, dançando, falando em línguas e todas estas 
coisas... você pode ver isto personificado em qualquer parte, absolutamente, entre pagãos que 
até mesmo negam haver tal coisa como Jesus Cristo ser o Filho de Deus. 

Reverendo W. M. Branham 
O SELO DA PÁSCOA - 10 de abril de 1965 

 

Romanos 4:20-24 
20 Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe 
prometera; mas, pela fé, se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, 
21 estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia 
prometido. 
22 Por essa razão, “isso lhe foi atribuído como justiça”. 
23 Todavia, não é somente para ele que as palavras “isso lhe foi atribuído como justiça” 
foram registradas, 
24 mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que 
cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. (King) 
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AS TRADIÇÕES DE SUAS IGREJAS CEGOU SEUS OLHOS  
PARA VEREM O FILHO DE DEUS.(O mesmo sucede hoje) 

 

56 Esta é a razão pela qual eles falharam em reconhecer a Jesus como o Filho 
de Deus. Suas - suas tradições haviam cegado os seus olhos, mas Ele estava 
exatamente com a Escritura.                                                                   Reverendo W. M. Branham 

A FESTA DAS TROMBETAS - 19 de julho de 1964 

 
PECADO IMPERDOÁVEL 
144 Recordem, isto foi um pecado imperdoável três vezes na Bíblia a qualquer pessoa 
que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação a Palavra de Deus, depois 
que Isto vindicou ser a Verdade; no jardim de Deus, depois que Isto vindicou ser a Verdade; 
no jardim do Éden (certo?) -- no jardim do Éden uma palavra acrescentada causou a morte, 
quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos o mesmo. Eles... Deus nunca 
perdoou Israel por aquilo. Cada um deles pereceu no deserto, exceto os três que Deus trouxe. 
Cada... Jesus disse, “Estão todos mortos”. Isto é, eternamente separados. Todos eles 
acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado imperdoável, nunca os perdoou. Oh, 
que coisa, fujam disto, filhos da Luz do entardecer. 

William Marrion Branham 

O DEUS DESTA ERA MALÍGNA - 01 de agosto de 1965 
 

QUEM É QUE TEM O ESPIRITO SANTO? 

 

Crer na Bíblia 
33. Eu quero ser um cristão de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia diz, é no que eu 
quero crer. Não importa quem discorda ou quem não o faz, eu não caio com eles, mas 
eu quero crer na Bíblia. Esta é a Palavra de Deus. Eu creio que este é o verdadeiro 
plano de Salvação. A Palavra de Deus é a única Rocha que resiste a onda das eras, é a 
Palavra de Deus. Jesus disse: “Céus e terra passarão, mas minhas Palavras não hão de 
passar”. Então eu creio que Esta é a Verdade. Como Deus... 
 
 

PECADO IMPERDOÁVEL 
89. E o primeiro texto que ele mostrou era o único que tinha, e foi condenado bem ali, e 
assim recusou que eu o batizasse. Agora, o que isto significa? Ele... “Se pecarmos, ou 
descrermos, voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não 
resta mais sacrifício pelo pecado.” Aí está seu pecado imperdoável. 
90. Se você sabe o que é o Evangelho verdadeiro, e isto está posto diante de você, e Deus 
tem revelado isto a você, e você sabe que isto é verdade; mas apenas para satisfazer alguma 

95 Digamos, pode você imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo e negando 
parte da Palavra de Deus, tomando a metade Dela e dizendo que a outra metade não 
é boa? Vêem? Então, “Eu creio que o homem deve viver uma vida muito boa. Mas 
quando chegamos a um tempo que pensamos a respeito da cura divina, e todas estas coisas 
assim, e abster-se, e oh, nós temos que ser isto, aquilo, eu não creio...” Oh -- oh.  A Bíblia 
diz que aquilo aconteceria, tendo forma de santidade mas negando o poder de sua eficácia. 
Eles negam a metade de Sua Palavra, e todo Seu poder. Isto é correto. Sim, senhor. Isto é 
verdade. E então eles presumem que possuem isto. “Isto é certo”. Vêem? Sim, senhor. 

William Marrion Branham 

PRESUMINDO 
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congregação ou algum pregador mesquinho, ou para ser popular, que você quer segurar-se 
em suas coisas ao invés de tomar a Palavra de Deus; Paulo disse: “Aquele que pecar, ou 
descrer, voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não 
resta mais sacrifício pelo pecado.” Aí está seu pecado imperdoável, é saber o que é a 
verdade e recusar a caminhar nela. Amém. Agora, você crê que isto é certo? É o que a 
Bíblia diz: “Aquele que pecar”. Pecado é “incredulidade”. 
91. Bem, você diz: “Fumar é um pecado, beber é um pecado?” Não, não. Estes são atributos 
de incredulidade. Você faz isto porque você não crê. Se um homem diz que crê, ele deve ser 
um cristão e caminhar no caminho que ele diz que está. (Vê?) Atributo. A maçã não é a 
árvore; é um atributo da árvore. E se você mente, rouba, trapaceia, e fuma, e - e faz de tudo, e 
você se chama um cristão, é porque você não é nascido de novo. Isto é certo. Isto mostra que 
é o tipo de vida que você testifica. Jesus disse: “Por seus frutos os conhecereis”. Vê? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUEM CRER NO FILHO RECEBE O ESPIRITO SANTO 
92. E se você faz estas coisas, a Bíblia diz: “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele”. Você é simplesmente um religioso 
e nunca teve salvação alguma. Religião é uma cobertura, mas salvação é liberdade. 
Aleluia. Salvação descobre (Isto é certo.) e mostra o que você é. Isto é verdade. Agora, a 
razão pela qual fazemos coisas erradas, é porque nós não cremos. Mas se você crê de 
todo seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está obrigado, se 
seu testemunho for verdadeiro, a dar-lhes o batismo do Espírito Santo e 
selá-lo no Reino até o dia de sua redenção. Isto é certo.  

                                                    Pecado Imperdoável 

REJEITAR O FILHO É MORTE(Pecado Imperdoável) 

150. Ali está Jesus Cristo; Ele é o Filho de Deus; aceitá-Lo é Vida; rejeitá-
Lo é morte. O que você vai querer. Você diz: “Bem agora, eu não creio nisto. Bem, 
lhes direi, não creio nisto. Apenas não creio”. Bem, se não crê, isto é com você; você 
não tem Vida. Isto é tudo. Porque Isto é a verdade. Isto é certo. Certo. A mesma coisa 
com qualquer outra verdade. Isto é certo. Recusar, rejeitar, descrer da Palavra de 
Deus, é pecado imperdoável. Você não tem mais direito. Se você vem e diz: “Bem, eu 
não creio que Ele era o Cristo”, então você nunca será salvo até que se arrependa e se 
reconcilie com Ele. Você diz... Esta é a verdade de Deus, e é mostrada a você, você diz: 
“Oh, eu não creio nisto”, então você é cortado de Deus até que se arrependa e venha para a 
verdade. Isto é certo? 


