Jesus Cristo tem um Deus?
QUEM É SEU DEUS?
O Próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Afirma que ele tem um Deus.
João 20.17
17 Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para
meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, MEU DEUS e vosso Deus.
Mateus 27.46
46 E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni; isto é,
DEUS MEU, DEUS MEU, por que me desamparaste?
Apocalipse 3.12
12 A quem vencer, eu o farei coluna no templo do MEU DEUS, e dele nunca sairá; e escreverei
sobre ele o nome do MEU DEUS, e o nome da cidade do MEU DEUS, a nova Jerusalém, que
desce do céu, do MEU DEUS, e também o meu novo nome.

O Apóstolo Paulo faz referencia ao Deus de Jesus Cristo
Romanos 15.6
6 Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo.
II Coríntios 1.3
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o
Deus de toda a consolação;
II Coríntios 11.31
31 O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não
minto.
Efésios 1.3
3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as
bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo;
Efésios 1.17
17 Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu
conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação;

O Apóstolo Pedro também faz referencia do Deus de Jesus Cristo.
I Pedro 1.3
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande
misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos,
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O Apóstolo João também faz referencias ao Deus de Jesus Cristo.
II João 1. 3
Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai,
seja convosco na verdade e amor.
João 17. 3
E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo, a quem enviaste.

De que Deus os apóstolos estão falando? Quem é o deus de Jesus Cristo.
Com estas escrituras fica desfeita a Doutrina da Trindade, que Afirma que Jesus
Cristo é um Deus.
Também com estas Escrituras fica desfeita a Doutrina da Unicidade, que afirma
que Jesus Cristo é o Próprio Deus, que ele é tanto Pai como Filho.

Tema com Referencias Bíblicas e
Citações de sermões de W. M. Branham
Mateus 3
16 E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
17 E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me
comprazo.
W M BRANHAM - Um Paradoxo (6/02/1964) § 104 o irmão Branham disse:
E este Garotinho, uma criança de doze anos de idade, sem sabedoria de modo algum, ora, mas
apenas um Garotinho de doze anos de idade. O Pai não habitava Nele naquele tempo,
porque Ele veio no dia em que Ele O batizou, ele viu o Espírito de Deus descendo,
(Vê?), e foi com Ele.
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DEUS SE TORNOU CARNE QUANDO VEIO HABITAR EM SEU FILHO
W M BRANHAM - A Divindade Explicada (19/01/1961) § 56 ele disse:
O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu e uma voz do céu (que estava acima Dele)
dizendo: “Este é o Meu Filho amado, em Quem tenho o prazer de habitar”. Na verdade,
a tradução correta... Eles tem o verbo antes do advérbio, como todos os estrangeiros é... “Este
é o Meu Filho amado, em quem tenho o prazer em habitar”. Ou: “A Quem tenho o prazer de
habitar”. “Em Quem tenho o prazer de habitar”. ISSO ERA DEUS ENTRANDO EM JESUS, e
Nele estava a plenitude da Divindade.

João 14
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.
W M BRANHAM - Conferência (25/11/1960) § 73
Quando Ele disse: “Não sou Eu que faço as obras. É o Meu Pai. Ele habita em Mim. Meu
Pai e Eu somos um. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em Mim”. E Ele fez as
mesmas obras que Ele fez quando Ele habitou naquele Corpo de pé perante Abraão.
W M BRANHAM - A Divindade Explicada (19/01/1961) § 58 ele está citando Jesus dizendo:
“Não sou Eu que faço as obras. É o Meu Pai que habita em Mim; Ele faz as obras”.
Vê? [Alguém diz: “Em mim”. - Ed.] Isso mesmo. O Pai que habita, que mora, vive... “Este é o
Meu Filho amado, em Quem tenho o prazer de habitar”. Mateus 3. Vê? “Em Quem tenho o
prazer de habitar. Estou muito prazeroso em habitar Neste”. “Habitar”, que é
“ocupar”, entrar na casa e morar. “Nele estava a plenitude da Divindade”, diz a
Escritura.

Eu e o Pai somos um. João 10.30
E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro,
porque não sou eu só, mas "Eu" e o "Pai" que me enviou. João 8.16
Esta afirmação dita pelo filho de Deus o Senhor Jesus Cristo, tem sido muito mal
entendida pelos assim chamados Religiosos, de Tendência Doutrinária Unicista.
Os crentes da Doutrina Unicista, fazem desta Escritura, algo que ela por si só não diz,
quando afirmam que Jesus o Filho de Deus e seu Pai o Deus Poderoso, são o Mesmo Ser, ou
Uma ÚNICA PESSOA.
A não ser que o vocabulário e a escrita tenha perdido seu sentido, mas a afirmação
Escriturística nos fala de DOIS SERES.
A palavra "EU" vem pronome pessoal, uma identificação pessoal de uma pessoa, que no
caso é o Filho Primogênito de Deus, o qual faz referência de seu Pai que é Deus. "EU"
"e"(conjunção) "o"(com referência a um adjetivo ou a um sentido) "PAI"(fazendo alusão a
outro ser que é seu pai, Deus), "SOMOS" (Palavra que esta no Plural) "UM" (Cardinal
Designativo da unidade ou Ambos).
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Podemos observar que Jesus esta se referindo a um outro ser, e que "Ambos" são "UM"
em uma Unidade; para isto temos a resposta da Bíblia onde ele faz referencia mais ampliada do
assunto.
20 E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que
palavra hão de crer em mim; 21 Para que "TODOS SEJAM UM", como tu, ó
EM "MIM", e eu em ti; que também eles SEJAM UM EM "NÓS", para que
creia que tu me enviaste. 22 E eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
"SEJAM UM, COMO "NÓS" SOMOS UM". João 17

pela sua
Pai, O ÉS
o mundo
para que

Aqui nesta Escritura esta Evidente que este "UM" esta se dirigindo ao sentido de
Unidade, pois também fala de "NÓS" sendo "UM".
Para que haja uma Unidade deve haver mais de um elemento ou pessoas. Deus Unido
com seu filho, com sua igreja e todos(muitos) são "UM".
16 E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só,
mas eu e o Pai que me enviou. João 8

Vamos também verificar referências e citações do
Reverendo William Marrion Branham
Jesus era uma pessoa DUAL(Dupla), "Eu e o pai" somos Um.
W M BRANHAM - Jeová Jirê (29/04/1956) § 53
Essa é a razão porque as pessoas não conseguiam entendê-Lo. Às vezes era Cristo
falando... ou ERA O FILHO FALANDO. OUTRAS VEZES ERA O PAI FALANDO. ELE ERA
UMA PESSOA "DUAL". Ele era um Homem, o Filho. Deus estava Nele, O qual estava
tabernaculado Nele. Mas o que Ele fazia? Será que Ele saía por aí dizendo: “Eu sou o Curador”?
Muito pelo contrário, Ele disse: “Eu não sou o Curador”. Ele disse: “NÃO SOU "EU" QUE FAZ
AS OBRAS, É O "MEU PAI" QUE HABITA EM MIM".E em São João capítulo 19, quando Ele
foi questionado por passar por um monte de aleijados, coxos, mancos, paralíticos, pessoas
cegas, curou um homem deitado em uma cama, o Pai Lhe mostrou para ir lá e curar. AfastouSe e deixou o resto deles lá deitados, e questionaram-No. Um homem carregando sua cama no
sábado. Ouça o que Ele disse. São João 5:19: “Em verdade, em verdade, vos digo: o Filho
não pode fazer nada em Si mesmo, mas o que Ele vê o Pai fazer, isso o Filho faz
igualmente”. Não foi isso o que Ele disse? “Eu não faço nada, até que o Pai Me mostre
uma visão primeiro sobre o que fazer”.

W. M. BRANHAM - Conferência (25/11/1960) § 73
Quando Ele disse: “Não sou Eu que faço as obras. É o Meu Pai. Ele habita em Mim. Meu
Pai e Eu somos um. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em Mim”. E Ele fez as
mesmas obras que Ele fez quando Ele habitou naquele Corpo de pé perante Abraão.
Muitos pensaram que ele Tinha uma Dupla Personalidade(Pessoa com desequilíbrio
mental)
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W. M. BRANHAM - Bálsamo de Gileade (18/02/1961)
§ 80, “Sabe, Jesus bem no final do Seu ministério, Seus discípulos não conseguiam entendê-Lo.
Ninguém O entendia. Quantos sabem que eles não conseguiam entendê-Lo? Com
certeza. Por quê? Eles pensavam que ELE TINHA UMA DUPLA PERSONALIDADE. Não.
Às vezes era Ele falando, e em algum momento era o Pai falando Nele”.

Deus estava Habitando Nele, e Jesus era um ser vivo como qualquer filho de Deus,
formado de corpo Alma e Espírito.
W. M. BRANHAM - Vida Escondida (6/10/1955)
Quando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três cômodos: a Alma, o
Corpo e o Espírito de Jesus Cristo.
W. M. BRANHAM - VÉU ADENTRO 56-0121 E-58 Você está morando numa casa:
corpo, alma e espírito. Foi assim que Deus morou em Jesus Cristo, tanto corpo, alma
e espírito. “Não sou Eu quem faz as obras, o Pai que habita em Mim.” Você vê?
W. M. BRANHAM - Vejamos a Deus (29/11/1959) § 58
E ela disse: “Oh, Ele era um profeta, ele era um bom homem”. Eu disse: “Ele era mais do que
isso... Deus estava Nele. Ele era um Homem, mas Ele era uma Pessoa dual. Um, Ele
era um Homem; o Espírito Nele era Deus”. Eu disse: “Deus estava em Cristo”.
W. M. BRANHAM - OS DONS DE DEUS SEMPRE ENCONTRAM LUGAR 63-1222 93

O homem, o corpo não era a Deidade, mas a Deidade estava no corpo.

Jesus nasceu para um propósito especifico, o qual era para Deus poder
manifestar se através do corpo, alma e espírito de Jesus Cristo.
W. M. BRANHAM - -Senhores, Queríamos Ver a Jesus (11/12/1957) § 21
Agora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestar-Se através
desse corpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo. Ele era
um corpo que se tornou físico, para que homens e mulheres pudessem ver o que Ele pensava,
e Suas expressões para as pessoas em Seu agradecimento. E a Sua atitude com relação a toda
a humanidade, Ele expressou isso através de Cristo. Cristo parecia ser de uma dupla
personalidade. Às vezes Ele falava, e eles coçavam a cabeça, e eles não O
compreendiam. Uma hora Ele falava uma coisa e outra hora parecia outra coisa. O
que acontece é que era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o Homem.
Cristo era o Deus que estava Nele. “Não sou Eu que faço as obras. Meu Pai que
habita em Mim, Ele faz a obra.” Vê?
W. M. BRANHAM - A Divindade Explicada (19/01/1961)
§ 58 “Não sou Eu que faço as obras. É o Meu Pai que habita em Mim; Ele faz as
obras”. Vê? [Alguém diz: “Em mim”. - Ed.] Isso mesmo. O Pai que habita, que mora, vive...
“Este é o Meu Filho amado, em Quem tenho o prazer de habitar”. Mateus 3. Vê? “Em Quem
tenho o prazer de habitar. Estou muito prazeroso em habitar Neste”. “Habitar”, que é
“ocupar”, entrar na casa e morar. “Nele estava a plenitude da Divindade”, diz a
Escritura.
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Deus o Pai SOMENTE VEIO MORAR EM SEU FILHO QUANDO FOI BATIZADO.
W. M. BRANHAM - Um Paradoxo (6/02/1964) § 104 o irmão Branham disse:
E este Garotinho, uma criança de doze anos de idade, sem sabedoria de modo algum, ora, mas
apenas um Garotinho de doze anos de idade. O Pai não habitava Nele naquele tempo,
porque Ele veio no dia em que Ele O batizou, ele viu o Espírito de Deus descendo,
(Vê?), e foi com Ele.
W. M. BRANHAM - A Divindade Explicada (19/01/1961) § 56 ele disse:
O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu e uma voz do céu (que estava acima Dele)
dizendo: “Este é o Meu Filho amado, em Quem tenho o prazer de habitar”. Na verdade,
a tradução correta... Eles tem o verbo antes do advérbio, como todos os estrangeiros é... “Este
é o Meu Filho amado, em quem tenho o prazer em habitar”. Ou: “A Quem tenho o prazer de
habitar”. “Em Quem tenho o prazer de habitar”. Isso era Deus entrando em Jesus, e Nele
estava a plenitude da Divindade.

Mas antes de ser Crucificado, o Espírito o Deixou, o Pai lhe deixou.
W. M. BRANHAM - Filhos de Deus Manifestados (18/05/1960)
§ 88 No Jardim do Getsêmani, a unção O deixou, sabe, Ele tinha que morrer como um
pecador. Ele morreu um pecador, você sabe disso, não os Seus pecados, mas o meu
e o teu.
W. M. BRANHAM - Ao Nascer do Sol (18/04/1965)
Quando Deus olhou lá sobre o corpo... (O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani, Ele
tinha que morrer um homem.) Lembre-se amigos, Ele não precisava fazer isso. Isso era
Deus. Deus ungiu aquela carne, que era carne humana, e Ele não precisava... Se Ele tivesse
subido lá como Deus, Ele nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode
matar Deus.

Cada Individuo deve ser UM COM DEUS.
W. M. BRANHAM - Tempo de Colheita, de Phoenix, Arizona (12/12/1964)
§ 34 Jesus disse: “Que eles possam ser um, Pai, como Tu e Eu somos um”. Não para
algum homem ser alguma coisa mais, isso nunca irá funcionar; uma denominação quer assumir
o controle da outra, e um homem sobre o outro. Mas para que você possa ser um com
Deus, como Cristo e Deus eram um; isso é o que a oração é. Ele era a Palavra, e Jesus orou
para que possamos ser a Palavra, refletindo-O. Essa é a Sua oração para ser respondida. Vê
como Satanás coloca dúvida na mente carnal? Mas essa não era a oração de Jesus, de modo
algum, para que pudéssemos todos nos reunir e terem todos um determinado credo e assim
por diante. Toda vez que eles fazem isso, vão para mais e mais longe de Deus. Ele quer que
sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser
um com Deus.
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O Propósito de Jesus Nascer foi para ser o Emanuel, a "Expressão" de
Deus em um Homem.
W. M. BRANHAM - O Selo da Páscoa (10/04/1965)
§ 35 A Palavra de Deus, como Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel, a
expressão plena de Deus em um Homem...E Ele O encontrou em perfeita
"obediência" lá no rio Jordão, sendo batizado por esse profeta. E tão logo Ele obedeceu
e saiu da água, os céus se abriram para João, e ele viu o Espírito Santo descer do céu,
dizendo: “Este é o meu Filho amado”. Veja, a obediência perfeita, o Espírito O havia
procurado em obediência. Oh, homem ou mulher rebelde, esta manhã, enquanto
vocês estão sentados aqui e há algo em vocês dizendo que isso está certo, é o
Espírito Santo procurando por vocês para trazê-los ao conhecimento da verdade
desta hora em que estamos vivendo agora: não alguma hora que passou, a hora é agora.

Neste dia a Palavra quer ser nossa carne.
W. M. BRANHAM - O Mundo Está Caindo aos Pedaços (12 /04/1963)
§ 57 Agora, voltemos para a verdade da Palavra. Deus vive só. Deus quer que o Seu povo viva
só com Ele. Eles querem amarrá-los a qualquer coisa, quaisquer sensações e tradições. Ele
quer filhos obedientes à Sua Palavra, para que Ele possa colocar a Sua Palavra ali
dentro. Jesus disse: “Se vós permanecerdes em Mim e as Minhas Palavras em vós, então peça
o que quiseres”. Ou isso é a verdade ou não é a verdade. Se for a verdade, ela irá funcionar.
Agora, você quer saber onde está o segredo do poder, das visões e coisas? De volta à Palavra.
É a Palavra de Deus. Jesus era a Palavra. Ele era a manifestação de Deus. Deus estava
em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo, e Ele era a Palavra. “No princípio
era a Palavra, e a Palavra se fez carne”. E a Palavra quer ser a nossa carne. Mas
quando todos nós estamos envolvidos em todos os tipos de coisas, e tradições, e permitimos
viver como o mundo, e coisas assim, e depois esperar que Deus faça isto? Ora, certamente que
Ele não fará.

Deus Estava Usando UM HOMEM, Seu Filho Obediente,
para Trazer Muitos Filhos que crêem.
W. M. BRANHAM - O Super Sinal (27/12/1959)
§ 49 Alguém, como eu disse antes, quer torná-Lo um Deus pequenino. Ele era Homem, Deus
estava usando um Homem. Deus estava usando uma carne que Ele mesmo criou a
fim de criar por meio Dele e “trazer por Ele muitos filhos”, diz a Escritura, “por meio
deste Filho obediente. Por meio de um filho, todos caíram, por meio de um Filho
obediente todos os que creem viverão”.
W. M. BRANHAM - Aliança de Deus Com Abraão (23/02/1956)
§ 3 Creio no relato da Bíblia de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele através da
Sua justiça na Sua vinda à terra em obediência a Deus, sou justificado pela fé e crença
em Deus, e tenho o privilégio de ser filho de Deus.
W. M. BRANHAM - Deus é identificado pelas suas características - 11/03/ 1964
55...JESUS, ERA FILHO DE DEUS, DESDE ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO...
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Jesus Não era seu Próprio pai, ele tinha um Pai o qual é Deus.
W. M. BRANHAM - APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60-1204M # 66
Agora, no Concílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões no... Oh, muitos deles
naquele dia dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas visões extremas. Uma delas
era de um Deus triuno, um TRINITÁRIO. E outra era a de um Deus. E ambos
começaram a existir e foram para dois extremos diferentes, desse jeito. O TRINITARISMO se
tornou um lugar de uma pessoa de três deuses. O UNICISMO se tornou um unitário,
simplesmente tão errado quando o outro estava. Assim ambos foram em extremos, mas
bem aqui se revela a verdade. JESUS NÃO PODERIA SER SEU PRÓPRIO PAI.

O Testemunho que Deus tem dado de seu filho é Verdadeiro.
I João 5.9
9 Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior; porque o
testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou.
II Pedro 1.17 Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória
lhe foi dirigida a seguinte voz: ESTE É O MEU FILHO AMADO, EM QUEM ME TENHO
COMPRAZIDO.(Este é o Testemunho)
UMA EXPLICAÇÃO DO REVERENDO BRANHAM .

EU E O PAI SOMOS "UM"
Explicação do Reverendo Branham

W. M. BRANHAM - PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS - 24/03/ 1963
374 Agora, aqui está uma. Eu não sei como tratá-la. E eu tinha outra pouco antes desta aí, e
então eu vou pedir para que parem a fita um minuto.
47. Se Deus é uma pessoa, por que ou como pôde Ele falar Consigo mesmo no
Monte da Transfiguração?
375 Bem, eu acabei de explicar isto, veja você. Vêem? Eu gostaria de lhe perguntar isto. Eu
vou ... Quando Jesus orou ao Pai, veja você.
[O irmão Branham começa falando ao irmão na congregação - Ed.] Eu creio que você
tem o batismo do Espírito Santo, não tem, irmão? Você não quer se levantar por um minuto?
Você alega ter o Batismo com o Espírito Santo? [O irmão diz: “Sim, senhor.”] Eu também,
tenho. Então, o que é isto? Então, eu não alego que eu tenho o -- eu tenho os poderes dentro
de mim mesmo para revelar estes mistérios. Eu não tenho o poder para curar o enfermo.
É Deus.
376 [O irmão Branham continua falando ao irmão na congregação - Ed.] Eu creio que você é
um ministro. Se não estou enganado, você é do Arkansas. Tudo bem, agora. E em você, você
tem, é -- é pregar o Evangelho. Você foi criado em uma fazenda e arredores assim. Você
simplesmente não sabe nada a respeito disto; mas Algo entrou em você, para pregar o
Evangelho. Você não alega que aquilo seja você de modo algum. Aquela é outra pessoa,
chamada Espírito Santo. Está certo? [“Sim, senhor.”] Correto.
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377 [O irmão Branham continua falando ao irmão na congregação - Ed.] Agora eu quero te
perguntar. Aquele Espírito Santo habita dentro de você. É isto correto? [A congregação diz,
“Isso é certo.”] Você fala com Ele? [“Sim, senhor.”] Conversa com Ele? Ora a Ele? Correto. Isto
é tudo que quero. Muito obrigado, muito.
Vêem? Agora, você entendeu isto? [A congregação diz, “Amém.” - Ed.]
378 Vou te perguntar uma coisa: Como foi quando... Jesus, em São João 3, Ele disse:
“Quando o Filho do homem vier, o qual agora está no Céu.” Vêem? “Agora está no Céu; virá...
a terra.” Vêem? “O Filho do homem que agora está no Céu,” e ali estava de pé bem ali falando
com a pessoa. Agora me responda isto. Jesus e o Pai eram a mesma Pessoa.
379 Exatamente como o Espírito Santo em mim; você está me olhando pregar, mas
não sou eu.
Não sou eu quem pode falar uma palavra que poderia trazer, como vocês sabem,
um animal; assentado ali e olhar para ele, e matar o animal e comê-lo. Isto é poder de criação.
Isto não está no ser humano.
380 Não sou eu que poderia tomar um garotinho aqui, deitado... Os médicos deitá-lo de
costas, com problemas no coração, nesta noite. E dizer: “Assim diz William Branham”? Não.
“Assim Diz o Senhor, está terminado.” E levá-lo ao médico, no outro dia, e tudo ter
desaparecido.
381 Uma criança com leucemia, até seus olhos ficarem projetados, e totalmente amarelo, o
estômago; até ao ponto em que a levaram para o hospital, para lhe dar sangue e coisas, para
que pudesse chegar aqui. E num espaço de cinco minutos, estar chorando por um hambúrger!
E levá-la de volta ao médico, no outro dia, e não encontrarem nenhum traço daquilo. Isto é
“Assim Diz William Branham”? Este é “Assim Diz o Senhor!” Embora Ele seja um
indivíduo diferente de mim, mas a única forma através da qual ELE Se expressa é
através de mim. Vêem?
382 É assim que eram Jesus e o Pai. Jesus disse: “Não sou Eu quem faz as obras; é
Meu Pai que habita em Mim.”
Agora, “O Filho do homem subirá ao Céu, o qual agora está no Céu.” Vêem? O que foi
isto? Ele era onipresente porque Ele era Deus.

E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo:

Eli, Eli, lamá sabactâni; isto é,

Deus meu, Deus meu,
por que me desamparaste?
Mateus 27.46
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COMPROMISSO EM ANUNCIAR A VERDADE
Na hora de sua morte, no auge do sofrimento, crucificado em uma cruz,
agonizando e com dores insuportáveis, ELE se desesperou e Gritou Por Um DEUS.
Se Jesus Cristo fosse o Próprio Deus, como afirmam os que defendem a
Doutrina da Unicidade, então fica a pergunta, "Por qual Deus Clamou Jesus" em
sua hora de agonia?
Se Jesus era algum Deus, então ele era um Deus muito fraco e pediu
Socorro a Outro Deus?
De maneira alguma, Jesus Cristo era o Filho Primogênito de Deus, o
primeiro de muitos outros filhos, sendo ele o numero um dos filhos de Deus.
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. Romanos 8.29
Jesus Cristo clamou por Deus, porque em si mesmo não era Deus, era um
ser Humano como qualquer outro humano, com a diferença que não havia nele
pecado e nem nasceu por relações sexuais.
Ele tinha e tem Um Deus, que é seu pai, que é Nosso Deus também e nosso
pai.
Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai,
mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e
vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20.17
Esta são palavras e afirmações do próprio Filho de Deus, porem sabemos
que mesmo os discípulos de Cristo não sabiam quem Ele era na verdade, porém o
Deus de Jesus Revelou isto a Eles.
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.
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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;
18

O Próprio Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, Revelou a Pedro que ele
era o Filho de Deus.
Deus de Jesus Cristo deu testemunho que aquele era o Filho dele, o
primogênito de muitos irmãos.
O Deus de Jesus Cristo também é seu pai.
I João 5.9
9 Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior;
porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou.
II Pedro 1.17
Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe
foi dirigida a seguinte voz: ESTE É O MEU FILHO AMADO, EM QUEM ME
TENHO COMPRAZIDO.(Este é o Testemunho)
O Deus e também pai de Jesus Cristo deu Testemunho que aquele era seu
filho primogênito.
O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda faz menção de seu Deus nos céus, lá
na eternidade ela ainda AFIRMA que tem um Deus e que Ele sendo Filho não é O
Deus.
Apocalipse 3
12 A quem vencer, eu o farei coluna no templo do MEU DEUS, , e dele nunca
sairá; e escreverei sobre ele o nome do MEU DEUS, e o nome da cidade do
MEU DEUS, a nova Jerusalém, que desce do céu, do MEU DEUS, e também o
meu NOVO nome
No novo testamento há muitíssimas citações que nos revelam que Jesus
Cristo tem um Deus, citamos algumas abaixo.
II João 1. 3
Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o
Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor.
Efésios 1. 17
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê
em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação;
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João 17. 3
E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a
Jesus Cristo, a quem enviaste.
Romanos 16. 27

Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o
sempre. Amém.
E as escrituras afirmam que “ELE” Jesus o filho de Deus não podia fazer
nada; se Ele não podia fazer nada então ele não é Deus.
João 5. 19
Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho
por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque
tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.
Jesus Cristo afirma que quem fazia as obras era o Pai; pois o Pai é que é
Deus.
João 14. 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.
Então observamos que O DEUS de nosso Senhor Jesus Cristo o pai da
Glória, é que fazia os Milagres, as Obras, os Sinais, não era seu filho, porem Deus
estava em seu filho Jesus.
Quem é este Deus e qual é seu Nome? Deus em verdade é Espírito, é
Invisível, infinito e Imortal.
I Timóteo 1.17
17 Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja
honra e glória para todo o sempre. Amém.
Jesus Cristo veio Revelar o Nome deste Deus.
Hebreus 2:12
“Vou anunciar teu nome aos meus irmãos; cantar-te-ei louvores no meio da
congregação”
S. João 17:26

Eu lhes dei a conhecer o teu Nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de
que o amor com que me amaste esteja neles, e Eu neles esteja.”.
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Porem qual foi o nome que ele anunciou ser o nome de Seu pai? Vejamos
aqui:
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.
João 5.43

Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio
nome, a esse aceitareis.
João 10.25

Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço,
em nome de meu Pai, essas testificam de mim.
Provérbios 30:4

Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos?
Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades
da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o
sabes?
Então podemos ver por estas Escrituras, que Jesus Cristo veio Revelar o
Nome de Seu pai, o qual é seu Deus, e o NOME QUE ELE REVELOU FOI
SENHOR JESUS CRISTO.
Podemos observar que Deus o pai LHE DEUS SEU PROPRIO NOME para seu
Filho primogênito.
Por isto existe esta enorme confusão nos dias de hoje em Relação a
Divindade, paternidade e Filiação.
A Bíblia também afirma que toda a Família de Deus toma o Seu Nome.
Efésios 3. 14-15
Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,
Devido a isso nós batizamos as pessoas no Nome desta família, não nos
Títulos desta família; Jesus deu uma ordem para batizar no NOME.
Mateus 28.19
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo;
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E aqui vemos os Discípulos Cumprindo esta ordem Batizando no NOME.
Atos 2:38

E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome
de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito
Santo;
Atos 8:16

( Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; mas somente eram batizados
em nome do Senhor Jesus ).
O NOME DO DEUS DE JESUS, O NOME DO FILHO E O NOME DO ESPIRITO
SANTO(Deus é Espirito) É SENHOR JESUS CRISTO.
Para aqueles que desejam também referencia sobre este assunto nas citações dos
Sermões de William Branham, procure em nossa pagina.
Pr. Luis H. Stockmann
Bíblias Usadas versão King James
e João Ferreira de Almeida
Citações dos Sermões de William Marrion Branham
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