
JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS  
EDIFICAREI Minha Igreja Espiritual na VERDADE REVELADA" 

E as portas do inferno não prevalecerão contra ela 
 
 A Tese Unicista é tentar provar que o Filho de Deus é somente um Oficio de 
Deus, e que não existe em hipótese alguma O primogênito Filho de Deus, e que a 
Bíblia é uma farsa, e que Deus mentiu; e a Tese trinitária é dizer que ele é DEUS. 
 
 Este mesmo Espírito Surgiu lá no Jardim do Édem, quando falou por meio da 
serpente, e disse que Deus não é verdadeiro e que Deus é mentiroso. (Gen. 3:4) 
 
 Satanás ataca esta verdade, tentando levar o povo descrer da verdade que 
Jesus é o Filho de Deus. 
 

SOBRE ESTA VERDADE ESTA FUNDAMENTADA A IGREJA DO SENHOR 
 
Mateus 16  
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. 
 
 O mensageiro, o Reverendo Branham afirma o que é esta escritura. 
 
Companheirismo através da reconciliação – 05.06.1955 – 38 “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 eis, Simão, filho de Jonas, porque não to revelou carne nem sangue, 
não tens aprendido isso em um seminário, 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 EDIDIFCADO 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". que 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      William Marrion Branham      www.palavracriativa.org.br 


