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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TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS - A SÃ DOUTRINA BÍBLICA - Pastor Luis Henrique Stockmann
Rua Ipê Roxo, 357; Esq. Rua do Cedro - Bairro Rio dos Sinos - À 180 Mts da Estação do Metrô (Rio dos Sinos) - São Leopoldo - RS
www.palavracriativa.org.br - F (51)3091-6336 - palavracriativa@uol.com.br - Reuniões 4ª às 20hs e Domingos às 8:30hs

1

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

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

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.
13
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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;
15

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.
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
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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;
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
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de que o amor com que me amaste esteja neles, e Eu neles esteja.”.
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
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Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
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.
O QUE ENSINA WILLIAM BRANHAM
Fazendo Um Vale Cheio de Covas (19/07/1952) § 36 Ó Deus, meu

Pai, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou
para este propósito, ordenando isto, que eu trouxesse esta
mensagem para o povo, desde antes da fundação do mundo, para
que eles possam saber que TU ÉS O ÚNICO DEUS VERDADEIRO,
E JESUS CRISTO O TEU FILHO.
Queríamos Ver a Jesus (12/07/1962) § 117 Ele é o mesmo ontem,

hoje e eternamente. Ele nunca falha. Ele é o Filho do Deus
eterno, e Ele nunca pode falhar. Creia Nele de todo o coração.
A Manifestação do Espírito (17/07/1951) § 47 Eu quero que você

creia em Deus. Eu quero que você creia em Cristo. Eu quero que
você creia no Espírito Santo. E eu quero que você creia em mim.
Agora, você pode crer Neles, e não crer que eu lhe disse a verdade;
você nunca irá se beneficiar com isso. Sabe de uma coisa? As mesmas
pessoas que acreditavam em Deus e que eram zelosas por Deus, mataram
Jesus. Mas Jesus disse: “Como você crê em Deus, creia também em
Mim”. É isso mesmo? Eles eram crentes em Deus, criam em Seu Pai,
mas eles devem crer que Ele era o Filho enviado pelo Pai (é isso
mesmo?) não o Pai, mas Ele era o Filho enviado pelo Pai. (Jesus não
era o Seu próprio Pai, embora o Pai que O enviou do Céu estivesse com Ele)
Eu sou... Eu não sou nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Eu sou um
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homem, seu irmão, vindicado – com um ministério vindicado por um Ser
sobrenatural, não eu, o Anjo do Senhor que veio de Deus para ministrar essas
bênçãos para você. Por acaso poderia essa luz elétrica dizer: “Olhe que
grande fio eu sou”? O fio não tem nada a ver com isso; é a corrente no fio
que faz a luz, não o fio. E eu sou como o fio. Eu não tenho nenhuma luz
própria, até que seja ligado de algum outro lugar. Vê você que eu dou
louvor a Jesus Cristo e a Deus? Não é de mim mesmo; é Dele. Creia.
O Selo do Anticristo (11/03/1955) § 21 Cristo, o Filho de Deus,

veio do céu, retornando de volta ao céu, levando com Ele o
crente...
A Fé Que Uma Vez Foi Entregue Aos Santos (29/11/1953) § 66 Agora,

veja. Aqui estava o filho da perdição vindo do inferno, voltando ao inferno.
Aqui estava o Filho de Deus vindo do céu, voltando para o céu.
Perfeitamente Judas e Jesus...
Shalom (12/01/1964) § 185 E um dia Jesus disse-lhes, disse: “O que

vocês pensarão quando o Filho do homem, que é do Céu, sobe de
volta para o Céu? Eu vim do Céu, e voltarei para o Céu”.
Identificação (16/02/1964) § 178 Jesus veio do Céu, para dar-

lhe Vida. Com que multidão você está identificado?
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