Festividades de Natal estão ai.
O que realmente significa estas Festividades e o que dizem que é.
Muitos Afirmam que aquele que nasceu em Belém foi Deus e Maria sua Mãe
tem o Título de "Mãe de Deus"; sendo ele é 2ª parte da Divindade de três
pessoas.
Outros afirmam que era o próprio Deus que Nasceu em Forma de Criança,
sendo Jesus seu próprio pai, e que este filho era pai de si mesmo.
Porem a Bíblia Afirma de outra forma, e o Reverendo Branham também
mostra o que diz a Santa Bíblia, a Palavra de Deus.
Vejam bem; aquele que Nasceu da Maria não era Deus, mas o Filho de Deus
SERMÃO
SERMÃO NOMES BLASFEMOS 6161-1104M 3434-2 Agora olhem. Qual
era a implicância deles com Jesus? A implicância deles com Jesus
foi porque Ele foi um Homem fazendo de Si Mesmo Deus. Ele foi
Deus. Deus estava em Cristo .Vê? E Ele lhes disse; Ele disse: “Não
olhe para Mim, não sou Eu; é o Meu Pai, e Ele habita em Mim.Vê?
Mim
Agora, eles estavam olhando para aquele PEQUENO CORPO QUE NASCEU
DE MARIA. Vê? AQUELE NÃO ERA DEUS, AQUELE ERA O FILHO DE
DEUS,
EUS, mas Deus estava naquele corpo.
corpo. Era Deus. Ele disse: “Se eu não faço
as obras de Meu Pai então Me condenem. Mas qual de vocês pode me
condenar de pecado (incredulidade na Palavra)? Qual palavra Deu s falou que
não se cumpriu em Mim? (Pecado é incredulidade.) Qual de vocês Me acusa
de pecado? (Pecado é incredulidade). Mostra-me. Se eu não faço as obras de
Meu Pai, então não creia em Mim. Mas se eu faço as obras de Meu... embora
vocês não possam acreditar em Mim, creiam nas obras que eu faço, pois elas
O Pai está em Mim, testificando de Si Mesmo,”
testificam.” De outra maneira, “O
porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo.
Entende isto?
SERMÃO ABRAÃO RESTAURADO 93 Ele não pode ser o Seu
próprio Pai; Jesus não poderia ser aquele Jesus, um Deus, tudo
assim. Ele foi criado por Deus o Pai. Correto. E Deus, o Pai,
habitou Nele para que Ele pudesse usar o Seu Sangue para
santificação, e limpar a Sua igreja com aquele mesmo Espírito, para
viver em Sua igreja, para realizar obras e sinais e cumprir a Escritura que Ele
prometeu: “Nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, assim também
será na vinda do Filho do homem.”
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A Vida Eterna esta somente no Filho de Deus.
Sermão ERA DA IGREJA DE ÉFESO LIVRO.DAS.ERAS.DA.IGREJA
CPT.380-1...1 João 5:11 diz: “E o TESTEMUNHO é este: que
Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em Seu Filho.”
Jesus disse em João 5:40: “E não quereis vir a Mim para terdes
vida.” Portanto o testemunho, a Palavra de Deus, afirma clara e
diretamente que a VIDA, VIDA ETERNA, está no Filho. Não há outro lugar.
1 João 5:12: “Quem tem o Filho tem a VIDA; quem não tem o Filho de
Deus NÃO tem a Vida.” Agora, uma vez que o testemunho não pode
mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então permanece o testemunho
de que A VIDA ESTÁ NO FILHO... Uma vez que isto é assim, A ÁRVORE NO
JARDIM TEM QUE SER JESUS.
Sermão
Sermão Pecado Imperdoável 150.
150 Ali está Jesus Cristo; Ele é o Filho
de Deus; aceitáaceitá-Lo é Vida; rejeitárejeitá-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.

Com 47 Versículos,
apresentamos
que a Bíblia AFIRMA que:

1 – Mateus 10:40 – Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a
mim, recebe aquele que me enviou.
2 – Mateus 21:37 – E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão
respeito a meu filho.
3 – Marcos 9:37 – Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a
mim me recebe; e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao
que me enviou.
4 – Marcos 12:6 – Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o
também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu
filho.
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5 - Lucas 4:18 – O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para
evangelizar os pobres. Enviou-me a curaros quebrantados do coração,
6 – Lucas 9:48 – E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu
nome, recebe-me a mim; e qualquer que me receber a mim, recebe o que
me enviou …
7 – Lucas 10:16 – Quem vos ouve a vós, a mim me ouve; e quem vos rejeita a
vós, a mim me rejeita; e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
8 – João 3:16 – Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna.
9 – João 3:17 – Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
10 – João 3:34 – Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus;
pois não lhe dá Deus o Espírito por medida.
11 – João 4:34 – Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele
que me enviou, e realizar a sua obra.
12 - João 5:23 – Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem
não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
13 – João 5:24 – Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna…
14 – João 5:30 – Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como
ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não busco a minha
vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
15 – João 5:36 – Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; porque as
obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam
de mim, que o Pai me enviou.
16 – João 5:37 – E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim.
Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer.
17 – João 5:38 – E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele
enviou não credes vós.
18 – João 6:29 – Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta:
Que creiais naquele que ele enviou.
19 – João 6:38 – Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a
vontade daquele que me enviou.
20 – João 6:39 – E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de
todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
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21 – João 6:40 – Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo
aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no
último dia.
22 – João 6:44 – Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não
trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.
23 – João 6:57 – Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai,
assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
24 - João 7:16 – Jesus lhes respondeu, e disse: A minha doutrina não é
minha, mas daquele que me enviou.
25 - João 7:28 - Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, e dizendo: Vós
conheceis-me, e sabeis de onde sou; e eu não vim de mim mesmo, mas aquele
que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis.
26 – João 7:29 – Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou.
27 - João 7:33 – Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou
convosco, e depois vou para aquele que me enviou.
28 – João 8:16 - E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque
não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou.
29- João 8:18 – Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica
também o Pai que me enviou.
30 – João 8:26 – Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me
enviou é verdadeiro; e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo.
31 – João 8:29 – E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem
deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
32 - João 8:42 – Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai,
certamente me amaríeis, pois que eu saí, e vim de Deus; não vim de mim
mesmo, mas ele me enviou.
33 – João 9:4 - Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é
dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
34 – João 10:36 – Àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós
dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou Filho de Deus?
35 – João 12:44 – E Jesus clamou, e disse: Quem crê em mim, crê, não em mim,
mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.
36 – João 12:49 - Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai,
que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o
que hei de falar.
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37 – João 13:16 – Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do
que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
38 – João 13:20 – Na verdade, na verdade vos digo: Se alguém receber o
que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele
que me enviou.
39 – João 14:24 – Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a
palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
40 – João 15:21 – Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque
não conhecem aquele que me enviou.
41 – João 16:5 – E agora vou para aquele que me enviou; e nenhum de vós me
pergunta: Para onde vais? 42 – João 20:21 – Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
43 – Atos 3:26 – Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a
vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar, a cada um de vós, das
vossas maldades.
44 – Gálatas 4:4 – Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei,
45 – 1 João 4:9 – Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco: que
Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos.
46 – 1 João 4:10 – Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos
nossos pecados.
47 – 1 João 4:14 - E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para
Salvador do mundo.
Mais Citações do Reverendo W. M. Branham
Então, Deus, por Sua Graça soberana, Enviou, dos portais da Glória, Seu
Filho Unigênito para tomar nosso lugar.
A Perfeição”, 19 de abril de 1957, § 40 - Rev. Branham

O Cordeiro e a Pomba - O filho de Deus e seu pai.
130 A conferência teve início. E o Cordeiro, jovem, uma bela vida, nunca
houve uma vida como aquela. Nunca houve, nunca haverá, uma vida como a
que o Cordeiro teve. Mas agora o Pai disse: “Você está disposto? É Seu amor
por Seus irmãos grande o suficiente? É Seu amor por aquele pecaminoso,
fétido mundo no qual Você nasceu, os ama Você o suficiente para pagar com
Sua vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles, para levar seus
pecados, até a mais dura, crucial morte?” Você... Ninguém poderia ter sofrido aquele tipo
de morte a não ser Ele.
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131 E naquela conferência, tal decisão foi tomada, que Sangue pingou de Sua fronte. Ele
estava sob tensão. Os pecados do mundo estavam sobre Ele. E então Ele olhou para a
face da Pomba, e disse: “Não a minha vontade, mas a Tua vontade seja feita.”
Conferencia com Deus - Rev. Branham

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e
penetra até à divisão da alma e do esp

írito, e das juntas e

A SÃ DOUTRINA BÍBLICA
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS
Rua Ipê Rocho, 357 – Bairro Rio dos Sinos Há 180 metros da Estação do Trem(Metrô) "Rio dos Sinos"
São Leopoldo – RS – Brasil

Pastor Luís Henrique Stockmann

www.palavracriativa.org.br
Reuniões com Transmissão na Nossa pagina
Reuniões Todas 4ª Feiras às 20hs e Domingos às 8:30hs
restaurahoje@uol.com.br
Fone (51)3091-6336 - 9997-0748
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