Agora, essa é a revelação:

Cristo Jesus é Deus.
O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo
53 - A REVELAÇÃO
REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO - 04 /12/60
/12/60 - Reverendo W. M. Branham

O Filho de Deus o Senhor Jesus Cristo, NUNCA VEIO NO NOVO
TESTAMENTO, Ele nasceu no dias do profeta João Batista, isto é no
Velho Testamento.

Gálatas 4.4 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido
de mulher, nascido sob a lei,
Então o Jesus do Novo Testamento não é o Filho de Deus, é o Deus Pai.
Paulo foi o mais excelente de todos os Apóstolos de Jesus Cristo, foi também o
profeta de Deus na primeira Era da igreja, e foi o escritor da maioria dos livros
do Novo Testamento, sendo um Homem de grandes revelações, a ponto de dizer
que não podia se exaltar por causa da excelência das mesmas.
Ao perseguir a igreja do Deus vivo, foi onde se encontrou com a Coluna de Fogo,
quando se dirigia para Damasco a busca dos cristãos primitivos, lhe apareceu a
presença de Deus em forma de pilar de fogo falando com Paulo.
Quando foi indagado por Paulo quem és Senhor, ouviu ele uma resposta
bastante estarrecedora, “Eu Sou Jesus a quem tu persegues”.Notamos ai que a
mesma forma de luz e fogo que apareceu e falou com Moisés, foi exatamente a
mesma que surgiu diante de Paulo.
Atos 9.5 - E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
Gálatas 1.1 - PAULO, apóstolo ( não da parte dos homens, nem por
homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou
dentre os mortos ),
Deus é espírito e um fogo consumidor, aquela coluna de fogo que surgiu para
Moisés era a forma aparente de Deus o Jeová, o Deus invisível, mas revelado em
uma forma de Coluna de Fogo.
A palavra Jeová era a forma de identificar a Deus, mas não era o Nome de Deus,
tanto que Moisés perguntou qual era o nome daquele que falava com ele na
coluna de fogo, e a resposta foi algo que não revelou o Nome mas somente um
titulo, “Eu Sou”.
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Em todos os tempos NUNCA tinha sido revelado o Nome de Deus, conhecido por
Jeová(Titulo referente a Divindade); mas nos dias do Filho de Deus foi Revelado
o Nome de Jeová.
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.
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.”.
Então podemos observar pelas Escrituras que O Filho de Deus, Chamado
Jesus, veio para Revelar o Nome de seu Pai, o Deus todo poderoso o Grande
Jeová do Velho Testamento.
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.(King)
É importante frisar que o Filho de Deus pede para que o Pai proteja os seus
filhos no Seu nome, nome pelo qual é conhecido o Filho de Deus; a saber
Jesus Cristo.
Agora o apostolo Paulo, tendo a Revelação de quem é Jesus, e quem é o Filho
de Deus, pode afirmar da seguinte forma. II Coríntios 11.31 - O Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto.
Em muitas escrituras o apostolo Paulo evidencia que o Filho de Deus tem um
Pai e que este pai é o Deus Todo Poderoso.
Em nenhum lugar Paulo excluiu a Pessoa de Jesus Cristo o Filho de Deus, como
fazem os Unicistas e Moneteístas, como dizem os unicistas da Mensagem da
Ultima Hora, que o Filho foi Somente um Oficio temporário de Deus e que agora
não existe mais.
Os Unicistas geralmente atribuem que Jesus Cristo é o Pai é o Filho e é o Espírito
Santo, Excluindo a Pessoa do Filho de Deus, mas veja o que diz o Reverendo W.
M. Branham a respeito disto:
107 É aí onde a unidade errou, é aí onde a trindade errou, ambos
os lados da estrada. Mas o meio adequado fica bem entre os dois.
Se Deus pudesse ser Seu Próprio Pai, se Jesus foi Seu Próprio
Pai, Ele não poderia ser. E se Ele tivesse outro Pai além de Deus, e
a Bíblia disse que o “Espírito Santo” foi Seu Pai, e se são dois espíritos
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diferentes, Ele foi um filho ilegítimo. Isso mesmo. Qual dos dois foi o Pai Dele,
Deus ou o Espírito Santo?
Você diz um e observe quão envergonhado vai ficar. Deus foi Seu Pai. Está
certo? A SEMENTE NAO HERDARA COM A PALHA(Mensagem texto)
Também temos que entender que os ofícios de Deus, o Trabalho de Deus, ele é
um Deus que é Pai de todos, também executou o Oficio de Filho EM SEU FILHO
JESUS CRISTO, e hoje Executa o oficio de Espírito Santo, Sendo estes Ofícios
principais de muitos Ofícios(Forma de trabalho).
De todas formas Isto nunca Excluiu a Paternidade de Deus, nunca excluiu a
Filiação de Jesus Cristo o Primogênito de muitos irmãos.
HEBREUS CPT. 4 57-0901.2E 141-126 128 Agora os Unicistas tomaram
isto, o grupo unicista de pessoas, e tentam fazer o Pai, Filho e
Espírito Santo, somente um ofício e um lugar, e como seu
dedo, um. Isso está errado. Deus não poderia... Jesus não poderia
ser seu próprio pai. Se Ele fosse, então Ele era um... Bem, como Ele
poderia ser seu próprio pai?
Também não podemos Colocar Jesus o Filho de Deus como sendo a PALAVRA,
veja a explicação do Reverendo Branham

Interpretar errado Jesus Cristo como sendo a Palavra, você O
faria um Deus de três. Ou você O faria a segunda pessoa
numa deidade. E fazer isso, você bagunçaria a Escritura
inteira. Você nunca chegaria a lugar nenhum. Então Isto não
deve ser mal-interpretado.
CRISTO REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA 65-0822.1M 74

A OBRAOBRA-PRIMA DE DEUS IDENTIFICADA
05 de dezembro de 1964 - YUMA - ARIZONA - E.U.A.
E.U.A. - Tradução: EUA

116 Ele veio para refletir o Pai, e o Pai era a Palavra. Amém.
Agora eu me sinto realmente religioso. Ele veio para refletir a
Palavra do Pai. Deus disse que Ele estaria ali, e ali estava Ele, a
perfeita Obra-Prima do grande trabalho manual de Deus. Oh, que
coisa! Ele foi o perfeito reflexo Dele. Ele refletiu tudo que - de que
Deus tinha falado. Ele refletiu o que Adão disse a Seu respeito. Ele refletiu tudo
que os profetas disseram, tudo que os patriarcas disseram. Tudo que Ele disse,
Ele foi o cumprimento da Palavra. Todos os tipos se cumpriram Nele. Sim. Ele Se
tornou o Jeová do Novo Testamento. Ele foi o Jeová do Antigo Testamento. “A
Palavra então,” que estava na Coluna de Fogo, “Se manifestou e habitou entre
nós.” Jeová do Antigo Testamento tornou-Se Jesus do Novo Testamento.
Ele foi um perfeito reflexo de Deus.
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O filho de Deus não veio para se revelar, mas veio para revelar seu
pai, veio revelar seu Nome, e dar a conhecer o Deus e pai.
AS SETE ERAS DA IGREJA - A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA
11 de dezembro de 1960 - JEFFERSONVILLE - INDIANA - E.U.A. - Tradução: GO

56 ...Ali está de novo, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus
do Novo Testamento. “Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um
Deus”. O Novo Testamento não revela a outro Deus, é uma
revelação de um e o mesmo Deus. Cristo não desceu para
revelar a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho. Ele veio
para revelar e para dar a conhecer ao Pai. Ele nunca falou de
dois deuses; falou de um Deus. E agora, nesta última era, temos regressado
à revelação principal, a revelação mais importante da Deidade na Bíblia inteira,
que é, Jesus é Deus, Ele e o Pai são um: há um só Deus, e Seu Nome é: O
Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo teve a perfeita Revelação de quem era O filho de
Deus e quem era o Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
40 Deus nunca tratou com um grupo, em parte alguma na Escritura.
Ele trata com um indivíduo, porque cada homem é diferente do
outro, cada homem. Nossos polegares são diferentes; nossos
narizes são diferentes, nossas ações são diferentes. Ele apanha um
homem até que Ele possa colocá-lo perfeitamente em harmonia, até
ao ponto em que ele possa se tornar aquela Palavra. Essa é a razão
porque Paulo, ele disse: “Para que me não exaltasse pela excelência
das revelações, foi-me dado um mensageiro de Satanás”. Vejam,
Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu, todos eles, mas,
eles apenas seguiram a Jesus e escreveram o que Ele disse. Mas Paulo
Mas Paulo teve a revelação de Quem Ele era. Vêem? Essa é a coisa. Veja
você , sua revelação era tão grande que Ele o deixou escrever a Bíblia como
Moisés do Antigo Testamento. Aquele grande homem, Paulo, aquela revelação
que ele teve... ele conheceu que o Jesus do Novo Testamento era o
Jeová do Antigo. Ele teve a revelação disto, e pôde expor isso aos hebreus,
aos -- e também aos -- aos romanos, e aos efésios, e -- e todos. Ele -- ele
escreveu aquelas cartas. A VOZ DO SINAL
Gálatas 1.1 - PAULO, apóstolo ( não da parte dos homens, nem por
homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou
dentre os mortos ),
Efésios 1.3 - Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em
Cristo;
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O Apóstolo Pedro o qual foi dado a chave da revelação; também confirma que
Deus tem um Filho
I Pedro 1.3 - 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,
Então Jeová que é um Título, seu Filho primogênito Revelou seu Nome; por isto
Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento.
Sabendo que seu filho Jesus Cristo não nasceu no Novo Testamento, ele nasceu
no Velho Testamento sob a Lei; e morreu no Velho Testamento e Ressuscitou.
O Novo testamento somente veio a existir quando o Espírito Santo Desceu em
Jerusalém.
148 Agora para lhe provar isto. Ele era um Hebreu, e ele nunca tinha

adorado nada ou chamado qualquer coisa de Senhor, a não ser que
ele soubesse que era o Senhor. E ele sabia, tendo Gamaliel como
mestre, pois o Anjo do Senhor, que era o Logos que saiu de Deus,
que era Cristo que os havia dirigido através do deserto, estava na
forma de uma Luz, uma Coluna de Fogo. E quando Isto o derrubou,
e ele olhou para cima e viu Isto ali, ele disse, “Senhor”. Agora, ele
nunca teria chamado nada exceto Aquilo, Senhor. Mas, sendo um
Hebreu, ele sabia que Aquele era Jeová. Esta é a razão que ele tinha a
revelação, podia dizer que o Jesus do Novo Testamento era Jeová do
Velho. Aquela era sua revelação, pois ele tinha visto Jeová. E ele disse,
“Senhor, Quem és Tu?” OS INVESTIMENTOS
Agora observe o que diz as escrituras: Mateus 28: 19 Portanto ide, fazei
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo;
Qual é o nome do pai? O Filho de Deus o Revelou - 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.
Qual é o nome do Filho de Deus? 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.(King)
Qual é o nome do Espírito Santo? João 4.24 - Deus é Espírito, e importa
que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.
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Efésios 4.30 - E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais
selados para o dia da redenção.
O próprio Espírito Santo é de Deus o Pai, sendo que o Nome do pai foi revelado.
E é aquela mesma Luz que
derrubou Paulo, em seu caminho para Damasco! Sincero em seu
coração, tentando perseguir um grupo de pessoas que eram
barulhentas, gritavam e faziam muito barulho; ele desceu para
derrubá-los, e ele pensava que estava certo. E ali estava aquela
Coluna de Fogo em seu caminho, que o derrubou no chão, e
clamou, “Saulo, porque Tu Me persegues?”
Ele disse, “Quem és Tu, Senhor?”
Disse: “Eu sou Jesus”, o Jeová do qual você tem zelo.
Aquele que NASCEU DE MARIA NÃO ERA DEUS, assim disse o Reverendo
Branham em seu Sermão NOMES BLASFEMOS 61-1104M 34-2 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? Agora, eles estavam olhando para
aquele PEQUENO CORPO QUE NASCEU DE MARIA. Vê? AQUELE NÃO
ERA DEUS, AQUELE ERA O FILHO DE DEUS, mas Deus estava naquele
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 Deus 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 testificam.” De outra maneira, “O Pai está em
Mim, testificando de Si Mesmo,” porque Deus estava em Cristo
reconciliando o mundo consigo mesmo. Entende isto?
ONDE ESTÁ ELE, O REI DOS JUDEUS? 92

E Deus criou todos as coisa por intermédio de seu filho Jesus Cristo
Oh Deus, que criou os céus e a terra, CRIOU TODAS COISAS
POR JESUS CRISTO, "O FILHO DE DEUS".
JESUS SOBRE A AUTORIDADE DA PALAVRA (17/02/1954), § 67

Deus (o Pai) criou todas as coisas pelo Filho.
TESTEMUNHO DO MENINO MORTO RESSUSCITADO (03/12/1953), § 5

No passado eles falharam em reconhecer o Filho de Deus, e Hoje
Também falham em Reconhecer o Filho de Deus chamado Jesus Cristo
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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.
Festas das trombetas 1964 - W. M. Branham

JESUS O FILHO NÃO É SEU PAI
Sermão Gafanhoto, Locusta e Lagarta (23/08/1959) §§ 140, 143 (parágrafos
do texto original em inglês)

O Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou Nele. No dia do batismo,
quando Ele recebeu o Espírito Santo no dia em que João batizou,
João disse: “Eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do
céu, e uma Voz dizendo: ‘Este é o Meu amado Filho em Quem tenho o prazer de
habitar’.” Jesus disse que Deus estava com Ele: “Eu e o Pai somos um. Meu Pai
habita em Mim”. Não Jesus, ser um com Deus, mas “Deus estava em
Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo”. (...) E vocês irmãos
unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado quando vocês
tentam pensar que Deus é um como o seu dedo é um. Ele não pode ser
o Seu próprio Pai. Ele não pode ser.
Deus desceu em Cristo Jesus, seu Filho Primogênito somente quando foi batizado
junto ao Rio Jordão.

Isto esta nas Citações dos Sermões do Reverendo Branham, PERGUNTAS E
RESPOSTAS IMAGEM DA BESTA 54-0515 194-282 E Deus desceu e
habitou em Seu Filho, Cristo Jesus, fazendo Dele Deus na
terra. Quando Tomas Tomé disse: “Senhor, mostra-nos o Pai, o que
nos basta.” Ele disse: “Por que dizes, ‘Mostra-nos o Pai’?” Ora, Ele
disse: “Quando você vê a Mim você vê o Pai. Eu e Meu Pai somos
Um. Meu Pai habita em Mim.”

Até na Idade 30 anos, O PAI NÃO HABITAVA NO FILHO.
PARADOXO 64-0206.1M 282, E este Menininho, Criança de doze anos

de idade, absolutamente nenhuma sabedoria, ora, mas somente um
menino de doze anos de idade. O PAI NÃO HABITAVA N'ELE
NESSA ÉPOCA; PORQUE ELE VEIO NO DIA QUANDO ELE O
BATIZOU, "Ele viu o Espírito de Deus descendo, vê, e entrou
N’Ele". Mas, olhe, este pequeno Menino de doze anos de idade,
sendo a Palavra; Ele nasceu o ungido, veja, para ser o ungido. E
aqui Ele estava. "Não sabeis que me convém tratar dos negócios do
meu Pai? “
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REJEITAR OU EXCLUIR O FILHO DE DEUS JESUS CRISTO É MORTE
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? Pecado Imperdoável
REJEITAR OU EXCLUIR O FILHO DE DEUS É MORTE

Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele
permanece. João 3.36
VOCE SOMENTE PODE DIZER QUE
JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS
SE ESPIRITO SANTO TESTEMUNHAR ISTO PARA VOCE.

A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, a não
ser pelo Espírito Santo. [“Isso mesmo; Amém”] O Espírito Santo tem
que testemunhar para você: deve ser uma experiência
pessoal. Eu espero que você veja isso. [“Amém”] Não importa o
quanto você vá à igreja, o quão bem o seu nome esteja gravado em
suas janelas de vidros coloridos, ou seja o que for, ou em seu livro,
isso nunca irá significar nada para você, até que você seja uma testemunha da
ressurreição de Jesus Cristo, pela plenitude do poder do Espírito Santo. [“Glória a
Deus”] Você está tomando a palavra de alguma outra pessoa. Ora, eu diria...
“Bem, irmão Branham, eu sei que Jesus é o Cristo, porque a Bíblia diz assim”. A
Bíblia está certa, mas o que você sabe sobre isso? Vê? É uma questão individual
com cada indivíduo. Deve ser um testemunho pessoal que cada

pessoa deve ter para saber que JESUS CRISTO É O FILHO DE
DEUS, que é quando o Espírito testifica com o seu espírito, em uma
experiência do novo nascimento, nascido de novo e clamar “Abba, Pai”.
Testemunhas (03/03/1954) §§ 18-19, Phoenix, Arizona, EUA.
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DEUS SE TORNOU CARNE EM SEU FILHO JESUS CRISTO
19 E quantos sabem que Deus é Luz? ...?... E quando Deus SE
TORNOU CARNE e habitou no corpo que Ele criou, que era o
Seu Filho unigênito... Adão era Seu filho, um filho que foi criado,
mas Jesus era Seu Filho unigênito. E Deus estava em Jesus
reconciliando o mundo Consigo mesmo. Aquilo... Todos nós cremos
nisso. Cada cristão crê nisso, que Deus estava em Cristo. Porque Ele
disse: “Não sou Eu Quem faz as obras, é o Meu pai que habita
em Mim. Ele faz as obras”. Jesus disse em São João 5:19: “Nada faço, ... se o
não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente”. Agora,
nós descobrimos que aquela Luz então SE TORNOU CARNE e Se
INCORPOROU . Agora, Ele tinha ... JESUS, O FILHO DE DEUS;, tinha o Espírito
sem medida. Não é isto correto? Mas nós O temos por medida. Mas é o mesmo
Espírito.
Mensagem Mas no princípio não foi assim WMB

34- Agora, Jesus disse, "As Escrituras não poderiam ser quebradas".

As Escrituras eram verdade. E a Escritura diz em São João 1, que, "0
Verbo se fez carne, e habitou entre nós". Deus SE TORNOU
CARNE, "EM SEU FILHO", JESUS CRISTO, e habitou entre nós.
Em São João 10:35, Jesus chamou aqueles para os quais Ele veio, os
quais foram a Palavra no princípio, "profetas". Jesus disse aqui, "Sua
própria lei ensina que, aqueles a quem a Palavra de Deus vem, e a
Palavra de Deus vem aos profetas".
Mensagem: O Cristo identificado de todas a Eras

TRADUÇÃO ORIGINAL DO INGLES
Jesus Cristo é o Mesmo Ontem, Hoje e Eternamente (22/09/1957) § 8

Ouça, Jesus no versículo 24, versículo 34, Jesus lhes respondeu: “Não
está escrito na vossa lei: Eu...?”. Agora, aqui, embora SENDO ELE
MESMO O FILHO DE DEUS, ,disse: “Eu disse”. Vê o PRONOME
PESSOAL nisso? “Eu disse: Vós sois deuses. Vós mesmos sois deuses.
Está escrito em vossa lei que Eu disse: Vós sois deuses? Se Ele...”
Volta a Deus novamente. Eles não podiam ENTENDER uma hora
ERA DEUS falando, OUTRA HORA ERA JESUS FALANDO, e ELE era uma
dupla personalidade, como se diz.
Cristo parecia ser uma dupla personalidade. Às vezes Ele falava e eles coçavam
suas cabeças, e – e eles não O compreendiam. Ele falava uma coisa uma hora,
parecia, e outra coisa outra hora. O que era isso, era Jesus falando, e depois
Cristo falando. Jesus era o homem. Cristo era o Deus que estava Nele. “Não sou
Eu que faz as obras: Meu Pai que habita em Mim, Ele faz a obra”. Vê?
Deus não divide a sua glória com ninguém.
9
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 180mts 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

A Era da Igreja de Éfeso
(The Ephesian Church Age)
Segunda-feira, 05 de Dezembro de 1960
WMB 33“JESUS NÃO PODIA SER SEU PRÓPRIO PAI, nem tão
pouco podia Jesus ter um pai e Ele ser... isso seria três deuses. Isso-isso não podia funcionar. PORQUE SE ELE TEM UM PAI, E UM PAI
É OUTRO HOMEM APARTE DELE MESMO, então Ele tinha... e o
Espírito Santo é outro, Ele vem sendo um Filho ilegítimo. A Bíblia diz que o
ESPIRITO SANTO ERA SEU PAI. E se nós temos o Espírito Santo, então isso
não é o Espírito Santo, é mais bem o PAI EM NÓS NO NOME DO ESPIRITO
SANTO, USANDO UM OFÍCIO EM NÓS, porque esteve uma vez em um Homem
chamou o Espírito, e regressa e Ele está em nós hoje, o mesmo Jeová Deus.
Vêem?”

QUANDO FOI QUE DEUS SE TORNOU "EMANUEL"?
Muitas dizem que Emanuel Nasceu na Manjedoura, e Emanuel é Deus conosco;
outros afirmam que o Verbo(Deus) Nasceu também no Estabulo.
Porem a Bíblia diz que aquele que nasceu na manjedoura seria chamado de
EMANUEL, não que Ele seria o EMANUEL.
Isaías 7.14
Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e dará
à luz um filho, e chamará o seu nome EMANUEL.
Mateus 1.23
Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome
de EMANUEL, Que traduzido é: Deus conosco.
DEPOIS QUE O ESPÍRITO SANTO VEIO SOBRE JESUS
ELE ENTÃO SE TORNOU "EMANUEL", DEUS EM CRISTO JESUS
Citação do Reverendo Branham em seu Sermão
Os Resultados da Decisão
104 - “As coisas que Eu faço, vós também as fareis.”
E o que Ele fez? Vamos segui-Lo por alguns momentos. Nós O
encontramos depois que Ele saiu do deserto, depois de Suas
tentações, DEPOIS QUE O ESPÍRITO SANTO VEIO SOBRE ELE
SEM MEDIDA, E O PREENCHEU, E FEZ DELE EMANUEL, DEUS EM
CRISTO, reconciliando Consigo o mundo...
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O VERBO SE FEZ CARNE QUANDO DESCEU E BATIZOU
SEU FILHO JESUS CRISTO COM O ESPIRITO SANTO
Citação do Reverendo Branham em seu Sermão
O Cristo identificado de todas as Eras
34- Agora, Jesus disse, "As Escrituras não poderiam ser quebradas".

As Escrituras eram verdade. E a Escritura diz em São João 1, que, "0
Verbo se fez carne, e habitou entre nós". Deus SE TORNOU
CARNE, "EM SEU FILHO", JESUS CRISTO, e habitou entre nós.
Em São João 10:35, Jesus chamou aqueles para os quais Ele veio, os quais foram
a Palavra no princípio, "profetas". Jesus disse aqui, "Sua própria lei ensina que,
aqueles a quem a Palavra de Deus vem, e a Palavra de Deus vem aos profetas".

A SÃ DOUTRINA BÍBLICA
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS
Rua Ipê Roxo, 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
palavracriativa@uol.com.br
Fone (51)3091-6336 - 9997-0748
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