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Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o 
mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90.2 
 
 Este estudo vem para ampliar o entendimentos dos crentes da 
Mensagem, para poderem se posicionar corretamente nas Escrituras em 
relação à Divindade, e para que a Adoração possa ser recebido pelo Senhor 
Nosso Deus e Pai.  
 
 Então para isto há Citações de sermões do Reverendo Branham como 
também citações Bíblicas. 
 
 Muito tem se confundido em relação que verdadeira Nasceu em Belém; 
há os quer dizem que foi o próprio Deus que nasceu, e outros dizem que foi 
o filho de Deus. 
 
 Tendo em mente que a Bíblia é nosso Fundamento e Bússola, ela 
afirma que Deus enviou seu filho e que nasceu para um propósito especifico. 
 

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. 

 
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. 

 
Gálatas 4.4 -  Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido sob a lei, 

 
 Também temos aqueles que se confundem com estas Escrituras, então 
vamos observar o que também diz as Escrituras e que o Reverendo Branham 
cita. 
 
 

O FILHO DE DEUS FOI QUEM MORREU NÃO DEUS SEU PAI,  
 

Atos 3.15 -  E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou 
dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 
 



 

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. 

2 

I João 1.7 - Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão 
uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o 
pecado. 
 

 
DEUS FEZ SEU PROPRIO FILHO PASSAR POR ISTO PARA TE SALVAR 
 

Agora, eu quero perguntar algo a vocês antes de iniciarmos. Eu quero 
que vocês me respondam isto e descubram. Se você não crê que Deus 
é um... Você disse... Que não faria estas coisas. Apenas para começar 
bem do começo... Agora, dêem-me vossa completa atenção, se 

puderem. Ouçam. Por que o próprio Deus castigou Seu próprio Filho e O 
matou na cruz? DEUS MATOU SEU PROPRIO FILHO NA CRUZ. Contudo, 
isto agradou a Deus, diz as Escrituras: esmagá-Lo, moê-Lo, e feri-Lo. DEUS 
FEZ SEU PROPRIO FILHO PASSAR POR ISTO PARA TE SALVAR.  
{ Extraído Do sermão: Perguntas e Respostas N°3 (03/01/1954) §§ 105 por 
William Marrion Branham} 
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A ACUSAÇÃO 7-7-1963 
154  Por que eles A crucificam? Eles não podem crucificar a 
Palavra mais do que eles puderam crucificar a Deus. Eles 
puderam crucificar a Deus. Eles puderam crucificar o corpo 

que continha Deus, O FILHO DE DEUS. Eles puderam crucificar 
aquilo, porém ELES NÃO PUDERAM CRUCIFICAR A "DEUS". Ele tinha 
que ser, naquele tempo, por ser o Sacrifício, para trazer muitos filhos que 
estão predestinados para a Vida Eterna. Eles tinham  que fazer aquilo então, 
mas eles não podem fazer isto agora. eles não podem fazer isto, pois a 
Palavra, em Si mesma, continuará a viver. Mas eles... 
 
 

SUAS INFALÍVEIS PALAVRAS DE PROMESSAS 
140 Agora crerá você que Jesus Cristo, O FILHO DE DEUS 
MORREU pelos seus pecados, e foi ferido pelas suas 

transgressões, pelas Suas pisaduras você foi curado? Crê você 
nisto? (A congregação responde, “Amém!” - Ed.) Neste dia, quando parece 
que tudo está negro, escuro e nublado, mas mesmo assim Jesus permanece 
o mesmo! Não crê você nisto? (Amém!”) Ele está aqui nesta noite! 
 
 

Porque é tão difícil viver uma vida cristã - WMB 
47 Notem, agora. Então se eu vivo, todo dia, eu tenho que viver 
por substância morta. Algo tem que morrer para que eu possa viver. 
Se eu como bife, a vaca ou o boi teve que morrer. Se eu como carne 

de carneiro, o carneiro teve que morrer. Se eu como peixe, o peixe teve que 
morrer. Se eu como pão, o trigo teve que morrer. Se eu como batatas, a 
batata teve que morrer. A única maneira pela qual eu posso viver é por 
substância morta. Isto é o que...[Espaço em branco na fita - edJ... por uma 
nova vida. O FILHO DE DEUS DEU SUA VIDA para que ela pudesse voltar 
sobre você. Somente...[Espaço em branco na fita - ed] Se algo não morre, 
você não vive. E se o ser físico tem que viver por substância morta, e o 
espírito dentro de você? Algo teve que morrer para que você pudesse viver 
novamente. [Espaço em branco na fita - edJ... a igreja não uma organização, 
não um grupo de pessoas, mas O FILHO DE DEUS MORREU e esta única 
Mola Principal é como Deus pulsa em Sua igreja. Não por aperto de mãos, 
não por... [Espaço em branco na fita - ed.] Você pode vestir-se do melhor, ou 
o que quer que seja, porém você vive por substância morta. Você pode 
pertencer a melhor igreja, ou o que você pode chamar de melhor igreja, você 
pode ser uma amávêl senhora... [Espaço em branco na fita - ed.] Não por 
seu intelectual, mas pelo Espírito. "Não por poder, não por força, mas pelo 
Meu Espírito", disse o Senhor. Notem. 
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Hebreus 7; 2ª Parte W. Branham   
91 Agora, Melquisedeque era um sacerdote. Era? Aqui está o que Ele 
era. Nós encontramos que Deus, no inicio, era uma grande fonte 
de Espírito. Está correto? Ele não tinha lugar de nascimento. Ele não 
tinha lugar para morrer. Ele não tinha começo de dias. Ele não tinha 

fim de anos. Ele era simplesmente tão Eterno quanto a Eternidade É Eterna. 
ELE NUNCA NASCEU. ELE NUNCA MORREU.  
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
VÉU A DENTRO 
313 Abraão, quando ele estava  já velho...  ele não  importava com 
sua  idade; ele sabia que Deus era capaz de fazer o que Ele disse que 

faria. Não é isso maravilhoso? Bem, DEUS NÃO MORRE. Deus é de 
eternidade em eternidade. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
SUAS INFALÍVEIS PALAVRAS DE PROMESSAS 
140 Agora crerá você que Jesus Cristo, O FILHO DE DEUS 
MORREU pelos seus pecados, e foi ferido pelas suas 

transgressões, pelas Suas pisaduras você foi curado? Crê você 
nisto? (A congregação responde, “Amém!” - Ed.) Neste dia, quando parece 
que tudo está negro, escuro e nublado, mas mesmo assim Jesus permanece 
 
 Vamos analisar também estas escrituras. 
 

Isaías 7.14 
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 
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. 

 
 EMANUEL Significa DEUS CONOSCO; e como isto tem se cumprido em 
"CRISTO"? 
 

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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Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
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. 
 
EMANUEL somente foi manifestado no meio dos homens depois que O 
ESPIRITO SANTO DESCEU E BATIZOU A JESUS CRISTO O filho de Deus. 

 
João 1.1 NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus.  
 
João 1.14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a 
sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de 
verdade. 

 

Deus somente se tornou carne em SEU FILHO NO BATISMO. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
OOOO    Cristo identificado de todas a ECristo identificado de todas a ECristo identificado de todas a ECristo identificado de todas a Erasrasrasras    
34- Agora, Jesus disse, "As Escrituras não poderiam ser quebradas". 
As Escrituras eram verdade. E a Escritura diz em São João 1, que, "0 "0 "0 "0 

Verbo se fez carne, e habitou entre nós".Verbo se fez carne, e habitou entre nós".Verbo se fez carne, e habitou entre nós".Verbo se fez carne, e habitou entre nós". Deus SE TORNOU CARNE, "EM Deus SE TORNOU CARNE, "EM Deus SE TORNOU CARNE, "EM Deus SE TORNOU CARNE, "EM 
SEU FILHO", JESEU FILHO", JESEU FILHO", JESEU FILHO", JESUS CRISTO,SUS CRISTO,SUS CRISTO,SUS 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". 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
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 NELE 

NESSA ÉPOCA; porque ELE VEIO NO DIA QUANDO ELE O BATIZOU, 
"Ele viu o Espírito de Deus descendo, vê, E ENTROU NELE". 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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O Cristo identificado de todas as Eras - 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". 
 

Mas no princípio não foi assim - WMB 
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. 
 
 

Aquele que nasceu de Maria Não era Deus, mas o Filho Dele. 
 

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. 
 

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.” 
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Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
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. 
 
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. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
AS SETE ERAS DA IGREJAAS SETE ERAS DA IGREJAAS SETE ERAS DA IGREJAAS SETE ERAS DA IGREJA    ---- A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA    
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. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
A OBRAA OBRAA OBRAA OBRA----PRIMA DE DEUS IDENTIFICADAPRIMA DE DEUS IDENTIFICADAPRIMA DE DEUS IDENTIFICADAPRIMA DE DEUS IDENTIFICADA    
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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Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
CRISTO REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA 65-0822.1M 74 
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.  
 

Jesus Cristo Não era Seu próprio pai; Seu pai é DEUS JEOVÁ 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
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? 
 

João 20.17 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. 

 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
A SEMENTE NAO HERDARA COM A PALHA(Mensagem texto)  
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 
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?  
 

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. 

 
II Coríntios 11.31 O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é 
eternamente bendito, sabe que não minto. 
 

 

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. 
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Gálatas 4.4  
4 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido sob a lei, 

 
Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
A Divindade Explicada  
56 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. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Vida Escondida  
Quando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de 
três cômodos: a Alma, o Corpo e o Espírito de Jesus Cristo. 

 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
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? 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Vejamos a Deus  
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”. 
 
Havia distinção até no falar, AS VEZES ERA O PAI E AS VEZES ERA O 

FILHO DE DEUS 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Jeová Jirê § 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: 
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“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. Afastou-
Se 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”. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Bálsamo de Gileade § 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”. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Vejamos a Deus § 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”. 
 
 

Não era Jesus que fazia as Obras mas Deus o pai 
 

João 14.10 
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. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
A Divindade Explicada  § 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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Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Senhores, Queríamos Ver a Jesus  § 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? 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Conferência § 73 
“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. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
O Super Sinal § 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”. 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
Aliança de Deus Com Abraão § 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. 
 
 Jesus Cristo o Filho de Deus já existia mesmo antes da Fundação do 
Mundo 
 

Citação do Reverendo Branham em seu Sermão  
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 Cristo é o Mesmo Ontem, Hoje e Eternamente (25/02/1956) 17 Eu 
quero saber esta noite antes de eu começar. Quantos aqui realmente 
creem na Bíblia, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, vamos ver 
suas mãos, você crê? Tudo bem. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, 

então Ele tem que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é mesmo? 
Então Ele tem que ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder, e tudo o 
que Ele era, do lado de fora de um – de um – um corpo físico, Ele é esta 
noite. Você não crê isso? E Ele veio de Deus. Ele esteve aqui na terra. E Ele 
veio do Espírito. Ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. E 
Ele era o Logos que saiu de Deus. 
 

Não Temas (07/06/1963)  
18 Jesus Cristo era o Filho de Deus, antes da fundação do 
mundo. Ele era a Semente da mulher que havia de esmagar a 
cabeça da serpente. Certamente. 
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