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João 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou 

eu só, mas "Eu" e o "Pai" que me enviou. João 8.16 
 

 Esta afirmação dita pelo filho de Deus o Senhor Jesus Cristo, tem sido muito 
mal entendida pelos assim chamados Religiosos, de Tendência Doutrinária 
Unicista. 
 
 Este mal entendimento, tem sido evidenciado pela falta de compreensão da 
linguagem, a falta de conhecimento da língua portuguesa. 
 
 O que mais se observa, é que; não é; em muitíssimos casos observado a 
pontuação e o sentido das palavras. 
 
 Eu e o Pai "SOMOS" Um; a própria palavra "SOMOS", esta no sentido Plural 
da Palavra, identificando que estas duas personagens, "EU" e o "PAI" estão em 
Unidade, porem continuam sendo Plural de seres; "SOMOS". 
 
 Os crentes da Doutrina Unicista, fazem desta Escritura, algo que ela por si só 
não diz, quando afirmam que Jesus o Filho de Deus e seu Pai o Deus Poderoso, 
são o Mesmo Ser, ou Uma ÚNICA PESSOA COMO UM DEDO. 
 



EU E O PAI SOMOS UM - A VOZ DE DEUS 

 

 
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 

2 

 A não ser que o vocabulário e a escrita tenha perdido seu sentido, mas a 
afirmação Escriturística nos fala de DOIS SERES, "SOMOS". 
 
 A palavra "EU" vem pronome pessoal, uma identificação pessoal de uma 
pessoa, que no caso é o Filho Primogênito de Deus, o qual faz referência de seu 
Pai que é Deus. "EU" "e"(conjunção) "o"(com referência a um adjetivo ou a um 
sentido) "PAI"(fazendo alusão a outro ser que é seu pai, Deus), "SOMOS" (Palavra 
que esta no Plural) "UM" (Cardinal Designativo da unidade ou Ambos). 
 
 Podemos observar que Jesus esta se referindo a um outro ser, e que 
"Ambos" são "UM" em uma Unidade; para isto temos a resposta da Bíblia onde ele 
faz referencia mais ampliada do assunto. 
 
 20 E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua 
palavra hão de crer em mim;  21 Para que "TODOS SEJAM UM", como tu, ó Pai, O ÉS 
EM "MIM", e eu em ti; que também eles SEJAM UM EM "NÓS", para que o mundo 
creia que tu me enviaste.  22 E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que 
"SEJAM UM, COMO "NÓS" SOMOS UM". João 17   
 
 Aqui nesta Escritura esta Evidente que este "UM" esta se dirigindo ao sentido 
de Unidade, pois também fala de "NÓS" sendo "UM". 
 
 Para que haja uma Unidade deve haver mais de um elemento ou pessoas. 
Deus Unido com seu filho, com sua igreja e todos(muitos) são "UM". 
 
 16 E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas 
eu e o Pai que me enviou. João 8 
 
 

Vamos também verificar referências e citações do  
Reverendo William Marrion Branham 

 
 Jesus era uma pessoa DUAL(Dupla), "Eu e o pai" somos Um. 
 

QUEM DIZEIS SER ESTE?  
85 Ele disse: “Sede um como Eu e o Pai somos um.” Sim, sejam esse tipo de um. 
Então como será isso? A Palavra e nós seríamos a Palavra ungida. Essa é a unidade 
de Deus. Vejam, a unidade de Deus é a Palavra ungida em você. Está vendo? E então 

você se torna um filho (um messias) da era. 
 

Jeová Jirê (29/04/1956) § 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: 
“NÃO SOU "EU" QUE FAZ AS OBRAS, É O "MEU PAI" QUE HABITA EM MIM".E em São 
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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”. 
 

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. 
 
 

DEIXE-NOS VER DEUS 59-1129 131 ... Eu disse, "Ele foi mais que... 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." Ela disse, "Oh, 
não." Eu disse, "Olhe, senhora, eu tomarei sua própria Escritura. Ele era um homem, 

mas Ele era um homem-Deus. Quando Ele foi à sepultura de Lázaro, Ele chorou como um 
homem. Isso é verdade. Mas quando Ele estava de pé lá, endireitou seus ombros caídos para 
frente, e disse, 'Lázaro, sai para fora', e um homem morto, que fazia quatro dias que estava 
morto voltou à vida novamente, isso foi mais que um homem. Homem não podia fazer aquilo. 
ISSO ERA DEUS EM SEU FILHO".    
 
 

Conferência (25/11/1960) § 73 
Quando Ele disse: “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. 
 
 
Muitos pensaram que ele Tinha uma Dupla Personalidade(Pessoa com desequilíbrio mental) 
 

Bálsamo de Gileade (18/02/1961) § 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”. 
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Deus estava Habitando Nele, e Jesus era um ser vivo como qualquer filho 
de Deus, formado de corpo Alma e Espírito. 

 
Vida EscondidaVida EscondidaVida EscondidaVida Escondida (6/10/1955) 
Quando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três cômodosQuando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três cômodosQuando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três cômodosQuando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três cômodos: a Alma, o a Alma, o a Alma, o a Alma, o 
Corpo e o Espírito de Jesus Cristo.Corpo e o Espírito de Jesus Cristo.Corpo e o Espírito de Jesus Cristo.Corpo e o Espírito de Jesus Cristo.    
 
Vejamos a DeusVejamos a DeusVejamos a DeusVejamos a Deus (29/11/1959) § 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.... Deus estava Nele. Ele era um Homem, mas Ele era uma Pessoa dual.... Deus estava Nele. Ele era um Homem, mas Ele era uma Pessoa dual.... 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 Cri“Deus estava em Cri“Deus estava em Cri“Deus estava em Cristo”.sto”.sto”.sto”. 
 
ABRAÃO RESTAURADOABRAÃO RESTAURADOABRAÃO RESTAURADOABRAÃO RESTAURADO    91919191 Ele estava na Coluna de Fogo como Deus,  Jeová. 
Ele... Ninguém podia tocá-Lo. O pecado estava tão longe Dele; Ele não podia chegar 
perto deles.     Então Ele veio e tomou uma virgem, criou uma célula Sanguínea em seu 

ventre. O FILHO VEIO, Jesus, corpo santo, nem gentio nem judeu, o próprio Sangue de Deus.  E E E E 
então o grande Espírito Santo desceu do céu, o Espírito de Deus como uma pomba, desceu então o grande Espírito Santo desceu do céu, o Espírito de Deus como uma pomba, desceu então o grande Espírito Santo desceu do céu, o Espírito de Deus como uma pomba, desceu então o grande Espírito Santo desceu do céu, o Espírito de Deus como uma pomba, desceu 
sobre Ele: “Este é o Meu Filho amado (exatamente na tradução correta)  no Qual Eu tenho sobre Ele: “Este é o Meu Filho amado (exatamente na tradução correta)  no Qual Eu tenho sobre Ele: “Este é o Meu Filho amado (exatamente na tradução correta)  no Qual Eu tenho sobre Ele: “Este é o Meu Filho amado (exatamente na tradução correta)  no Qual Eu tenho 
pppprazer de habitar. Meu Pai habita em Mim.”razer de habitar. Meu Pai habita em Mim.”razer de habitar. Meu Pai habita em Mim.”razer de habitar. Meu Pai habita em Mim.”     
Pergunte a qualquer bom tradutor da Escritura e descubra se isto não está em hebreu.  Sim, 
senhor.  “No Qual tenho prazer de habitar.” Jesus disse:  “O Filho nada pode fazer por Si “O Filho nada pode fazer por Si “O Filho nada pode fazer por Si “O Filho nada pode fazer por Si 
Mesmo. Não sou Eu que faço as obMesmo. Não sou Eu que faço as obMesmo. Não sou Eu que faço as obMesmo. Não sou Eu que faço as obras, mas Meu Pai. Ele habita em Mim, Emanuel.”ras, mas Meu Pai. Ele habita em Mim, Emanuel.”ras, mas Meu Pai. Ele habita em Mim, Emanuel.”ras, mas Meu Pai. Ele habita em Mim, Emanuel.” Não outro 
Deus ali em cima, e outro aqui,  e outro aqui embaixo; isto é paganismo. Um Deus em três 
ofícios:  DEUS O PAI TODO PODEROSO DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO CRISTO DEUS O PAI TODO PODEROSO DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO CRISTO DEUS O PAI TODO PODEROSO DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO CRISTO DEUS O PAI TODO PODEROSO DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO CRISTO 
JESUS. JESUS. JESUS. JESUS.  
Ele deu Sua vida tentando encontrar-Se de volta no companheirismo com o Seu povo, tentando 
voltar. Ninguém podia pagar o preço, todos pecadores. E o Seu próprio Filho foi feito  pecado E o Seu próprio Filho foi feito  pecado E o Seu próprio Filho foi feito  pecado E o Seu próprio Filho foi feito  pecado 
por nós, para tirar nossos pecados. por nós, para tirar nossos pecados. por nós, para tirar nossos pecados. por nós, para tirar nossos pecados. E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma do E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma do E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma do E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma do 
Espírito SaEspírito SaEspírito SaEspírito Santo, DESCESSE E HABI nto, DESCESSE E HABI nto, DESCESSE E HABI nto, DESCESSE E HABI ---- HABITASSE EM "NÓS" E OPERASSE ATRAVÉS DE NÓS  HABITASSE EM "NÓS" E OPERASSE ATRAVÉS DE NÓS  HABITASSE EM "NÓS" E OPERASSE ATRAVÉS DE NÓS  HABITASSE EM "NÓS" E OPERASSE ATRAVÉS DE NÓS 
COMO "ELE" FEZ COM O SEU FILHO QUE FOI CRIADO.COMO "ELE" FEZ COM O SEU FILHO QUE FOI CRIADO.COMO "ELE" FEZ COM O SEU FILHO QUE FOI CRIADO.COMO "ELE" FEZ COM O SEU FILHO QUE FOI CRIADO. Amém. Aí está a sua verdade. 
 
Jesus nasceu para um propósito especifico, o qual era para Deus poder 

manifestar-se através do corpo, alma e espírito de Jesus Cristo. 
    

Senhores, Queríamos Ver a JesusSenhores, Queríamos Ver a JesusSenhores, Queríamos Ver a JesusSenhores, Queríamos Ver a Jesus (11/12/1957) § 21 
Agora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestarAgora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestarAgora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestarAgora, Jesus nasceu para um propósito, que era para Deus manifestar----Se através desse Se através desse Se através desse Se através desse 
corpocorpocorpocorpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo.Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo.Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo.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 Ele expressou isso através de Cristo. Cristo parecia ser de uma dupla Ele expressou isso através de Cristo. Cristo parecia ser de uma dupla Ele expressou isso através de Cristo. Cristo parecia ser de uma dupla 
personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidade.e.e.e. Às vezes Ele falava, e eles coçavam a cabeça, e eles não O compreendiam. Às vezes Ele falava, e eles coçavam a cabeça, e eles não O compreendiam. Às vezes Ele falava, e eles coçavam a cabeça, e eles não O compreendiam. 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 Uma hora Ele falava uma coisa e outra hora parecia outra coisa. O que acontece é que era Uma hora Ele falava uma coisa e outra hora parecia outra coisa. O que acontece é que era 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 NeleJesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o Homem. Cristo era o Deus que estava NeleJesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o Homem. Cristo era o Deus que estava NeleJesus 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?“Não sou Eu que faço as obras. Meu Pai que habita em Mim, Ele faz a obra.” Vê?“Não sou Eu que faço as obras. Meu Pai que habita em Mim, Ele faz a obra.” Vê?“Não sou Eu que faço as obras. Meu Pai que habita em Mim, Ele faz a obra.” Vê?    
 

 
A Divindade ExplicadaA Divindade ExplicadaA Divindade ExplicadaA Divindade Explicada (19/01/1961) § 58 ele está citando Jesus dizendo: 
“Não sou Eu que faço as obras.“Não sou Eu que faço as obras.“Não sou Eu que faço as obras.“Não sou Eu que faço as obras.    É o Meu Pai que habita em Mim; Ele faz as obras”.É o Meu Pai que habita em Mim; Ele faz as obras”.É o Meu Pai que habita em Mim; Ele faz 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 Estou muito prazeroso em habitar Neste”. “Habitar”, que é “ocupar”, entrar Estou muito prazeroso em habitar Neste”. “Habitar”, que é “ocupar”, entrar Estou muito prazeroso em habitar Neste”. “Habitar”, que é “ocupar”, entrar 
na cana cana cana casa e morar. “Nele estava a plenitude da Divindade”sa e morar. “Nele estava a plenitude da Divindade”sa e morar. “Nele estava a plenitude da Divindade”sa e morar. “Nele estava a plenitude da Divindade”, diz a Escritura. 
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Deus o Pai SOMENTE VEIO MORAR EM SEU FILHO QUANDO FOI BATIZADO. 
 

Um ParadoxoUm ParadoxoUm ParadoxoUm Paradoxo (6/02/1964) § 104 o irmão Branham disse: 
E este Garotinho, uma criança de doze anos de idade, sem sabedoria de modo algum, 
ora, mas apenas um Garotinho de doze anos de idade. O Pai não habitava Nele naquele O Pai não habitava Nele naquele O Pai não habitava Nele naquele O Pai não habitava Nele naquele 
tempo, porque Ele veio no dia em que Ele O batizou, tempo, porque Ele veio no dia em que Ele O batizou, tempo, porque Ele veio no dia em que Ele O batizou, tempo, porque Ele veio no dia em que Ele O batizou, ele viu o Espírito de Deus ele viu o Espírito de Deus ele viu o Espírito de Deus ele viu o Espírito de Deus 

descendo, (Vê?), e foi com Ele.descendo, (Vê?), e foi com Ele.descendo, (Vê?), e foi com Ele.descendo, (Vê?), e foi com Ele.  
 

A Divindade ExplicadaA Divindade ExplicadaA Divindade ExplicadaA Divindade Explicada (19/01/1961) § 56 ele disse: 
O Espírito de Deus, como uma pomba, desceuO Espírito de Deus, como uma pomba, desceuO Espírito de Deus, como uma pomba, desceuO 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”.: “Este é o Meu Filho amado, em Quem tenho o prazer de habitar”.: “Este é o Meu Filho amado, em Quem tenho o prazer de habitar”.: “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 Isso era Deus entrando em Isso era Deus entrando em Isso era Deus entrando em 
Jesus,Jesus,Jesus,Jesus, e Nele estava a plenitude da Divindade. e Nele estava a plenitude da Divindade. e Nele estava a plenitude da Divindade. e Nele estava a plenitude da Divindade.    
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA BESTABESTABESTABESTA 54-0515 194-282 
E DEUS DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO, CRISTO JESUSE DEUS DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO, CRISTO JESUSE DEUS DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO, CRISTO JESUSE 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.”Meu Pai habita em Mim.”Meu Pai habita em Mim.”Meu Pai habita em Mim.”        
    

(PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS(PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS(PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS(PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS, § 378-379) 
 “Jesus e o Pai eram a mesma Pessoa. EXATAMENTE COMO O ESPÍRITO SANTO EM  “Jesus e o Pai eram a mesma Pessoa. EXATAMENTE COMO O ESPÍRITO SANTO EM  “Jesus e o Pai eram a mesma Pessoa. EXATAMENTE COMO O ESPÍRITO SANTO EM  “Jesus e o Pai eram a mesma Pessoa. EXATAMENTE COMO O ESPÍRITO SANTO EM 
MIMMIMMIMMIM; você está me olhando pregar, MAS NÃO SOU EUMAS NÃO SOU EUMAS NÃO SOU EUMAS NÃO SOU EU. Não sou eu quem pode falar 
uma palavra que poderia trazer, como vocês sabem, um animal; assentado ali e olhar 

para ele, e matar o animal e comê-lo. Isto é poder de criação. Isto não está no ser humano”. 
 
 

Mas antes de ser Crucificado, o Espírito o Deixou, o Pai lhe deixou. 
 

Filhos de Deus ManifestadosFilhos de Deus ManifestadosFilhos de Deus ManifestadosFilhos de Deus Manifestados (18/05/1960) § 88 ele disse: 
No Jardim do Getsêmani, a unção O deixoua unção O deixoua unção O deixoua unção O deixou, sabe, Ele tinha que morrer como um Ele tinha que morrer como um Ele tinha que morrer como um Ele tinha que morrer como um 
pecador.pecador.pecador.pecador. Ele morreu um pecador, você sabe disso, não os Seus pecados, mas o meu e Ele morreu um pecador, você sabe disso, não os Seus pecados, mas o meu e Ele morreu um pecador, você sabe disso, não os Seus pecados, mas o meu e Ele morreu um pecador, você sabe disso, não os Seus pecados, mas o meu e 
o teu.o teu.o teu.o teu.    
 
Ao Nascer do SolAo Nascer do SolAo Nascer do SolAo Nascer do Sol (18/04/1965) ele disse: 
Quando Deus olhou lá sobre o corpo... (O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani, O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani, O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani, O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani, 
Ele tinha que morrer um homem.Ele tinha que morrer um homem.Ele tinha que morrer um homem.Ele tinha que morrer um homem.) Lembre-se amigos, Ele não precisava fazer isso. Isso 
era Deus. Deus ungiu aquela carne, que era carne humana, e Ele não precisava... Se Se Se Se 

Ele tivesse subido lá como Deus, Ele nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode Ele tivesse subido lá como Deus, Ele nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode Ele tivesse subido lá como Deus, Ele nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode Ele tivesse subido lá como Deus, Ele nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode 
matar Deus.matar Deus.matar Deus.matar Deus.    
 
 

Cada Individuo deve ser UM COM DEUS. 
 
Tempo de ColheitaTempo de ColheitaTempo de ColheitaTempo de Colheita, de Phoenix, Arizona (12/12/1964) § 34 
Jesus disse: “Que eles possam ser um, Pai, com“Que eles possam ser um, Pai, com“Que eles possam ser um, Pai, com“Que eles possam ser um, Pai, como Tu e Eu somos um”.o Tu e Eu somos um”.o Tu e Eu somos um”.o Tu e Eu somos um”. Não para algum 
homem ser alguma coisa mais, isso nunca irá funcionar; uma denominação quer assumir 
o controle da outra, e um homem sobre o outro. Mas para que você possa ser um com Mas para que você possa ser um com Mas para que você possa ser um com Mas para que você possa ser um com 

Deus,Deus,Deus,Deus, como Cristo e Deus eram um; isso é o que a oração é. Ele era a Palavra, e Jesus orou 
para que possamos ser a Palavra, refletindo-O. Essa é a Sua oração para ser respondida. Vê 
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como Satanás coloca dúvida na mente carnal? Mas essa não era a oração de Jesus, de modo 
algum, para que pudéssemos todos nos reunir e terem todos um determinado credo e assim por 
diante. Toda vez que eles fazem isso, vão para mais e mais longe de Deus. Ele quer que Ele quer que Ele quer que Ele quer que 
sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser um com sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser um com sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser um com sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo em seu coração deve ser um com 
Deus.Deus.Deus.Deus.    
    
O Propósito de Jesus Nascer foi para ser o Emanuel, a "Expressão" de 

Deus em um Homem. 
 

O Selo da PáscoaO Selo da PáscoaO Selo da PáscoaO Selo da Páscoa (10/04/1965) § 35 
A Palavra de Deus, como Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel, a Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel, a Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel, a Jesus, nasceu o Filho de Deus para ser o Emanuel, a 
expressão plena de Deus em um Homemexpressão plena de Deus em um Homemexpressão plena de Deus em um Homemexpressão plena de Deus em um Homem...E Ele O encontrou em perfeita "obediência"E Ele O encontrou em perfeita "obediência"E Ele O encontrou em perfeita "obediência"E Ele O encontrou em perfeita "obediência"    
lá no rio Jordãolá no rio Jordãolá no rio Jordãolá no rio Jordão, sendo batizado por esse profeta. E tão logo Ele obedeceu e saiu da E tão logo Ele obedeceu e saiu da E tão logo Ele obedeceu e saiu da E tão logo Ele obedeceu e saiu da 

águaáguaáguaágua, os céus se abriram para João, e ele viu o Espírito Santo descer do céu, dizendo: “Este é o “Este é o “Este é o “Este é o 
meu Filho amado”. meu Filho amado”. meu Filho amado”. meu Filho amado”. Veja, a obediência perfeita, o Espírito O havia procuraVeja, a obediência perfeita, o Espírito O havia procuraVeja, a obediência perfeita, o Espírito O havia procuraVeja, a obediência perfeita, o Espírito O havia procurado em obediência.do em obediência.do em obediência.do em obediência. Oh, Oh, Oh, Oh, 
homem ou mulher rebelde, esta manhã, enquanto vocês estão sentados aqui e há algo em homem ou mulher rebelde, esta manhã, enquanto vocês estão sentados aqui e há algo em homem ou mulher rebelde, esta manhã, enquanto vocês estão sentados aqui e há algo em 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 trazêvocês dizendo que isso está certo, é o Espírito Santo procurando por vocês para trazêvocês dizendo que isso está certo, é o Espírito Santo procurando por vocês para trazêvocês dizendo que isso está certo, é o Espírito Santo procurando por vocês para trazê----los ao los ao los ao los ao 
conhecimento da verdadeconhecimento da verdadeconhecimento da verdadeconhecimento da verdade desta hora em que estamos vivendo agora: não alguma hora que 
passou, a hora é agora. 
 

Neste dia a Palavra quer ser nossa carne. 
 

O Mundo Está Caindo aos PedaçosO Mundo Está Caindo aos PedaçosO Mundo Está Caindo aos PedaçosO Mundo Está Caindo aos Pedaços (12 /04/1963) § 57 
Agora, voltemos para a verdade da Palavra. Deus vive só. Deus quer que o Seu povo 
viva só com Ele. Eles querem amarrá-los a qualquer coisa, quaisquer sensações e 
tradições. Ele quer filhos obedientes à Sua Palavra, para que Ele possa colocar a Sua Ele quer filhos obedientes à Sua Palavra, para que Ele possa colocar a Sua Ele quer filhos obedientes à Sua Palavra, para que Ele possa colocar a Sua Ele quer filhos obedientes à Sua Palavra, para que Ele possa colocar a Sua 

Palavra ali dentroPalavra ali dentroPalavra ali dentroPalavra ali dentro. Jesus disse: “Se vós permanecerdes em Mim e as Minhas Palavras em vós, 
então peça o que quiseres”. Ou isso é a verdade ou não é a verdade. Se for a verdade, ela irá 
funcionar. Agora, você quer saber onde está o segredo do poder, das visões e coisas? De volta 
à Palavra. É a Palavra de Deus. Jesus era a Palavra. Ele era a manifestação de Deus. Deus Jesus era a Palavra. Ele era a manifestação de Deus. Deus Jesus era a Palavra. Ele era a manifestação de Deus. Deus Jesus era a Palavra. Ele era a manifestação de Deus. Deus 
esesesestava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo, e Ele era a Palavra. “No princípio era tava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo, e Ele era a Palavra. “No princípio era tava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo, e Ele era a Palavra. “No princípio era tava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo, e Ele era a Palavra. “No princípio era 
a Palavra, e a Palavra se fez carne”a Palavra, e a Palavra se fez carne”a Palavra, e a Palavra se fez carne”a Palavra, e a Palavra se fez carne”. E a Palavra quer ser a nossa carne.E a Palavra quer ser a nossa carne.E a Palavra quer ser a nossa carne.E a Palavra quer ser a nossa carne. Mas quando todos nós 
estamos envolvidos em todos os tipos de coisas, e tradições, e permitimos viver como o mundo, 
e coisas assim, e depois esperar que Deus faça isto? Ora, certamente que Ele não fará. 
 

Deus Estava Usando UM HOMEM,  
Seu Filho Obediente, para Trazer Muitos Filhos que crêem. 

 
O Super SinalO Super SinalO Super SinalO Super Sinal (27/12/1959) § 49 
Alguém, como eu disse antes, quer torná-Lo um Deus pequenino. Ele era Homem, Deus Deus Deus Deus 
estava usando um Homem. Deus estava usando uma carne que Ele mesmo criou a fim estava usando um Homem. Deus estava usando uma carne que Ele mesmo criou a fim estava usando um Homem. Deus estava usando uma carne que Ele mesmo criou a fim 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”,de criar por meio Dele e “trazer por Ele muitos filhos”,de criar por meio Dele e “trazer por Ele muitos filhos”,de criar por meio Dele e “trazer por Ele muitos filhos”, diz a Escritura, “por meio deste “por meio deste “por meio deste “por meio deste 

Filho obediente. Por meio dFilho obediente. Por meio dFilho obediente. Por meio dFilho obediente. Por meio de um filho, todos caíram, por meio de um Filho obediente todos os e um filho, todos caíram, por meio de um Filho obediente todos os e um filho, todos caíram, por meio de um Filho obediente todos os e um filho, todos caíram, por meio de um Filho obediente todos os 
que creem viverão”.que creem viverão”.que creem viverão”.que creem viverão”. 
 

Aliança de Deus Com AbraãoAliança de Deus Com AbraãoAliança de Deus Com AbraãoAliança de Deus Com Abraão (23/02/1956) § 3 
Creio no relato da Bíblia de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele através da Cristo era o Filho de Deus, que Ele através da Cristo era o Filho de Deus, que Ele através da Cristo era o Filho de Deus, que Ele através da 
Sua justiça na Sua vinda à terra em obSua justiça na Sua vinda à terra em obSua justiça na Sua vinda à terra em obSua justiça na Sua vinda à terra em obediência a Deus, ediência a Deus, ediência a Deus, ediência a Deus, sou justificado pela fé e crença 
em Deus, e tenho o privilégio de ser filho de Deus. 

 
Deus é identificado pelas suas característicasDeus é identificado pelas suas característicasDeus é identificado pelas suas característicasDeus é identificado pelas suas características    ----    11 de Marco de 196411 de Marco de 196411 de Marco de 196411 de Marco de 1964    
55...JESUS, ERA FILHO DE DEUS, DESDE ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO...JESUS, ERA FILHO DE DEUS, DESDE ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO...JESUS, ERA FILHO DE DEUS, DESDE ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO...JESUS, ERA FILHO DE DEUS, DESDE ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO... 
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Jesus Não era seu Próprio pai, ele tinha um Pai o qual é Deus. 
 

 
APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60----1204M # 661204M # 661204M # 661204M # 66 
Agora, no Concílio de NicéiaConcílio de NicéiaConcílio de NicéiaConcílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões no... Oh, muitos 
deles naquele dia dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas visões extremas. Umaeles tinham duas visões extremas. Umaeles tinham duas visões extremas. Umaeles tinham duas visões extremas. Uma    
delas era de um Deus triuno, um TRINITÁRIO. delas era de um Deus triuno, um TRINITÁRIO. delas era de um Deus triuno, um TRINITÁRIO. delas era de um Deus triuno, um TRINITÁRIO. E outra era a de um Deus. outra era a de um Deus. outra era a de um Deus. outra era a de um Deus. E ambos 

começaram a existir e foram para dois extremos diferentes, desse jeito. O TRINITARISMO se O TRINITARISMO se O TRINITARISMO se O TRINITARISMO se 
tornou um lugar de uma pessoa de três deuses. O UNICISMO se tornou um unitário, tornou um lugar de uma pessoa de três deuses. O UNICISMO se tornou um unitário, tornou um lugar de uma pessoa de três deuses. O UNICISMO se tornou um unitário, tornou um lugar de uma pessoa de três deuses. O UNICISMO se tornou um unitário, 
simplessimplessimplessimplesmente tão errado quando o outro estava. mente tão errado quando o outro estava. mente tão errado quando o outro estava. mente tão errado quando o outro estava. Assim ambos foram em extremos, mas bem , mas bem , mas bem , mas bem 
aqui se revela a verdade. aqui se revela a verdade. aqui se revela a verdade. aqui se revela a verdade. JESUS NÃO PODERIA SER SEU PRÓPRIO PAI. JESUS NÃO PODERIA SER SEU PRÓPRIO PAI. JESUS NÃO PODERIA SER SEU PRÓPRIO PAI. JESUS NÃO PODERIA SER SEU PRÓPRIO PAI.     
 

A DIVINDADE EXPLICADAA DIVINDADE EXPLICADAA DIVINDADE EXPLICADAA DIVINDADE EXPLICADA    
131131131131 Agora, Deus não pode ser três pessoas, três Deuses. NEM JESUS PODE SER NEM JESUS PODE SER NEM JESUS PODE SER NEM JESUS PODE SER 
SEU PROPRIO SEU PROPRIO SEU PROPRIO SEU PROPRIO PAI, "EM UM".PAI, "EM UM".PAI, "EM UM".PAI, "EM UM". Está vendo? De modo que, veja, ISTO TORNA AMBOS ISTO TORNA AMBOS ISTO TORNA AMBOS ISTO TORNA AMBOS 
RADICALMENTE ERRADOSRADICALMENTE ERRADOSRADICALMENTE ERRADOSRADICALMENTE ERRADOS. isto torna AMBOS radicalmente errados. 

 
HEBREUS CPT. 4 57HEBREUS CPT. 4 57HEBREUS CPT. 4 57HEBREUS CPT. 4 57----0901.2E 1410901.2E 1410901.2E 1410901.2E 141----126 128126 128126 128126 128 
Agora os Unicistas tomaram isto, o grupo unicista de pessoas, e tentam fazer o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, 
Filho e EFilho e EFilho e EFilho e Espírito Santospírito Santospírito Santospírito Santo, somente um ofício e umsomente um ofício e umsomente um ofício e umsomente um ofício e um lugar, e como seu dedo, um. Isso está lugar, e como seu dedo, um. Isso está lugar, e como seu dedo, um. Isso está lugar, e como seu dedo, um. Isso está 
erradoerradoerradoerrado. Deus não poderia... JESUS NÃO PODERIA SER SEU PROPRIO PAI.JESUS NÃO PODERIA SER SEU PROPRIO PAI.JESUS NÃO PODERIA SER SEU PROPRIO PAI.JESUS NÃO PODERIA SER SEU PROPRIO PAI. Se Ele  Se Ele  Se Ele  Se Ele 

fosse, então Ele era um... fosse, então Ele era um... fosse, então Ele era um... fosse, então Ele era um... BEM COMO ELE PODERIA SER SEU PROPRIO PAI?BEM COMO ELE PODERIA SER SEU PROPRIO PAI?BEM COMO ELE PODERIA SER SEU PROPRIO PAI?BEM COMO ELE PODERIA SER SEU PROPRIO PAI?        
 

 O Testemunho que Deus tem dado de seu filho é Verdadeiro. 
 
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.(Este é o Testemunho) 
    
    

UMA EXPLICAÇÃO DO REVERENDO BRANHAM . 
 

EU E O PAI SOMOS "UM" 
Explicação do Reverendo Branham 

 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOSPERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOSPERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOSPERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS    ---- 24 24 24 24 de Março de 1963 de Março de 1963 de Março de 1963 de Março de 1963    
374374374374 Agora, aqui está uma. Eu não sei como tratá-la. E eu tinha outra pouco antes 
desta aí, e então eu vou pedir para que parem a fita um minuto. 
 47. Se Deus é uma pessoa, por que ou como pôde Ele falar Consigo mesmo no 47. Se Deus é uma pessoa, por que ou como pôde Ele falar Consigo mesmo no 47. Se Deus é uma pessoa, por que ou como pôde Ele falar Consigo mesmo no 47. Se Deus é uma pessoa, por que ou como pôde Ele falar Consigo mesmo no 

Monte da TransfiguMonte da TransfiguMonte da TransfiguMonte da Transfiguração? ração? ração? ração?     
375375375375 Bem, eu acabei de explicar isto, veja você. Vêem? Eu gostaria de lhe perguntar isto. Eu 
vou ... Quando Jesus orou ao Pai, veja você. 
 [O irmão Branham começa falando ao irmão na congregação - Ed.] Eu creio que você tem 
o batismo do Espírito Santo, não tem, irmão? Você não quer se levantar por um minuto? Você 
alega ter o Batismo com o Espírito Santo? [O irmão diz: “Sim, senhor.”] Eu também, tenho. 
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Então, o que é isto? Então, eu não alego que eu tenho o -- eu tenho os poderes dentro de mim 
mesmo para revelar estes mistérios. Eu não tenho o poder para curar o enfermo. É Deus. Eu não tenho o poder para curar o enfermo. É Deus. Eu não tenho o poder para curar o enfermo. É Deus. Eu não tenho o poder para curar o enfermo. É Deus.     
    
376376376376 [O irmão Branham continua falando ao irmão na congregação - Ed.] Eu creio que você é 
um ministro. Se não estou enganado, você é do Arkansas. Tudo bem, agora. E em  você, você 
tem, é -- é  pregar o Evangelho. Você foi criado em uma fazenda e arredores assim. Você 
simplesmente não sabe nada a respeito disto; mas Algo entrou em você, para pregar o mas Algo entrou em você, para pregar o mas Algo entrou em você, para pregar o mas Algo entrou em você, para pregar o 
Evangelho.Evangelho.Evangelho.Evangelho. Você não alega que aquilo seja você de modo algum. Aquela é outra peAquela é outra peAquela é outra peAquela é outra pessoa, ssoa, ssoa, ssoa, 
chamada Espírito Santo. chamada Espírito Santo. chamada Espírito Santo. chamada Espírito Santo. Está certo? [“Sim, senhor.”] Correto.Está certo? [“Sim, senhor.”] Correto.Está certo? [“Sim, senhor.”] Correto.Está certo? [“Sim, senhor.”] Correto.    
377377377377 [O irmão Branham continua falando ao irmão na congregação - Ed.]  Agora eu quero te 
perguntar. Aquele Espírito Santo habita dentro de você. É isto correto? [A congregação diz, “Isso 
é certo.”] Você fala com Ele? [“Sim, senhor.”] Conversa com Ele? Ora a Ele? Correto. Isto é tudo 
que quero. Muito obrigado, muito. 
 Vêem?  Agora, você entendeu isto? [A congregação diz, “Amém.” - Ed.] 
 
378378378378 Vou te perguntar uma coisa: Como foi quando... Jesus, em São João 3, Ele disse: 
“Quando o Filho do homem vier, o qual agora está no Céu.” Vêem? “Agora está no Céu; virá... a 
terra.” Vêem? “O Filho do homem que agora está no Céu,” e ali estava de pé bem ali falando 
com a pessoa. Agora me responda isto. JesusAgora me responda isto. JesusAgora me responda isto. JesusAgora me responda isto. Jesus e o Pai eram a mesma Pessoa.  e o Pai eram a mesma Pessoa.  e o Pai eram a mesma Pessoa.  e o Pai eram a mesma Pessoa.     
    
379379379379    Exatamente como o Espírito Santo em mim; Exatamente como o Espírito Santo em mim; Exatamente como o Espírito Santo em mim; Exatamente como o Espírito Santo em mim; você está me olhando pregar, você está me olhando pregar, você está me olhando pregar, você está me olhando pregar, 
mas não sou eu.mas não sou eu.mas não sou eu.mas não sou eu.        
 Não sou eu quem pode falar uma palavra que poderia trazerNão sou eu quem pode falar uma palavra que poderia trazerNão sou eu quem pode falar uma palavra que poderia trazerNão sou eu quem pode falar uma palavra que poderia trazer, como vocês sabem, um 
animal; assentado ali e olhar para ele, e matar o animal e comê-lo. Isto é poder de criação. Isto 
não está no ser humano. 
 
380380380380 Não sou eu que poderia tomar um garotinho aqui, deitado... Os médicos deitá-lo de 
costas, com problemas no coração, nesta noite. E dizer: “Assim diz William Branham”? Não. 
“Assim Diz o Senhor, está terminado.” E levá-lo ao médico, no outro dia, e tudo ter desaparecido. 
 
381381381381 Uma criança com leucemia, até seus olhos ficarem projetados, e totalmente amarelo, o 
estômago; até ao ponto em que a  levaram para o hospital, para lhe dar sangue e coisas, para 
que pudesse chegar aqui. E num espaço de cinco minutos, estar chorando por um hambúrger! E 
levá-la de volta ao médico, no outro dia, e não encontrarem nenhum traço daquilo. Isto é “Assim Isto é “Assim Isto é “Assim Isto é “Assim 
Diz William Branham”? Este é “Assim Diz o Senhor!” Diz William Branham”? Este é “Assim Diz o Senhor!” Diz William Branham”? Este é “Assim Diz o Senhor!” Diz William Branham”? Este é “Assim Diz o Senhor!” EmEmEmEmbora Ele seja um indivíduo bora Ele seja um indivíduo bora Ele seja um indivíduo bora Ele seja um indivíduo 
diferente de mim,diferente de mim,diferente de mim,diferente de mim, mas a mas a mas a mas a única forma através da  única forma através da  única forma através da  única forma através da qual ELEqual ELEqual ELEqual ELE Se expressa é através de mim.  Se expressa é através de mim.  Se expressa é através de mim.  Se expressa é através de mim. 
Vêem?Vêem?Vêem?Vêem?    
 
382382382382 É assim que eram Jesus e o Pai. Jesus disse:É assim que eram Jesus e o Pai. Jesus disse:É assim que eram Jesus e o Pai. Jesus disse:É assim que eram Jesus e o Pai. Jesus disse:    “Não sou Eu quem faz as obras; é Meu Pai “Não sou Eu quem faz as obras; é Meu Pai “Não sou Eu quem faz as obras; é Meu Pai “Não sou Eu quem faz as obras; é Meu Pai 
que habita em Mim.”que habita em Mim.”que habita em Mim.”que habita em Mim.” 
 Agora, “O Filho do homem subirá ao Céu, o qual agora está no Céu.” Vêem? O que foi 
isto? Ele era onipresente porque Ele era Deus. 
 

Pastor Luis Henrique Stockmann 
Bíblias Usadas versão King James e João Ferreira de Almeida 

Parágrafos dos Sermões de William Marrion Branha 

 

 

 



EU E O PAI SOMOS UM - A VOZ DE DEUS 

 

 
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. 
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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 
 

palavracriativa@uol.com.br 
Fone (51)3091-6336 - 9997-0748 


