JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS
SOBRE ESTA REVELAÇÃO EDIFICAREI A MINHA IGREJA

Mateus 16: 13 E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do homem?
14 E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas.
15 Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não
revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus.
18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;
19 E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos
céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Mensagem Companheirismo através da reconciliação – 05.06.1955 – 38
“Jesus prometeu a seus discípulos vindo da montanha, disse;”Que dizem os homens
que o filho do homem é?” “Uns dizem que és Moisés, e outros dizem que és Elias. E
alguns dizem que eis Jeremias”. Ele disse, “Quem dizem que eu sou?”Pedro parado ali
disse: “Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo”. Ele disse, escutem, “Bem aventurado és,
Simão, filho de Jonas, porque não to revelou carne nem sangue, não tens aprendido isso em um
seminário, não aprendeste isto de homem, nem carne nem sangue te tem revelado isto, mas
Meu Pai que está no céu te tem revelado. Agora a igreja católica disse, “Foi feita sobre a
confissão de Pedro”. A igreja protestante disse que foi Cristo, a Rocha, que Ele havia edificado
Sua igreja. Mas se você nota não foi em nenhum. Era uma verdade espiritual de Deus
revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus. E a Bíblia disse, “nenhum homem pode
chamar a Jesus, “o Cristo”, só pelo Espírito Santo.” Amem. “Sobre esta rocha, ele disse,
edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei
minha igreja espiritual na verdade revelada”. Amem. Pela graça soberana de
Deus chama a Seu homem e se revela a si mesmo. Amem
William Marrion Branham

A DIVINDADE EXPLICADA
167 Agora olhe, aqui está um velho pescador ignorante, nem mesmo suficiente
instrução... A Bíblia disse que ele era ignorante e iletrado. Porém ele estava ali parado,
e Jesus fez a pergunta: “Quem dizeis vós que Eu, o Filho do Homem, sou?”
168 “Um disse, ora, que Tu és - Tu és ‘Moisés’. Eles dizem que Tu és ‘Moisés’. Que dizem
eles, faz... eles, faz... eles dizem, e um disse, ora, que Tu és ‘Jeremias, ou os profetas’, e isto,
isso, ou aquilo”.
169 Ele disse: “Essa não é a pergunta. Eu perguntei a vocês. Quem dizem vocês que Eu
sou?”
170 E Pedro se posicionou, e disse: “Tu és o Filho de Deus”.
171 E Ele disse: “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas”. Agora observe. “Carne e sangue não
te revelou isto, mas Meu Pai que está no Céu”, Está vendo?
172 Agora observe, agora, a igreja católica diz que Ele edificou a Igreja sobre Pedro. Isso é
errado.
173 A igreja protestante diz que Ele edificou isto sobre Si mesmo. Porém agora observe e
descubra, veja se é.
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174 Ele edificou isto sobre a revelação espiritual de Quem Ele era,
era veja, porque Ele
disse: “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue não te revelou isto. E digo que tu és
Simão; sobre esta rocha” (que rocha? a revelação) “Eu edificarei a Minha Igreja, e as portas do
inferno não podem prevalecer contra Ela”. [O Irmão Branham bate sobre o púlpito três vezes Ed.]
175 Então, quando Pedro estando presente quando Mateus 28 foi citado, e virou-se e, dez
dias mais tarde, com essa revelação, e batizou no Nome do “Senhor Jesus Cristo”. Por que ele
fez isto? Com a revelação de Deus; e tinha as chaves do Reino, irmão.
AO NASCER DO SOL - O PODER VIVIFICADOR 18 de abril de 1965
107 Lhe disse: Para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro (depois
que ele teve a revelação de quem era o Senhor e havia dito, Tu és o Cristo, o Filho de
Deus vivo): “Bem aventurado és tu, Simão Barjonas. To não revelou a carne e o
sangue; mas meu Pai que está nos céus te o tem revelado; e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves. E tudo que
ligares na terra será ligado nos céus; e tudo que desligardes na terra... “Essa é aquela
Revelação Divina da Palavra feita carne.
carne. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o Noivo,
então também é carne hoje por meio da Noiva.

OH IGREJA DO DEUS VIVENTE, PONHA-TE FIRME SOBRE ESTE FUNDAMENTO
O ÚNICO LUGAR PROVIDO POR DEUS PARA ADORAÇÃO 2828-1111-1965
168 O filho sempre toma o nome de seu pai em todo caso. Eu vim à terra em nome
de um Branham, porque meu pai era chamado Branham. Jesus disse: “Eu vim em
nome de meu Pai e vocês não me têm recebido”. Desejam ter a referência onde está
escrito? S. João 5:43. Então o Pai pôs Seu próprio nome, o qual é Jesus, em Seu
Filho. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a casa. Ele é onde Deus escolheu para pôr
Seu Nome. Deus nunca pôs Seu Nome em mim! Ele nunca pôs na igreja! Seja metodista,
batista, ou católica; mas colocou Seu Nome em Cristo, o Emanuel Ungido. E o Nome está na
Palavra, porque Ele é a Palavra. Amém. Então, que é Ele? A Palavra interpretada é a
manifestação do Nome de Deus. Com razão!.. “Isto não to tem revelado carne nem sangue, mas
meu pai que está nos céus te tem revelado
revelado isto: de Quem sou Eu. E sobre esta pedra
edificarei meu lugar de adoração, e as portas do inferno não poderão te arrebatar isto!”
Amém! Oh Igreja do Deus vivente, ponhaponha-te firme sobre este fundamento: Em Jesus
Cristo somente! Você pode entoar o hino, porém se não se encontra em Cristo, a Palavra, então
estará em areia movediça e sem segurança. Porém, “é sobre esta pedra, Cristo, minha Palavra!”

Aqui se encontra a mais perfeita Revelação das Escrituras Sagradas.
“Tu és o Cristo, O FILHO DO DEUS VIVO”, e também revela que o Deus pai de Cristo esta
nos Céus “mas meu pai que está nos céus”
Então isto nos mostra claramente que a Plenitude da Divindade não significa TODO, se fosse
Jesus não poderia afirmar que seu Pai estava nos céus.
Ele afirma que vai edificar sua Igreja sobre esta revelação, que Deus é seu pai e ele é o Filho
primogênito de Deus, “e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela;”
Era uma verdade espiritual de Deus; revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus.
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A SEMENTE DA SERPENTE - 28 de setembro de 1958 26
Ele disse, “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois a carne nem o sangue não
te revelou isto.” Vêem. Isto não vem através de seminários. Isto não vem através de
denominações. “A carne nem o sangue te revelou isto. Você nunca aprendeu isto
através de nenhuma escola de teologia. Mas Meu Pai o que está no céu te revelou isto. E
sobre esta rocha eu edificarei Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”

Uma revelação espiritual de Quem Ele é.
Os judeus primitivos falharam e rejeitaram o Filho de Deus, A Revelação de Deus, a pedra onde
seria edificada a Verdadeira Igreja Revelada.
A FESTA DAS TROMBETAS - 19 de julho de 1964
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.
A DIVINDADE EXPLICADA - 25 de abril de 1961
174 Ele edificou isto sobre a revelação espiritual de Quem Ele era,
veja, porque Ele disse: “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue não te
revelou isto. E digo que tu és Simão; sobre esta rocha” (que rocha? a revelação) “Eu edificarei a
Minha Igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra Ela”.
CINCO IDENTIFICAÇÕES DEFINIDAS DA VERDADEIRA IGREJA DO DEUS VIVO

11 de setembro de 1960
143 Agora, aqui se encontra Pedro com as chaves do Reino, em seu lado, as chaves
para o Espírito Santo. Jesus disse: “Eu digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra
edificarei Minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra Ela.” Que é isto?
Uma verdade espiritual revelada. “Não foi carne e sangue quem To revelou. Nunca
aprendeste Isto em um seminário. Alguém não te ensinou Isto, a partir de Livros. Mas, é uma
revelação que vês. Revelação! Eu digo que tu és Pedro. Eu te dou as chaves do Reino. Tudo o
que ligares na terra, eu ligarei no Céu. Tudo o que desligares na terra, eu desligarei no Céu.” Ele
tem de cumprir Sua Palavra. No dia de Pentecostes, quem foi o porta-vos? Pedro, porque ele
tinha as chaves.
O SELO DA PÁSCOA - 10 de abril de 1965
130 Satanás pode personificar qualquer coisa desta. Nós sabemos disto. Como
missionários, vocês podem ver isto personificado...gritando, dançando, falando em
línguas e todas estas coisas... você pode ver isto personificado em qualquer parte,
absolutamente, entre pagãos que até mesmo negam haver tal coisa como Jesus Cristo
ser o Filho de Deus.
Não se pode negar a palavra de Deus. Esta é a maior de todas as Revelações.
PRESUMINDO - 17 de Janeiro de 1962
95
Digamos, pode você imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo e
negando parte da Palavra de Deus, tomando a metade Dela e dizendo que a
outra metade não é boa? Vêem? Então, “Eu creio que o homem deve viver uma vida
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muito boa. Mas quando chegamos a um tempo que pensamos a respeito da cura divina, e todas
estas coisas assim, e abster-se, e oh, nós temos que ser isto, aquilo, eu não creio...” Oh -- oh. A
Bíblia diz que aquilo aconteceria, tendo forma de santidade mas negando o poder de sua
eficácia. Eles negam a metade de Sua Palavra, e todo Seu poder. Isto é correto. Sim, senhor.
Isto é verdade. E então eles presumem que possuem isto. “Isto é certo”. Vêem? Sim, senhor
Deus esta obrigado a te batizar com o Espírito Santo quando você crê que Jesus é o Filho de
Deus, a MESMA REVELAÇÃO QUE PEDRO TEVE.

QUEM CRER NO FILHO RECEBE O ESPIRITO SANTO
PECADO IMPERDOAVEL
92. E se você faz estas coisas, a Bíblia diz: “Não ameis o mundo, nem o que no mundo
há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele”. Você é simplesmente um
religioso e nunca teve salvação alguma. Religião é uma cobertura, mas salvação é
liberdade. Aleluia. Salvação descobre (Isto é certo.) e mostra o que você é. Isto é verdade.
Agora, a razão pela qual fazemos coisas erradas, é porque nós não cremos. Mas se você crê
de todo seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está obrigado, se seu
testemunho for verdadeiro, a dar-lhes o batismo do Espírito Santo e selá-lo no Reino
até o dia de sua redenção. Isto é certo.
O DEUS DESTA ERA MALÍGNA - 01 de agosto de 1965
144 Recordem, isto foi um pecado imperdoável três vezes na Bíblia a qualquer
pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação a
Palavra de Deus, depois que Isto vindicou ser a Verdade; no jardim de Deus, depois
que Isto vindicou ser a Verdade; no jardim do Éden (certo?) -- no jardim do Éden uma palavra
acrescentada causou a morte, quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós
somos o mesmo. Eles... Deus nunca perdoou Israel por aquilo. Cada um deles pereceu no
deserto, exceto os três que Deus trouxe. Cada... Jesus disse, “Estão todos mortos”. Isto é,
eternamente separados. Todos eles acabaram, nunca foram perdoados. É um pecado
imperdoável, nunca os perdoou. Oh, que coisa, fujam disto, filhos da Luz do
entardecer.

REJEITAR O FILHO É MORTE
Pecado Imperdoável
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?

EU AFIRMO QUE JESUS É O FILHO DE DEUS
E ELES O CRUCIFICARAM - WMB
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Experiência pessoal com Deus. 24/07/54.
40 Eu afirmo que JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS, e ELES O CRUCIFICARAM,
e O sepultaram e no TERCEIRO DIA "DEUS" O RESSUSCITOU. 41 O Espírito será
tomado da igreja de volta ao corpo de Cristo, e Ele retornará novamente na forma física.

SÓ HÁ UM DEUS E JESUS É O SEU FILHO - WMB
Onde Está Ele, o Rei dos Judeus? (21/12/1958) §§ 6767-68

Quantas vezes eu já vi os sacerdotes muçulmanos baterem em um grande
gongo assim e gritarem: “Há somente um verdadeiro Deus vivo, e Maomé
é Seu profeta”. Nós dizemos: “HÁ SOMENTE
SOMENTE UM VERDADEIRO DEUS
VIVO, E JESUS É SEU FILHO”. E eles dizem, “Deus ter um Filho? Longe esteja
isto Dele!”
João 6:38
Porque EU DESCI DO CÉU, não para fazer a Minha vontade, mas a vontade Daquele que Me
enviou.
.
João 7:28
E EU NÃO VIM DE MIM MESMO, mas Aquele que Me enviou é verdadeiro, O qual vós não
conheceis.
.
João 8:42
Eu saí, e vim de Deus; NÃO VIM DE MIM MESMO, mas Ele Me enviou.
.
Não Temas (07/06/1963) § 18 WMB
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.
.
A Personificação do Cristianismo (27/01/1957) § 54 WMB
Lá atrás no princípio, quando DEUS ENVIOU O LOGOS, QUE ERA O FILHO DE
DEUS desde o seio do Pai, Ele começou a pairar sobre a terra, a Bíblia diz.
.
Adoção Nº. 4 (22/05/1960) § 71 WMB
Ele é o Logos que saiu de Deus; isso é verdade; ESSE ERA O FILHO DE DEUS.
.
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.
.
Batalhando Ardentemente Pela Fé Que Uma Vez Foi Entregue aos Santos
(14/06/1953) § 22 WMB
Agora aqui, olhe. AQUI ESTAVA O FILHO DE DEUS, QUE DESCEU DOS
PALÁCIOS DE MARFIM DE DEUS, que se fez carne e habitou entre nós.
.
A Perfeição (19/04/1957) § 40 WMB
Então, DEUS, por Sua Graça soberana, ENVIOU DOS PORTAIS DA GLÓRIA, SEU
FILHO Unigênito para assumir o nosso lugar.
.
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Adoção nº. 3 (22/05/1960) § 43 WMB
DEUS ENVIOU O SEU FILHO, feito à semelhança da carne do pecado, para sofrer
em meu lugar.

JEOVÁ VIVEU NO CORPO DE SEU PROPRIO FILHO.
HEBREUS, CAPÍTULO 6 – 3ª PARTE - 1957
23 O Grande Jeová desceu e foi feito tangível vivendo NO CORPO DO SEU PROPRIO
FILHO, declarando e reconciliando o mundo Consigo Mesmo. Deus era... Cristo não
era nada menos que Deus, e - e Deus não era nada menos que Cristo. OS DOIS
JUNTOS FORMAVAM CORPORALMENTE A DIVINDADE, feito um pouquinho inferior aos Anjos
para que então Ele pudesse sofrer. Os anjos não podem sofrer. Jesus era o Tabernáculo que
Deus habitava...

O DEUS E PAI DE JESUS CRISTO.
S. 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.

CRER EM DEUS E EM SEU FILHO
S. JOÃO 14
1 Não se turbe o vosso coração; CREDES EM DEUS, CREDE TAMBÉM EM MIM.
2 Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou prepararvos lugar.

DEUS TIROU A NOIVA DE DENTRO DO FILHO DE DEUS
A CRUELDADE DO PECADO, WMB
61
Um lindo tipo ali, tudo tipificado, de DEUS TIRAR DO LADO DE CRISTO, A
NOIVA.
NOIVA Estão vendo? Deus abriu o lado de Adão, tirou uma costela; o que, o homem
tem uma costela a menos que a mulher, na estrutura do - do corpo. E agora DEUS
ABRIU O LADO DE CRISTO no...NO
NO CALVARIO, E TIROU A NOIVA. A Igreja vem através do
Sangue de Cristo, para o Corpo de Cristo.

ANÁTEMAS
Gálatas 1
8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já
vos tenho anunciado, seja anátema.
9 Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar
outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema.

DA PARTE DE DEUS PAI E DE JESUS O FILHO DO PAI
2 S. 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.
1º Corintios
Corintios 1
3 Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
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2º Coríntios 1
2 Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de
toda a consolação;
Gálatas 1
3 Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo,
Efésios 1
2 A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!
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;
Efésios 6
23 Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo.
Filipenses 1
2 Graça a vós, e paz da parte
parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo.
Colossenses 1
2 Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos: Graça a vós, e paz da parte de
Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
1º Timóteo 1
2 A Timóteo meu verdadeiro filho na fé: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e
da de Cristo Jesus, nosso Senhor.
PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 09
1959 - Jeffersonville - Indiana - E.U.A.
197 Alguém tem dito: “O irmão Branham é um unitário”. Não, senhor, não sou um
unitário. Eu não creio que Jesus poderia ser Seu próprio pai. Eu creio que Jesus
teve um pai, e esse foi Deus. Porém Deus morou e habitou nesse corpo chamado Jesus, e Ele
era Emanuel, Deus conosco. E creio que não há outro Deus aparte deste Deus. Ele é o Pai,
Filho e Espírito Santo. E o Nome do Pai, Filho e Espírito Santo... Pai, o Senhor; Filho, Jesus;
Espírito Santo, Logos, Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo; esse
é Ele. E Nele habitou corporalmente a plenitude da Divindade.

O Único Lugar de Adoração(Onde você pode Adorar)
O LUGAR DE ADORAÇÃO PROVIDO POR DEUS 25 de abril de 1965
64
Agora para respaldar isto, nós poderíamos tomar a Bíblia inteira para respaldar o
que vou dizer. Porque, o lugar que Ele escolheu é em Cristo, em Jesus Cristo. É
NELE, SEU FILHO, O FILHO DE DEUS, JESUS CRISTO.
73
Emanuel, e Seu Nome foi Jesus, Deus conosco, com o Nome de Seu Pai. ELE VEIO EM
NOME DE SEU PAI. Aí é onde Deus colocou Seu Nome, EM SEU FILHO. ESSE É O ÚNICO
LUGAR EM QUE VOCE PODE "ADORÁ-LO' O único lugar em que Deus alguma vez Se
encontrará com você, É NESTE FILHO o qual foi tipificado pelo cordeiro sacrifical.
ABRAÃO RESTAURADO1961
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
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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.”
MOSTRA-NOS O PAI 1963
132 Agora, muitas pessoas misturam completamente a trindade, quando pensam
acerca dela, Alguns fazem ela em três indivíduos diferentes e outros a fazem como
sendo Um, e ambos estão errados.

DEUS É PAI DE JESUS
Gafanhoto, Locusta e Lagarta W.M.B (23/08/1959) p 89
Agora, Quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus, o Pai. É isso mesmo?
Todos vocês creem nisso?
Eu com certeza creio. Deus, o Pai, é o Pai do Senhor Jesus.
Divindade Explicada W.M.B (19/01/1961) p 39
Agora, agora eu quero perguntar algo a vocês irmãs enquanto vocês olham para mim,
vocês, irmãos. Quem era o Pai de Jesus Cristo? Era Deus. É isso mesmo? Era
Deus o Seu Pai? Tudo bem,senhor.
Deus é o Seu Pai, todos nós concordamos com isso.
Eu creio de todo meu coração que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Perguntas e Respostas COD (28/06/1959) p 113
Agora, alguém disse que o irmão Branham é um “unicista”. Não, senhor, eu não sou um
unicista.
Eu não creio que Jesus poderia ser o Seu próprio Pai. Eu creio que Jesus teve
um Pai, e que era Deus.
Mas Deus habitou e tabernaculou neste corpo chamado “Jesus”, e Ele foi Emanuel, Deus
conosco. E não há outro Deus além deste Deus.
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