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OOOO    NNNNome de ome de ome de ome de DDDDeus eus eus eus EEEEstá stá stá stá     

em em em em SSSSeu eu eu eu FFFFilhoilhoilhoilho    
 

ISAÍAS 43:7-11 A todos os que são chamados pelo Meu Nome e os que criei 
para a Minha glória, os formei, e também os fiz. Trazei o povo cego, que tem 
olhos; e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos 
se reúnam; quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas 
antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e se ouça, e 
se diga: Verdade é. Vós sois as Minhas testemunhas, diz o SENHOR, e Meu servo, 
a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais que Eu Sou o 
mesmo, e que antes de Mim Deus nenhum se formou, e depois de Mim nenhum 
haverá. Eu, Eu sou o SENHOR, e fora de Mim não há Salvador. 
 

O Nome de Deus no Velho Testamento nunca foi revelado.  
Só se conhecia os Seus Títulos Redentivos. 

 

GÊNESIS 32:29 E Jacó lhe perguntou, e disse: dá-me, peço-te, a saber o Teu 
Nome. E disse: Por que perguntas pelo Meu Nome? E abençoou-o ali.  
 

ÊXODO 3:13-14 Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de 
Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me disserem: 
qual é o Seu Nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. 
Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.  
 

JUÍZES 13:17-18 E disse Manoá ao Anjo do Senhor: qual é o Teu Nome, para 
que, quando se cumprir a Tua Palavra, te honremos? E o Anjo do Senhor lhe 
disse: Por que perguntas assim pelo Meu Nome, visto que é maravilhoso?  
 

ÊXODO 6:3 E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-
Poderoso; mas pelo Meu Nome, o Senhor [hb. JEOVÁ], não lhes fui 
perfeitamente conhecido.  
 

ISAIAS 52:6 “Portanto o Meu povo saberá o Meu Nome; pois, naquele dia, 
saberá que sou Eu Mesmo o que falo: EIS-ME AQUI.”  
 

DEUTERONÔMIO 12:11 Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso 
Deus para ali fazer habitar o Seu Nome; ali trareis tudo o que vos ordeno; os 
vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada 
da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao SENHOR.  
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ZACARIAS 14:9 “E o SENHOR será rei sobre toda a terra; naquele dia UM será o 
SENHOR, e um será o Seu Nome”. 
 

Jesus Cristo veio no Novo Testamento revelar o  
Nome de Seu Deus e Pai 

 

JOÃO 5:43 Eu vim em Nome de Meu Pai e não me recebereis; se outro vier 
em seu próprio nome, certamente o recebereis”.  
 

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. 
 

O Nome de Deus estava em Seu Filho Jesus Cristo 
 

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”. 
 

FILIPENSES 2:8-11 E, achado na forma de homem, humilhou-se a Si mesmo, 
sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou 
soberanamente, e lhe deu um Nome que é sobre todo o nome. Para que ao 
Nome de JESUS se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e 
debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o SENHOR, para 
glória de Deus Pai. 
 

ISAIAS 42:8 Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a Minha glória, pois, a 
outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. 
 

LUCAS 1:26-35: E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma 
cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem, 
cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. E, entrando 
o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és 
tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e 
considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, 
porque achaste graça diante de Deus.  E eis que em teu ventre conceberás e 
darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de JESUS. Este será grande, e será 
chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E 
reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao 
anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o 
anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te 
cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será 
chamado Filho de Deus. 
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O Nome do Pai é JESUS 
 

O LUGAR DE ADORAÇÃO ESCOLHIDO POR DEUS [20/02/1965], Parágrafo 44-45: E agora 
encontramos que Jesus disse também: “Eu vim em Nome de Meu Pai, e não Me 

aceitais.” Então, O Nome do Pai deve ser JESUS. Isso mesmo. O Nome do Pai é 
JESUS, porque Jesus disse que sim. “Levo o Nome do Meu Pai. Venho em Nome 
de Meu Pai, e não Me aceitais.” Então, Seu Nome era JESUS. E Gabriel O chamou 
de Jesus, os profetas O chamaram de Jesus, e Ele absolutamente era JESUS. 
Antes de Seu Nascimento, até o santo profeta chamou Seu Nome de Emanuel, 
que é “Deus conosco.” Então, “Deus Se manifestou em carne, para tirar o pecado 

do mundo,” e, ao assim fazer, Ele recebeu o Nome de Jesus. Por isso, Jesus é o 
Nome. E o Nome foi colocado num Homem; não numa igreja, não numa 
denominação, não num credo, mas num Homem! Ele escolheu colocar o Seu 
Nome em Jesus Cristo. Agora encontramos que então, Ele Se torna o lugar de 
adoração a Deus, onde  você O adora. Mesmo antes Dele ter nascido, o Seu 
Nome foi chamado Jesus. Foi tão importante que, foi comunicado à Sua mãe 
pelo Anjo Gabriel, que Seu Nome seria chamado “Jesus, Filho de Deus,” o que Ele 
era. 
 

O LUGAR DE ADORAÇÃO ESCOLHIDO POR DEUS [20/02/1965], Paragrafo 71 Meus amigos, não 
quero magoar ninguém, mas sou responsável por uma Mensagem, e, essa 
Mensagem é: “Saí dessa sujeira!” E se eu peço que vocês saiam, para onde vou 
levá-los? Eu os levaria para o Tabernáculo Branham? Ele tem tanta imperfeição 
quanto qualquer uma do resto delas. Mas tem um lugar para o qual posso levá-
los, onde estão seguros e protegidos da morte, esse é em Jesus Cristo. É o lugar 
de Deus para adoração. É esse o lugar que estou apresentando a vocês hoje à 
noite, onde Deus colocou o Seu Nome. Onde Ele prometeu que Se encontraria 
com cada pessoa que entre aí, que Ele adoraria com ela e festejaria com ela, isso 
é em Cristo; não em nenhuma igreja, nenhum tabernáculo. Mas, em Cristo, Ele é 
o Tabernáculo de Deus. Ele é o lugar onde Deus entrou, Ele próprio, e habitou 
Nele. “Este é Meu Filho amado, em Quem Me comprazo habitar.” É aí onde Deus 
habitou, trouxe o Seu Nome e O colocou, JESUS CRISTO. Portanto, o Seu Nome 
foi colocado num Homem, Seu Filho, Jesus Cristo, no qual Ele habitou, Ele 
mesmo, e nesse Tabernáculo. Onde, num tipo, a antiga Jerusalém, as antigas 
festas, o antigo tempo, eram um tipo; quando a fumaça entrou, no dias que a 
arca entrou, do concerto, e situou-se, e ouviu-se a Voz de Deus sair dela. 
Também ouviu-se a Voz de Deus, entrando no Tabernáculo, Jesus Cristo; o que, 
o Antigo (natural) era um tipo e uma sombra do Novo. E quando Ele entrou em 
Cristo, Ele disse: “Este é Meu Filho amado, em Quem Me comprazo habitar. E Eu 
escolherei o lugar onde Eu colocarei o Meu Nome, e onde Me encontrarei com o 
homem, e onde Eu adorarei.” Deus escolheu o lugar; não em nenhuma igreja 
denominacional, mas em Jesus Cristo. Sim, senhor. 
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HEBREUS 2:9-13 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que 
fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para 
que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que 
Aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo 
muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o Príncipe da salvação deles. 
Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um; 
por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo: Anunciarei o 
Teu Nome a meus irmãos, Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E 
outra vez: Porei Nele a Minha confiança. E outra vez: Eis-me aqui a Mim, e aos 
filhos que Deus me deu. 
 

HEBREUS 1:5-9 Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te 
gerei? Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho? E outra vez, quando introduz 
no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E, quanto aos 
anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos. E de seus ministros labareda de fogo. 
Mas, do Filho, diz: O Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; Cetro 
de eqüidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade; por 
isso Deus, o teu Deus, te ungiu Com óleo de alegria mais do que a teus 
companheiros. 
 

ATOS 15:14 Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para 
tomar deles um povo para o Seu Nome.  
 

ATOS 2:37-40 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e 
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E 
disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em NOME DE 
JESUS CRISTO, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo. 
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão 
longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras 
palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração 
perversa. 
 

ATOS 4:12 “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.” 

 
PROVÉRBIO 30:4 Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos 

seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as 
extremidades da terra? Qual é o Seu Nome? E qual é o Nome de Seu Filho, se é 
que o sabes? 
 

JOÃO 17:1-3 Jesus falou assim e, levantando Seus olhos ao céu, disse: Pai, é 
chegada a hora; glorifica a Teu Filho, para que também o Teu Filho te glorifique a 
Ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a Vida Eterna a 
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todos quantos lhe deste. E a Vida Eterna é esta: que te conheçam, a Ti só, por 
ÚNICO DEUS VERDADEIRO, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 
 

1º CORÍNTIOS 8:5-6 Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer 
na terra – como de fato há muitos deuses e senhores, mas para nós, contudo, há 
um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos; em um só 
Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por 
meio de quem também vivemos.  
 

JOÃO 12:28-30 Pai, glorifica o Teu Nome. Então veio uma voz do céu que dizia: 
Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e 
que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um Anjo lhe falou. 
Respondeu Jesus, e disse: Não veio esta voz por amor de Mim, mas por amor de 
vós. 
 

JOÃO 14:8-13 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 
Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, 
Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?  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. 
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em Mim; crede-me, ao menos, por causa das 
mesmas obras. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em Mim 
também fará as obras que Eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu 
vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em Meu Nome eu o farei, para que o 
Pai seja glorificado no Filho. 
 

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. 
 

ATOS 2:32-36 Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos 
testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do 
Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. 
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o SENHOR ao Meu 
Senhor: Assenta-te à minha direita. Até que ponha os teus inimigos por escabelo 
de teus pés. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a 
quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 
 

E o Filho de Deus é nosso irmão 
 

ROMANOS 8.29 Porque os que dantes conheceu também os predestinou para 
serem conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito 
entre muitos irmãos. 
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JOÃO 8:5-9 Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te 
gerei? Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho? E outra vez, quando introduz 
no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E, quanto aos 
anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos. E de seus ministros labareda de fogo. 
Mas, do Filho, diz: O Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; Cetro 
de eqüidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade; por 
isso Deus, o teu Deus, te ungiu Com óleo de alegria mais do que a teus 
companheiros. 
 

ROMANOS 10:13-17 Porque todo aquele que invocar o Nome do Senhor será 
salvo. Como, pois, invocarão Aquele em quem não creram? E como crerão 
Naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E 
como pregarão, se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os 
pés dos que anunciam o Evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de 
boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: 
SENHOR, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir 
pela Palavra de Deus.  

Cooperador Vilson Domingos 
soalegriaemcristo@gmail.com 
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