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QUEM É O CORDEIRO DE DEUS 
 
 
 
 
 
 

 

A resposta para sua pergunta é Sim, e 
Não. Permita-me explicar porque as duas 
coisas. Eu creio que o Cordeiro saiu do 
Trono SIM, mas eu NÃO creio que ele 
desceu. Há aqueles que defendem a tese 
de que o cordeiro saiu do Trono da 
intercessão, e que desceu para cumprir 
Apocalipse 10:1-7. 
 
O Reverendo Branham disse que a Maior de 
todas as revelações é a compreensão sobre 

a Deidade de Jesus Cristo, porque é sobre esta Revelação que a Igreja está 
edificada. Mateus 16:16 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; 
 
É claro que se a compreensão que a pessoa tem for do ensinamento Unicista, de 
que Jesus é o próprio Pai Eterno, realmente será levado a crer que o Cordeiro saiu 
do trono e desceu nos dias da Voz do Sétimo, e mesmo que o Irmão Branham 
tenha explicado o processo, fica tudo um pouco obscuro, e torna-se mais fácil 
seguir o obvio provocado pelo arrazoamento lógico, porem se a compreensão do 
crente tem como fundamento a mesma Revelação que Pedro teve a respeito 
de Jesus, que Ele é O Filho de Deus, então as explicações dada por William 
Branham serão compreendidas perfeitamente, e a pessoa entende que o Cordeiro 
saiu sim do Trono, mas voltou a se assentar no Trono de Seu Pai. Portanto teve 
um que desceu nos dias da Voz do Sétimo Anjo, mas Este não foi o 
Cordeiro 
 
Almas em Prisão Agora – 149(10 de novembro de 1963)     - O Cordeiro 
surgiu, FOI ATÉ AQUELE que tinha o Livro em Sua destra, e RECEBEU O 
LIVRO, "SUBIU NO TRONO E SE ASSENTOU. Isso mesmo. Terminou 
(quando?) quando os Selos foram revelados. 
 
A questão surge bem aqui, porque o profeta nunca disse que o Cordeiro rompe os 
selos e desce a terra, Ele pega o livro das mãos do Dono Original Deus Mesmo, 
rompe os selos, e se assenta no Trono. Então eu não posso crer que o trono ficou 
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vazio. O problema da interpretação é que o pensamento Unicista acredita que Jesus 
é o próprio Pai Eterno, mas sabemos pela revelação das Escrituras que Jesus tem 
um Pai, e que o Filho se submete a vontade do Pai. 
 
O próprio Paulo cita esta escritura em 1º CORÍNTIOS 15:12-28. Note que no 
versículo 15 Paulo diz, “Deus ressuscitou a Cristo.” Então no versículo 24-28 Paulo 
te deixa saber que existe uma diferença entre o Pai e o Filho. É o Pai Quem coloca 
todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Até mesmo o irmão Branham nos ensinou 
que na Nova Jerusalém, a Coluna de Fogo estará bem no topo, logo abaixo estará o 
Cordeiro, que é o corpo, que é Cristo Jesus e então vem a Noiva nesta ordem. 
Então nós vemos que Jesus ainda está sujeito ao Pai. 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS #2 - 64-0823 2E No cume do Monte Sião se 
assentará o Cordeiro. E a Cidade não precisará de luz, pois o Cordeiro será 
a Lâmpada. E ACIMA DO CORDEIRO ESTARÁ O PAI, que é o Logos, Deus, 
a grande Luz, a Luz Eterna que brilhará bem acima do Trono. E JESUS 
NÃO ESTARÁ NO TRONO DE SEU PAI. Ele ESTARÁ SOBRE "SEU TRONO" E 
O "PAI" PAIRARÁ SOBRE O "FILHO", pelo que o Pai e o Filho serão Um. “E 
enquanto ainda estiverem falando, eu responderei. Antes que possam 
pensar, eu estou pensando por eles.” Isso é certo. 
 
A cena começa com uma descida. Então, quem desceu se Jesus tomou o 
livro e se assentou? 
 
O Reverendo Branham disse em O PRIMEIRO SELO 63-0318 271, Agora, o 
Espírito Santo e a revelação e Cristo é: o Espírito Santo é Cristo numa 
forma diferente. Isso é correto. Note, foi um Cordeiro que abriu o Livro, e 
o Cordeiro é Cristo; e Cristo não é mais visto daí em diante, mas Ele é 
visto no Livro de Apocalipse, capítulo 19, vindo num cavalo branco. 
 
Agora, mantenha isto em mente, porque o irmão Branham disse que o 
Cordeiro não é visto novamente desde a abertura dos selos, ele só volta a 
aparecer em Apocalipse 19. 
 
Novamente nós encontramos no parágrafo 25-1 de ALMAS EM PRISÃO 63-
1110M, ele disse: “E João olhou para ver um Leão, e o que ele encontrou? 
– um Cordeiro, e era um Cordeiro sangrento. Um Cordeiro que tinha sido 
morto. Quanto tempo? – desde a fundação do mundo. O CORDEIRO SAIU, 
FOI ATÉ AQUELE QUE TINHA O LIVRO EM SUA MÃO DIREITA, E RECEBEU 
O LIVRO. SUBIU NO "TRONO" E SE "ASSENTOU". Encerrado. Tinha 
acabado. Quando? – quando os selos foram abertos.” 
 
E novamente no parágrafo 34 QUEM DIZEI VÓS SER ESTE?( 27 de 
dezembro de 1964)  “João, procurando ver um – um leão, ele viu um 
Cordeiro que tinha sido morto, um – um Cordeiro sangrento sair e TOMOU 
O LIVRO, SUBIU NO "TRONO E SE ASSENTOU".  
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Então nós vemos aqui que o Cordeiro tomou o livro no Capítulo 5 (Ele abriu o livro 
e então Ele foi e subiu e se sentou no Trono do Pai). Agora, recorde,  se nós não 
vemos o Cordeiro que é o corpo do capítulo 5 até o capítulo 19,  porque Ele está 
sobre o trono, então Quem desceu em Apocalipse 10? 
 
Eu creio que é o mesmo que nós vemos em 1 TESSALONICENSES 4:15-18 que 
nós diz que o Próprio Senhor descerá com Alarido, do qual o irmão Branham disse, 
“o alarido é uma mensagem saindo, “O Alarido, Um Mensageiro preparando um 
povo.” Então, qual Senhor desceu? “O Senhor disse ao Meu Senhor.” Então, qual 
desceu? De qual estamos falando Aqui? Do Pai ou do Filho? A nossa resposta está 
no versículo 14. 
 
1 TESSALONICENSES Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim 
também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Agora, isto 
está nos dizendo que Deus nos traz com Jesus ou está nos dizendo que Deus traz 
com Ele mesmo? 
 
Lembre, em Apocalipse Capítulo 10 nos é dito que quando este Anjo poderoso, 
quem o irmão Branham chamou de Cristo na forma de Espírito Santo desce, note 
que Ele vem com uma grande voz que é um Alarido. E esta Grande Voz soa como 
um leão. Nós encontramos no Livro de Amós que esta é a voz do Próprio Deus.  
AMÓS 3:7-8 “Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, sem ter revelado 
o seu segredo (Mistério) aos seus servos, os profetas. 8Rugiu o leão, quem não 
temerá? Falou o Senhor DEUS, quem não profetizará?” 
 
Então nós vemos que a escritura nos diz que é a Voz de Deus que vem no alarido 
com uma grande voz. E esta grande Voz soa como o rugido de um leão, trazendo 
medo a todos que a ouvem e, todavia ela também é uma voz profética como se 
afirma aqui no livro de Amós. Então por hora devemos entender que é o Próprio 
Deus e não o Filho de Deus que vem nesta hora para Revelar o Mistério Dele 
mesmo. 
 
É aqui que muitos crentes desta Mensagem têm falhado. Eles não sabem 
quem desceu. E é porque eles não entendem a Deidade. Você pergunta 
para eles quem desceu, e eles lhe dizem que foi o Cordeiro. Mas o 
Cordeiro está sobre o trono até que Ele é visto novamente em Apocalipse 
Capítulo 19. Então, quem desceu? Você encontrará a resposta em Efésios, 
Capítulo Um também. Foi “O Pai da Glória”. 
 
Paulo nos disse que é Deus que virá. Efésios 1:17-20  Para que o Deus de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de 
sabedoria e de revelação; 18 Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, 
para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da 
glória da sua herança nos santos; 19 E qual a sobre excelente grandeza do seu 
poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, 20 Que 
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manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita 
nos céus. 
 
Na Mensagem SETENTA SEMANAS DE DANIEL 67 – 06/08/1961 - ele disse: 
“O Espírito de Sabedoria entra na igreja para tornar conhecido à igreja 
pela revelação do Espírito Santo, trazendo a igreja para dentro e 
revelando em que dia estamos vivendo. Exatamente como Gabriel veio 
para Daniel, o Espírito Santo vem para a igreja nos últimos dias para 
revelar estas grandes coisas profundas. Você entende agora?” 
 
Então nós vemos que Deus vem com o Espírito de Adoção e nos deixa conhecer 
que é Ele que vem porque Ele é o mesmo que ressuscitou Jesus. 
 
Em 2 Tessalonicenses 2 nós vemos que o Espírito Santo de Deus está segurando 
a ilegalidade até Ele sair, e quando Ele sair da terra  Ele vai nos levar com Ele para 
o arrebatamento. 
 
 
Do PRIMEIRO SELO, 63-03118 161-3, o irmão Branham disse, “Note, e 
quando este Espírito Santo que nós temos, se encarnar para nós, Este que 
está no nosso meio agora na forma de Espírito Santo,  se encarnar para 
nós na Pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis...?... Isso é 
certo. Vê?” 
 
Então, Apocalipse 10 não está falando do Corpo que desce, que é a Segunda Vinda. 
Não é o Cordeiro, é o Espírito Santo Mesmo a quem a Escritura se refere como a 
Aparição. Para entender melhor este assunto, por favor, leia nossos arquivos sobre 
Parousia, Aparição e Vida.  
 
 
Da MENSAGEM DA GRAÇA, 27/08/1961 - parágrafo 30, ele disse: “Existe 
apenas uma coisa diferente Dele estar aqui nesta manhã de quando Ele 
estava entre as pessoas na Galiléia: esse seria Seu próprio corpo de 
carne, Seu corpo; porque esse foi ressuscitado (você crê?) está assentado 
à destra da majestade nas alturas, vivendo sempre para fazer 
intercessões sobre as nossas confissões. 
 
 
QUERÍAMOS VER JESUS 57-0226 E-14 Agora, se Ele é o mesmo, só há 
uma coisa que O faria diferente do que Ele era quando Ele andou nas 
margens da Galiléia: isso é que Ele não estaria em um corpo. Agora, esse 
corpo foi levantado, e está sobre o trono de Deus nesta noite. Aquele que 
vencer se assentará Comigo no Meu trono, como Eu venci e me assentei 
no trono do Meu Pai. 
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O Cordeiro depois que toma o livro, ele rompe os selos e se assenta, 
existe uma descida, mas não se trata do Cordeiro, mas do Seu Pai, que 
desce a terra como o Juiz de toda terra e se manifesta na forma do Pilar 
de Fogo, e usa mais uma vez carne humana, e fala através de lábios 
humanos. 
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