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TODOS SEM EXCEÇÃO VÃO CONFESSAR QUE 

JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS 
 

 
 
 
 
 
A História nos mostra que os que criam em Jesus Cristo o filho de Deus, 
sofreram perseguições, foram mortos, e sofreram todos os tipos de 
maldades. 
 
Foram também criadas todos tipos de doutrinas para levar ao descrédito da 
pessoa do Filho de Deus, e foi formalizada no concilio de Nicéia, onde foi 
desencadeado, e por séculos houve perseguições e mortandade a todos que 
cressem no Filho de Deus conforme diz as Escrituras. 
 
Em todo tempo tem havido uma rejeição ao filho de Deus. 
 
Algumas doutrinas o colocaram como um Deus numa trindade de deuses, e 
outros omitiram sua existência dizendo ser o filho de deus o próprio Deus pai. 
 
Para ser um filho de Deus automaticamente você é um deus pequeno, ou 
abaixo de Deus o pai, o qual é Deus dos deuses o qual são seus filhos. 
 
Mateus 10 
32 Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei 
diante de meu Pai, que está nos céus. 
33 Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também 
diante de meu Pai, que está nos céus. 
 
Muitos não querem e rejeitam confessar que ele é o filho de Deus. 
 
Deus o pai deu testemunho que Jesus é seu filho amado. 
 
Lucas 3 
21 E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também 
Jesus, orando ele, o céu se abriu; 
22 E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba; e 
ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me 
comprazo. 
 
1º S. João 5 
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. 
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10 Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a 
Deus não crê mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus 
de seu Filho deu. 
1º S. João 4 
14 E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do 
mundo. 
15 Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e 
ele em Deus. 
 
Todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Nome de Jesus 
 
Filipenses 2 
9 Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que 
é sobre todo o nome; 
10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos 
céus, e na terra, e debaixo da terra, 
11 E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 
Pai. 
 
Abaixo algumas referencias do Reverendo Branham sobre este assunto. 
 
Sermão Muda Deus seu Parecer WMB  
179 Agora observe quando Jesus veio, observe o que Ele fez para provar 
que Ele era esse Messias, esse Ungido. Um dia, depois que Ele recebeu... O 
Pai tinha descido e habitado Nele, na forma de uma pomba descendo do 
Céu, dizendo: “Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo habitar.” 
180 Essa é a razão por que Ele disse: “Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai 
habita em Mim. Não sou Eu que faço as obras; é Meu Pai que habita em 
Mim.” 
181 João deu testemunho, vendo esse Espírito de Deus, como uma pomba, 
descendo. Uma Voz veio Dela, dizendo: “Este é Meu Filho amado em Quem 
me comprazo habitar.” Veja, e Ele habitou Nele 
 
Sermão A ESTATURA DE UM VARÃO PERFEITO 39 WMB  

Todas estas coisas foram Deus refletindo-se. Observe a José: Nasceu 
um varão espiritual entre seus irmãos. Todos foram homens bons, todos 
foram patriarcas. Mas quando veio José, ele foi diferente. Ele podia ver 
visões, e interpretar sonhos, e foi odiado por seus irmãos por causa deste 
dom. Seus irmãos lhe odiavam por causa  da mesma obra que Deus lhe 
havia dado para que cumprisse na terra. Vê você? Tudo estava apontando 
para a cruz. E também ele foi vendido por quase trinta peças de prata (Gên. 
27:28) por seus próprios irmãos. Foi lançado numa cisterna por seus irmãos, 
onde devia morrer. Foi levantado da cisterna e foi assentar-se à destra de 
Faraó. E ninguém podia chegar a Faraó (O homem que controlava o mundo 
daquele dia) SENÃO POR JOSÉ. NINGUÉM PODE CHEGAR A DEUS, 
SENÃO POR CRISTO. E quando José saía do palácio, antes de sair soava 
uma trombeta e iam mensageiros clamando diante dele. “Dobrai os joelhos, 
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eis que vem José”. Não importava onde estava a pessoa nem o que estava 
fazendo, nem quão importante era sua ocupação, todo mundo tinha que 
dobrar o joelho até que José passava. E NUM DESTES DIAS, quando a 
Trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará QUANDO 
CRISTO, nosso José, DESCER DE SUA GLÓRIA. Naquele dia seu trabalho 
já não terá importância. TODO JOELHO SE DOBRARÁ E TODA LINGUA 
CONFESSARÁ QUE "ELE" É O FILHO DE DEUS. ISTO É CORRETO.  
 

Sermão A Obra Prima 94 WMB 
E nós observamos que ele foi tirado da sua prisão para a mão direita de 

Faraó, e homem algum podia falar com Faraó, somente através de José. E 
quando José saía daquele Trono de Faraó, a trombeta soava através do 
Egito, o som saía e dizia, “DOBRAI OS JOELHOS, TODOS, JOSÉ ESTÁ 
PASSANDO!” DA MESMA FORMA SERÁ COM JESUS. Como Ele foi amado 
do Pai e odiado por aqueles irmãos denominacionais sem uma causa. Ele foi 
vendido por trinta moedas de prata (como foi), e colocado em uma cova 
pensando que estava morto. Na cruz, um perdido e o outro salvo. E foi tirado 
da cruz, e está assentado à destra de Deus e em Majestade, o grande 
Espírito, o qual estava refletido Nele. E NENHUM HOMEM PODE FALAR 
COM DEUS, SOMENTE ATRAVÉS DE JESUS CRISTO. Pense nisto! E 
quando Ele deixar aquele Trono, e sair, a trombeta soará e cada joelho se 
dobrará e cada língua confessará... 
 

Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará QUE ELE É O FILHO 
DE DEUS 
 
 

Sermão CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO 200 - WMB 
200 Agora nós encontramos José, então, quando ninguém podia tocar ou vir 
a Faraó sem que primeiro visse a José. “Ninguém pode vir ao Pai, somente 
pelo Filho.” E quando José deixava o trono, eles tocavam trombetas: “Todo 
joelho se incline! José está vindo adiante!” 201 Glória! E algum dia todo 
joelho se dobrará, e toda língua confessará, quando Ele deixar o Trono de 
Seu Pai, veja, para vir. TODOS DARÃO TESTEMUNHO DE QUE "ELE" É O 
FILHO DE DEUS. OU VOCÊ... É MUITO TARDE ENTÃO. "FAÇA-O 
AGORA". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


