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Este é um estudo sobre a Deidade. O motivo pelo qual fiz 
este estudo sobre a Deidade é  porque há uma 
necessidade entre o povo de Deus de ter um entendimento 
melhor sobre Aquele com quem nós gastamos tanto tempo e 
energia adorando.    

A Deidade é a mais importante revelação para nós nesta 
hora. Na realidade, o irmão Branham disse que é a maior de 
todas as revelações, e você nem ao menos pode chegar à 
primeira base até que você creia nisso. Portanto, nós 
deveríamos fazer tudo que pudermos para saber o que é que 
o Irmão Branham disse a respeito disto. Ele nos falou que o 
propósito do ministério do sétimo anjo mensageiro era de 
revelar os mistérios de Deus como nós vemos em Apocalipse 
capítulo 10.    

Da sua mensagem SENHORES É ESTE O SINAL DO FIM 
62-1230E 29-5 ele disse: “Eu creio que o sétimo anjo de 

Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3:14. Recordem... Agora, 
deixe-me ler... veja... onde eu posso ler... Agora, este foi o sétimo anjo.  Mas nos dias da voz 
do sétimo anjo... (7º versículo)... quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo 
de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, você nota, este era um anjo; e 
é o anjo da sétima era da igreja, porque diz aqui, é o sétimo anjo da sétima era da igreja. 
Encontramos que... Se você quer ver quem o-  onde o anjo está, Apocalipse 3:14, é o anjo para 
a igreja de Laodicéia.  30-1 Agora, recordem quando aquilo foi dito lá, os anjos e as eras da 
igreja. E agora nisto, isto encaixará bem dentro desses sete selos sobre os quais nós vamos 
falar. 

Agora, o irmão Branham está nos direcionando ao fato que o ministério inteiro deste sétimo 
anjo é para um propósito, e este é revelar os mistérios de Deus o qual, nós descobriremos, 
inclui a mais importante de todas as revelações, a Deidade. Então ele nos diz que Jesus disse 
que estes mistérios não são dados a conhecer a todos. E ele define para nós o que um mistério 
é . 

 Novamente tirado da sua mensagem SENHORES É ESTE O SINAL DO FIM  62-1230E 
30-3 , ele disse: Agora, escute bem. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da 
sétima era da igreja. Vê? Agora, veja. E nos dias... Agora, observe aqui. Mas nos dias da 
voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, 
[Nota: Na versão inglesa de King James, esta escritura se lê: Mas nos dias da voz do sétimo 
anjo, quando ele começar a soar, se cumprirá o segredo de Deus...] Agora, soando, este 
mensageiro, o sétimo anjo aqui, está soando sua mensagem para a igreja de Laodicéia. 
Note seu tipo de mensagem. Agora, não foi ao primeiro anjo (não foi dado isso), segundo anjo, 
terceiro, quarto, quinto, sexto; mas  é o sétimo anjo que tinha este tipo de mensagem. O 
que foi? Note o tipo de mensagem dele: cumprindo todos os mistérios de Deus que 
está escrito no Livro. O sétimo anjo está juntando todos os mistérios que foram 
deixados com as pontas soltas, tudo fora através destas organizações e denominações. O 
sétimo anjo os junta e cumpre o mistério inteiro. Isso é o que a Bíblia diz: cumpri o 
mistério do Livro escrito.   
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30-5 Agora, notemos alguns destes mistérios. E se você quiser, anote-os. Primeiro, eu 
tomarei o que Scofield diz aqui em Mateus 13. Se você quiser—anotar alguns deles... Se você 
não possui uma Bíblia Scofield, você poderia ler o que ele pensa ser alguns desses mistérios.  
Agora, no 11º versículo: Ele respondeu e disse para eles, Porque é dado a vós... (seus 
discípulos)... Porque é dado a vós conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a 
eles... mas a eles não é dado. (Os mistérios)  Aqui está o mistério: Um "mistério" é 
Escritura -  é "uma verdade previamente escondida, agora Divinamente revelada, mas 
a qual sendo um elemento sobrenatural ainda permanece apesar da revelação." 

Então irmão Branham prossegue  listando  os mistérios que devem ser revelados por este 
sétimo anjo do tempo do fim. 

SENHORES , É ESTE O SINAL DO FIM 62-1230E 31-1 O sétimo mistério é de Deus, até 
mesmo Cristo, como a completa encarnação da Divindade em corpo, em Quem toda a sabedoria 
Divina e piedade são restauradas ao homem. 

SENHORES É ESTE O SINAL DO FIM 62-1230E 31-2  Esses são alguns dos mistérios que 
este anjo está suposto a revelar, todo o mistério -  todos os mistérios de Deus... E o outro... 
Que eu possa dizer isto com reverência, e não referindo a mim mesmo, mas referindo ao Anjo 
de Deus. A semente da serpente, que tem sido um mistério escondido por todos estes  anos. A 
graça colocada em ordem, não desgraça, mas graça realmente verdadeira. Nenhuma coisa tal 
como um inferno ardente eterno. Você queimará por milhões de anos, mas qualquer coisa que 
seja eterna nunca teve princípio nem fim, e o inferno foi criado. Todos estes mistérios. O 
mistério do batismo do Espírito santo sem sensação, mas a Pessoa de Cristo realizando em você 
as mesmas obras que Ele fez. 

O mistério do batismo nas águas, onde o trinitarianismo extremo tem trazido isto em  títulos 
de Pai, Filho, Espírito Santo, e o mistério da Deidade sendo cumprido no batismo no Nome de 
Jesus Cristo de acordo com o Livro de Apocalipse,  que a igreja por este tempo era para 
receber. A í estão alguns dos mistérios. 

A Coluna de Fogo reto rnando. Amém. Essa é a coisa que está suposta a acontecer, e 
nós a vemos.   32-4 Oh, como nós poderíamos continuar nomeando os mistérios. Vendo 
aquela Coluna de Fogo que conduziu os filhos de Israel, a mesma que golpeou Saulo na 
estrada para Damasco. E o Mesmo, vindo com o mesmo poder, fazendo as mesmas 
coisas, e revelando a mesma Palavra, ficando palavra por palavra com a Bíblia.  O soar 
da trombeta quer dizer trombeta do Evangelho. E o soar de uma trombeta na Bíblia significa: 
Prepare-se para guerra Bíblica. Você está anotando isto? Guerra bíblica...  Paulo disse... Se 
você quer anotar isto, I Coríntios 14:8, Paulo disse, “Porque, se a trombeta der sonido incerto, 
quem se preparará para a batalha?” E se não tem um som Bíblico, um vindicado, uma 
vindicação da Palavra de Deus manifesta, como nós saberemos que estamos no tempo do fim?   

SENHORES É ESTE O SINAL DO FIM 62-1230E Parágrafo 100 O Livro que está escrito 
por dentro é então completado quando este anjo cessa. Agora, por favor entendam isto. 
Quando a mensagem do sétimo anjo termina, o mistério da Deidade , o mistério da semente da 
serpente, todos os outros mistérios de todas estas coisas, Filho Eterno, como eles falam. 
Como Ele pode ser um Filho Eterno, quando Eternidade nunca começou ou nunca termina? E 
um filho é algo que é gerado. Como isto pode fazer sentido?    

Agora, note que os mistérios aos quais o Irmão Branham está apontando também é a 
Deidade e como que Deus teve um filho, e como todos os filhos têm um começo e, portanto, 
como poderia haver um filho eterno? Então o irmão Branham continua listando os mistérios que 
devem ser revelados por este sétimo anjo do tempo do fim e note que o irmão Branham listou a 
presença da Coluna de Fogo em cena novamente depois de quase 2,000 anos de ausência. O 
Irmão Branham também nos falou do mistério da Deidade que foi revelado no batismo correto. 
Então se os UNICISTAS batizavam corretamente , por que nós precisamos de um sétimo anjo 
para revelar a nós este batismo? 

Os Unicistas criam que o irmão Branham era um Trinitariano, e o Trinitarianos criam que o 
Irmão Branham era um Unicista ou Só Jesus. Agora, por que eles ainda acreditam deste modo? 
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Porque, na verdade, muitos que alegam estar pregando o que o Irmão Branham ensinou têm 
entrado totalmente nos ensinamentos dos Unicistas sem se quer saber disto. Olhe para os 
folhetos que eles distribuem e eu posso mostrar os mesmos folhetos sendo usados pelos 
Unicistas Pentecostais.   Mas, por que o Trinitarianos crêem que irmão Branham era um Unicista 
e os Unicistas Pentecostais crêem que ele era um Trinitariano? Porque ele não falou o idioma 
deles com relação à Deidade. O irmão Branham disse na DEIDADE EXPLICADA, E-74 Muitos 
de vocês que escutam isto diriam, "O Irmão Branham é um Unicista." Eu não sou. Eu acho que 
ambos estão errados, tanto unicista quanto trinitariano. Não para ser diferente, mas sempre há 
o meio da estrada. 

APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60-1204M Parágrafo 66 Agora, no Concílio de Nicéia, eles 
chegaram a duas grandes decisões no... Oh, muitos deles naquele dia dos pais da igreja 
primitiva, eles tinham duas visões extremas. Uma delas era de um Deus triuno, um 
trinitário. E outra era a de um Deus. E ambos começaram a existir e foram para dois 
extremos diferentes, desse jeito. O trinitarianismo se tornou um lugar de uma pessoa de 
três deuses. O unicismo se tornou um unitário, simplesmente tão errado quando o 
outro estava. Assim ambos foram em extremos, mas bem aqui se revela a verdade. Jesus 
não poderia ser o Seu próprio Pai. 

Agora, se William Branham fosse um Unicista, então por que ele negaria isto? E se ele não é, 
então sua revelação do Batismo no NOME do Senhor Jesus Cristo deve ser diferente da  fórmula 
UNICISTA para batismo.    

Novamente nas citações seguintes nós podemos ver que o Irmão Branham nega ser um 
UNICISTA e, portanto, como nós podemos como seus seguidores sequer pensar que ele era um 
UNICISTA em seu pensamento e doutrina? Então por que muitos que dizem seguir a ele e sua 
mensagem pregam uma doutrina Unicista? Por favor, seja honesto e responda esta pergunta 
em seu coração. Pergunte a si mesmo, qual é este meio da estrada sobre o qual ele está 
falando?   

MOSTRA-NOS O PAI 53-0907.1A E-96 Há UM só Deus. E eu difiro e discordo com a 
organização de Pentecostes que chama a Unicidade como seu dedo é um. Isso está errado. 
Absolutamente, está errado.   

EU RESTAURAREI 57-0309.1B E-32 Agora, claro que, nós hoje, nós cremos que há 
três, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo são as três pessoas de um verdadeiro Deus. 
São três ofícios, não três Deuses. Mas esse mesmo... Escute agora, nós pensamos que isso 
era ridículo na igreja católica, mas nós descemos bem aqui em Pentecostes e nos rasgamos em 
pedaços com isto — formamos uma outra organização, começamos outra coisa. Ao invés de 
virmos como irmãos com amor fraternal e com unidade, o primeiro começa a ver o -  que as 
três Pessoas da Deidade estavam em uma Pessoa, Cristo Jesus; Ele foi a manifestação de Deus 
em carne, não outro homem. E então vocês formam uma pequena idéia dogmática da 
unicidade, assim chamada. Então vocês começaram em cima disto, começaram a fazer um 
cavalo de batalha disto, e vocês fizeram Deus um como seu dedo, um, e vocês sabem 
que isso está errado. Vocês estudiosos sabem melhor que isso. Mas o que foi? Foi porque a 
lagarta começou a comer primeiro. Ao invés de se reunirem e argumentarem juntos, quando eu 
entro nas facções dos Pentecostais eles colocam uma mesa maior que isso, com suas cabeças 
ao redor, "Você vai assim, e você não pode ir assim. Você prega para eles, você não pode 
pregar para mim." 

O Irmão Branham continua explicando que o propósito do ministério do sétimo anjo termina 
depois que ele revela os mistérios que têm a ver com a Deidade e o fato que o Filho não é 
eterno e tem que ter um começo.   

SENHORES , É ESTE O SINAL DO FIM 62-1230E 36-7 O Livro que esta escrito dentro é 
então completado quando este anjo cessa. Agora, por favor, entenda isto. Quando a 
mensagem do sétimo anjo é completada, o mistério da Deidade , o mistério da semente 
da serpente, todos os outros mistérios de todas estas coisas, filho eterno, como eles falam a 
respeito. Como Ele pode ser um Filho eterno, quando eternidade nunca começou ou 
nunca termina? E um filho é algo que é gerado. Como pode fazer sentido? 
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Portanto, nós podemos ver a importância do deixar nosso próprio pensamento ir, e receber 
"O Assim Diz O Senhor.” 

Há oito declarações principais que o Irmão Branham faz com respeito à Deidade que se esses 
que alegam acreditar nele como o Profeta Mensageiro de Deus para o tempo do fim apenas 
largassem da sua doutrina Unicista, e olhassem para estas declarações, eles teriam que mudar 
suas doutrinas com respeito à Revelação de Jesus Cristo. Eu listarei estas oito declarações de 
início neste estudo e nós as exploraremos com mais detalhes enquanto este estudo avança.  
Estas oito declarações são como se segue: 

FATO 1: O Irmão Branham nunca alegou ser um Unicista. Na realidade ele 
abertamente nega ser Unicista.     

DEIDADE EXPLICADA, E-74 Muitos pessoas que escutam isto diriam, "O Irmão Branham é 
um Unicista." Eu não sou. Eu penso que ambos estão errados, unidade e trindade. Não para ser 
diferente, mas sempre há o meio da estrada.  

FATO 2: O Irmão Branham disse que Deus não é um como seu dedo é um.     

MOSTRA-NOS O PAI E-96  53-0907.1A Há UM só Deus. E eu difiro e discordo com a 
organização de Pentecostes que chama a Unicidade como seu dedo é um. Isso está errado. 
Absolutamente, está errado. 

 FATO 3: O Irmão Branham disse que Jesus não poderia ser seu Próprio Pai.   

HEBREUS CPT. 4 57-0901.2E 141-126 128 Agora os Unicistas tomaram isto, o grupo 
unicista de pessoas, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo, somente um ofício e um 
lugar, e como seu dedo, um. Isso está errado. Deus não poderia...  Jesus não poderia 
ser seu próprio pai. Se Ele fosse, então Ele era um... Bem, como Ele poderia ser seu 
próprio pai? 

FATO 4: O Irmão Branham nos diz que a única diferença entre o Pai e o Filho é que 
os Filhos têm começo. 

HEBREUS CPT 7, Parte 1 57-0915.2E 292-25  Agora, a razão que há uma diferença 
entre Deus e Jesus: Jesus teve um começo, Deus não teve começo; Melquisedeque 
não teve começo, e Jesus teve um começo.  Mas Jesus foi feito semelhante a Ele. 

FATO 5: O Irmão Branham fala que Deus nem mesmo esteve em Jesus até Ele ter 
sido batizado no rio Jordão. E então Deus O deixa no Getsêmani para morrer como um 
mortal. 

PARADOXO 64-0206.1M 282 , E este Menininho, Criança de doze anos de idade, 
absolutamente nenhuma sabedoria, ora, mas somente um menino de doze anos de idade. O 
Pai não habitava N’Ele nessa época; porque Ele veio no dia quando Ele O batizou, "Ele 
viu o Espírito de Deus descendo, vê, e entrou N’Ele". Mas, olhe, este pequeno Menino de 
doze anos de idade, sendo a Palavra; Ele nasceu o ungido, veja, para ser o ungido. E aqui Ele 
estava. "Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? “ 

Note que o Irmão Branham nos diz que o Pai ainda não habitava em Jesus neste 
momento. Ele nos diz que Deus entrou no Filho no rio Jordão quando Ele foi batizado.    

Na Mensagem, ELIAS O PROFETA 56-1002.2E E-21, o irmão Branham disse : "E Jesus, o 
batismo que Ele teve foi o batismo do Espírito Santo, o qual estava Nele, que desceu 
sobre Ele no rio Jordão depois que Ele foi batizado em água . João testificou; ele viu o 
Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre Ele. E note. Então, quando ele subiu, ele 
mandou de volta o mesmo manto com o qual ele estava cingido: o Espírito Santo sobre a 
Igreja.” 

E na mensagem, FILHOS DE DEUS MANIFESTADOS 60-0518 88 ele disse: "No Jardim do 
Getsêmani, a unção O deixou , você sabe, Ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu 
um pecador, você sabe disso; não os pecados dele, mas os meus e os seus.” 

Também da mensagem, O NASCER DO SOL 65-0418 ele disse: “Quando Deus olhou para 
baixo no corpo... (O Espírito O deixou no Jardim de Getsêmani; Ele teve que morrer um 
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homem.) Lembre-se amigos, Ele não tinha que fazer aquilo. Esse era Deus. Deus ungiu aquela 
carne, o qual era carne humana, e Ele não tinha... Se Ele tivesse subido lá como Deus, Ele 
nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode matar Deus.” 

POSSUINDO AS PORTAS DO INIMIGO 59-1108 Parágrafo 47 ...quando o Espírito Santo 
desceu sobre Ele no batismo de João, e Ele se tornou o Messias Ungido... Agora, recordem, Ele 
era o Filho de Deus quando Ele nasceu. Ele era o Filho de Deus nascido da virgem. Mas 
quando Ele se torna o Messias, isto é quando o Espírito Santo vem sobre Ele, porque 
"Messias" significa o ungido .  Veja? E Ele foi o Ungido quando o Espírito Santo veio sobre 
Ele.   

TESTEMUNHO DE WILLIAM BRANHAM 60-0210 E-40 Irmãos e irmãs, nós somos os 
homens e mulheres, temos que morrer, mas o Espírito de Deus que está entre nós, é o mesmo 
Deus que se encontrou com Moisés no deserto, estava em Jesus Cristo na terra, porque a vida 
Disto prova que é o mesmo Espírito. Está fazendo a mesma coisa. É uma promessa de Cristo. 
Oh, como... simplesmente não há lugar para parar. 

FATO 6: O Irmão Branham nos diz que o Corpo não era nenhuma Deidade, mas a 
Deidade habitou no Corpo. 

OS DONS DE DEUS SEMPRE ENCONTRAM LUGAR 63-1222 93  O homem, o corpo não 
era Deidade, mas Deidade estava no corpo. 

CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS 64-0617 36 Agora, notem agora, Deus...  
Jesus disse que aqueles a quem a Palavra veio foram chamados deuses; esses eram os 
profetas. Agora, não o próprio homem que era Deus, não mais que o corpo de Jesus 
Cristo era Deus. Ele era um Homem, e Deus estava velado atrás de Ele. 

FUNDAÇÃO FUNDAMENTAL PARA FÉ 55-0113 E-37  Agora , quando Ele esteve aqui em 
terra, Ele foi um exemplo perfeito de tudo da deidade. Ele foi a plenitude da deidade em corpo. 
Em Cristo habitou Deus. O corpo de Jesus era só o tabernáculo de Deus. É onde o 
próprio Deus Todo-Podero so viveu e habitou em um ser humano. Você acredita nisto, 
não acredita? Você tem que acreditar, para ser salvo. Você tem que acreditar nisto. 

FATO 7: O Irmão Branham nos fala que quando Deus gerou a Jesus, havia dois 
seres envolvidos. Um que é Deus e Um que é o Filho de Deus. 

ATITUDE E QUEM É DEUS? 50-0815 018 Lá Ele coloca a primeira Bíblia. Oh, de volta aos 
dias dos -  dias antigos, eles olhavam para essas coisas. Hoje, Ele tem Sua Bíblia escrita aqui. 
Mas Ele A escreveu nos céus, para que o homem olhasse para cima e percebesse que Jeová o 
Criador estava acima. E então eu posso vê-Lo, Ele olhou para aquilo... eu posso vê-Lo falar com 
este mundo suspenso ali como um pingente de gelo, o que quer que isto fosse, bem distante. E 
Ele moveu isto para cá. Eu posso ver esta pequena Luz sair. Ora, NÓS TEMOS DOIS 
AGORA. O Pai, e do Pai veio a Luz, o Filho. E eu posso ver aquela Luz movendo-se para 
aqui e puxou a terra para perto do sol para secá-la. E começar a...? ...levantar a água, 
separando a terra, terra da água, e assim sucessivamente. 

Agora, isto não faz de nenhuma maneira dois Deuses. Há Um Deus e Ele tem um Filho. A 
Bíblia O chama o "Filho de Deus", nunca diz que ele é "Deus Filho.” 

PERGUNTAS E RESPOSTA SOBRE O GÊNESIS 13 53-0729 007  Bem agora, se você notar 
de perto agora, em Gênesis 1:26, deixe-nos pegar a primeira parte primeiro. Deus disse, 
“Façamos...,” façamos é um...  “Façamos o homem à nossa imagem.” “Nossa”, claro, nós 
percebemos Ele está falando com alguém; Ele estava falando com outro ser. "Façamos o 
homem à nossa própria imagem e nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os 
rebanhos do campo." Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, claro, foi a luz. 
Você vem descendo através da criação; a última coisa que foi criada o que foi? Um homem. E a 
mulher foi feita depois do homem. Certo, o primeiro... Última coisa que foi criada da criação de 
Deus foi o gênero humano. 

CORTINA DE TEMPO 55-0302 E-22  Eles não conseguiam entendê-lo. Ele era um mistério, 
até mesmo para os Apóstolos. Ninguém podia entendê-lo, porque havia duas pessoas 
falando o tempo todo. 23 A Pessoa Jesus Cristo estava falando, e Deus estava falando 
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N’Ele, também. Às vezes era o próprio Cristo; às vezes era o Pai que habitava N’Ele. 
Você vê isto? Ele--eles não conseguiam entender algumas coisas que Ele dizia; Ele falava em 
enigmas com eles.   

FATO 8: O Irmão Branham nos fala que Jesus era um ser dual, porque Deus estava 
vivendo N’Ele.  

MOSTRA-NOS O PAI O QUE NOS BASTA 56-0422 E-36 Agora, muitas vezes tem sido 
dito que nenhum homem pode ver Deus em qualquer momento, a Bíblia diz assim. Mas o 
unigênito do Pai O declarou. Filipe, aqui ele foi muito inquisitivo; ele quis ver o Pai. Diz aqui que 
Ele disse: "Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me conheces?” Disse, "Quando você vê 
a mim você vê Meu Pai." Em outras palavras, você vê o Pai expressar-Se através do 
Filho. Ele e o Pai eram um no sentido de que Seu Pai estava habitando Nele, não Ele 
fazendo as obras; Ele era um Filho, Ele mesmo, o imortal, nascido da virgem, Filho de 
Deus. E então Nele estava habitando o Deus o Pai, expressando a Si mesmo para o mundo, Sua 
atitude para com as pessoas. Vê? Bem, é assim que Cristo e Deus eram um. Deus estava em 
Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo. Agora, Ele disse: "Quando você vê a mim, você 
vê o Pai, e por que você diz,  ‘Mostre-nos o Pai? ’ 

SELO DO ANTICRISTO 55-0311 Parágrafo 35 Deus em Cristo, "Deus estava em 
Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo." E eu vejo tantas pessoas nesta era, 
tentando considerar Cristo como um profeta. Eu olho para seus documentos, e vejo os 
Unitários, e todos estes outros diferentes, que não esperam o Sangue fazer qualquer coisa. É 
apenas um bom professor. Irmão, Ele era Divino. Você não pode nem um pouquinho separar 
Cristo e Deus do que você pode tirar o hidrogênio do oxigênio e fazer água. Ambos 
absolutamente têm que estar juntos.  “Nele estava a plenitude da Divindade em corpo.”  
Cristo e Deus unidos em carne para tirar o pecado do mundo, para tirar a penalidade do 
pecado de Adão. Amém. 

Agora, como você se une se você já é um como seu dedo é um. Você já está unido se este 
fosse o caso, mas note como ele disse Ambos absolutamente têm que estar juntos, e ele 
estava falando de Deus o Pai como uma pessoa e o Filho dele como a outra. Ambos significam 
dois ou o idioma não significa nada, e se o idioma não significa nada então que a Bíblia inteira 
não significa nada porque é a Palavra Escrita de Deus. Ele está nos falando que é necessário 
dois para fazer a plenitude da Divindade em corpo. Um Que é a plenitude da Deidade, e o outro 
é o corpo no qual aquela plenitude entrou para habitar. 

JEOVÁ JIRÉ 56-0429 053  Esta é a razão que 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 dentro, o qual estava morando 
Nele. Mas o que Ele fez? Ele foi por aí dizendo,  “eu sou o Curador?”  Muito pelo contrário, Ele 
disse: "eu não sou o Curador." Ele disse: "não sou eu quem faz as obras; é Meu Pai que habita 
em Mim." E em São João capítu lo 19, quando Ele foi interrogado por passar por um grupo 
inteiro de aleijados, mancos, paralíticos, coxos, pessoas cegas, curou um homem que se 
deitava em uma maca, o Pai Lhe mostrou para ir lá e curar. Foi embora e deixou o resto deles 
deitado lá, eles O  questionaram. Um homem carregando sua cama no sábado. Escute o que Ele 
disse. São João 5:19: "Na verdade, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não 
pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz o filho 
faz igualmente." É o que o Ele disse? "Eu não faço nada até que o Pai me mostre primeiro 
numa visão o que fazer.” 

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". 
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Agora que nós vimos estes oito FATOS , que nós possamos entrar agora neste estudo com 
corações abertos para ver apenas porque Deus nos enviou um Profeta vindicado para restaurar 
a nós o que foi ensinado pelos Pais da igreja primitiva. Na realidade se você examinar II João 3 
e 9 você descobrirá que João foi muito específico com relação à revelação de que há Um Deus e 
Ele teve um Filho.   

Note que o irmão Branham salientou que nós não estamos falando sobre dois sere s físicos 
como um homem e a esposa são dois seres físicos. Eles não são dois dessa maneira. Mas ele 
explicou que há um que era um homem, e nós sabemos que parar ser um homem você tem que 
ter um corpo, alma e espírito. Mas naquele homem que era comp letamente homem, habitou o 
Deus, o Pai que é Espírito. Tornando -Os assim um pelo habitar. Mas note nesta próxima citação 
como o irmão Branham é mais específico e mostra que a unidade de Deus e Seu Filho não está 
como o Marido e esposa e Ele é mais claro acerca da diferença. 

BATISMO DO ESPÍRITO SANTO 58-0928M 94  Jesus, Ele disse: "Eu e Meu Pai somos Um. 
Meu Pai habita em mim." Ninguém poderia ler isto mais claro. Eles disseram, “Porque o Senhor 
não nos mostra o Pai, o que nos basta.” João 14:8. Ele disse: "estou há tanto tempo convosco 
e ainda não me tendes conhecido?" Ele disse: "Quem vê a mim vê o Pai ." Como uma senhora 
uma vez toda pretensiosa, ela disse, "Ora, Irmão Branham", ela disse, "o Pai e o Filho são um, 
assim como você e sua esposa são um.”  Eu disse, “Oh, eles não são.” Eu disse, “Você me vê?” 
Ela disse, "Sim." Eu disse, "Você vê minha esposa? " Disse, "Não." Eu disse, "Então eles não 
são o mesmo tipo de um. Jesus disse, 'Quando você vê a mim, você vê o Pai. O Pai 
habita em mim.' Minha esposa não habita em mim." Vê? Eles são Um; em todos os 
sentidos eles são Um. 

Agora, esta é a chave para entender o que Irmão Branham quis dizer quando ele usa esta 
história sobre a confrontação com esta mulher. Ele disse: "Então eles não são o mesmo tipo 
de um. Jesus disse, 'Quando você vê a mim, você vê o Pai. O Pai habita em mim.' Minha 
esposa não habita em mim.” 

PULGÃO GAFANHOTO LAGARTA 59-0823 140 Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou Nele. 
No dia do batismo, quando Ele recebeu o Espírito Santo no dia quando João O batizou, João 
disse,  “Eu vi o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma Pomba; e ouviu -
se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer habitar." Jesus 
disse que Deus estava com Ele, "Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai habita em mim .” Não Jesus, 
e sendo um com Deus; mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo 
mesmo.  143  E vocês irmãos Unicistas, muitos de vocês tomam o caminho errado 
quando vocês tentam pensar que Deus é um como seu dedo é um. Ele não pode ser o 
Próprio Pai dele. Ele não pode ser.  

Eu quero lhes mostrar a natureza hipócrita desses que pregam contra o que nós estamos 
querendo dizer em uma oração simples que Jesus pregou. Em JOÃO 17:11 E eu já não estou 
mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, guarda em teu nome 
aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E como é que nós poderíamos 
ser Um tal como Jesus e Seu Pai são Um? Jesus disse, JOÃO 17:14 Dei-lhes a tua palavra, e o 
mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.  Jesus nos diz 
que nós nos tornamos Um com Deus através da mesma Palavra pela qual Ele se tornou Um 
Com Deus. João 17:20  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.  

Portanto é muito aparente que nós somos um recebendo a mesma Palavra que nos traz para 
a mesma Glória ou mesma mente como a do Pai. E eu dei-lhes a glória que a mim me 
deste, para que sejam um, como nós somos um:  

TEMPO DA COLHEITA 641212 87  034  Jesus disse, "para que sejam um, Pai, como Tu e eu 
somos um." Não para algum homem estar acima de alguma coisa, isto nunca funcionará; uma 
denominação quer tomar a frente da outra, e um homem acima do outro. Mas que você possa 
ser um com Deus, como Cristo e Deus eram um; isso é o que a oração é. Que... Ele era a 
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Palavra, e Jesus orou que nós deveríamos ser a Palavra, refletindo-O. Isso é Sua oração 
a ser respondida. Vê como Satanás coloca isto em dúvida na mente carnal? Mas isso não era a 
oração de Jesus, absolutamente, que nós deveríamos congregar juntos e todos termos um certo 
credo e assim sucessivamente. Toda vez eles fazem isto, eles se afastam cada vez mais de 
Deus. Ele quer que nós sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo no 
seu coração deve ser esse um com Deus.   

Note, nas próximas citações o que o irmão Branham tem a dizer sobre os papéis que Deus 
interpretou. O Pai, na coluna de fogo, Deus Filho em Seu Filho, e o Espírito Santo na igreja. Mas 
é o mesmo Deus o tempo todo.  

A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL 62-0318E P:13 Deus Pai era um Deus 
que vivia na Coluna de Fogo. Ele estava tentando atrair Israel para Ele. Eles não podiam vir. 
Deus Pai morou no Filho, que O tornou Deus o Filho, o mesmo Deus, mesmo Deus, 
imagem expressa de Deus, a semente de Deus manifestada, tentando atrair o povo 
para Ele; eles O crucificaram. O Espírito Santo é o mesmo Deus que estava no princípio no 
Filho de Deus, e agora aqui o último ofício de Deus nos últimos dias, morando na igreja, 
tentando trazer a Palavra (a Palavra Falada como todos os outros ofícios que Ele teve) para as 
pessoas, e eles A rejeitam. É a mesma coisa. São três ofícios e manifestações de um Deus em 
ação. E  Seu povo hoje em ação é Deus em ação. Vê? É Deus no povo. 

LÁ ATRÁS 62-1123 Parágrafo 61 Deus, a grande Coluna de Fogo que seguiu os filhos de 
Israel, Deus. Não três Deuses, um Deus, um Deus, não três Deuses, mas um Deus em três 
ofícios, chamado Pai, Filho, e Espírito Santo. Deus Pai numa Coluna de Fogo, Deus Filho em 
Seu Filho, Deus Espírito Santo em você, o mesmo Deus o tempo todo se rebaixando, 
descendo, fazendo o Seu caminho para entrar nos corações humanos. Sim, senhor. 

A UNIÃO INVISÍVEL DA NOIVA 65-1225, Parágrafo 33 E assim Deus foi manifestado no 
princípio. E finalmente Ele apareceria como Jeová, Deus Pai. Então Ele apareceu como Deus 
Filho em Jesus Cristo. Agora, Ele apareceu como Deus Espírito Santo, o mesmo Deus o 
tempo todo , três manifestações do mesmo Deus. 

POR QUÊ 61-0413 Parágrafo 85 Deus se fez carne e habitou entre nós a fim de 
experimentar a toxina nele mesmo. Qualquer médico realmente bom vai experimentar nele 
mesmo antes de dar para o seu paciente. Isso é certo. E Deus, esse é o motivo pelo qual ele 
teve que se fazer carne. Jeová é Espírito, Deus Pai é Espírito, Deus Filho é um Homem em 
quem o Espírito de Deus habitava. Nós todos sabemos disso. Então quando... Deus desceu e 
se fez carne para que Ele pudesse tomar a toxina. Então, às margens do Rio Jordão, Ele mesmo 
tomou a injeção, a maior coisa que já aconteceu: quando terra e céu se beijaram, quando o 
Cordeiro e a Pomba se uniram. A pomba, a mais mansa das aves dos céus. Deus, Jeová se 
considerada, representou a Si mesmo na mais mansa ave do ar, a pomba. Deus, o Filho, que 
era Jesus Cristo representou a Si mesmo no animais mais manso.    

Você vê, em João 1:1 está escrito que Deus é a Palavra. É por isso que o irmão Branham 
pôde dizer: 

O QUE FAREI COM JESUS 63-1124M Parágrafo 75 Agora, o Espírito Santo é a 
Palavra. Deus não é três. Ele é o mesmo Deus em três dispensações, três ofícios. Deus o Pai, 
sobre a lei; Deus o Filho em graça; e Deus o Espírito Santo (como você O chama) o mesmo 
Deus, na dispensação do Espírito Santo. Deus o Pai era a Palavra; Deus o Filho era a 
Palavra; e Deus o Espírito Santo é a Palavra. Vê? É simplesmente três ofícios. Depois de 
você...?... E o Espírito Santo te sela; portanto, você está selado pela Palavra.  105  Agora, 
você diz, “Bem, eu estou selado pelo...” Bem, isto se identifica. Vê? Isto prova. Você não pode 
pertencer a um sistema, e ser selado com o sistema e a Palavra. Vê? Porque é contrário 
um ao outro. Você não pode fazer isto. 

JULGAMENTO DO TRIBUNAL 64-0412 Parágrafo 75 Depois disto Ele apareceu aos 
onze... Ele nos fez da mesma maneira nesta tarde; Ele está aqui. Quantos crêem que Cristo 
e o Espírito de Cristo é o Espírito Santo?  Claro que é. Não existem três ou quatro deuses. 
Existe apenas um Deus. Existem três atributos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, mas não 
são três deuses. Isto é pagão. Vê, existe apenas um Deus, e estes são atributos. Deus, o Pai, 
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estava no deserto como uma Coluna de Fogo. Tudo bem. Deus, o Filho...  Deus, o Pai, 
criou um corpo que era Deus, o Filho, e viveu no Filho. Vê? Deus estava em Cristo, 
reconciliando o mundo Consigo mesmo. Você crê nisso? Se você for um cristão você acredita 
nisto. 

O PACTO DE GRAÇA DE ABRAÃO 61-0317 Parágrafo 30 Então, quando Ele veio 
descendo do céu, não outras três pessoas que desceram ali falando, mas eles viram o Espírito 
de Deus como uma pomba. Esse é quem o Espírito era , não a terceira pessoa falando. Não 
três Deuses, mas três ofícios do mesmo Deus. Deus o Pai, na Coluna de Fogo; Deus o Filho, 
em carne humana; Deus o Espírito Santo em você, o mesmo Deus. Jesus Disse: 
“Naquele dia vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai em Mim, e Eu em vós, e vós em 
Mim.” Deus, tentando voltar ao companheirismo com Sua criatura que Ele criou no jardim do 
Éden. Ele não pode desobedecer às Suas próprias leis. O homem era pecaminoso. Quando Ele 
desceu no Monte Sinai, se alguém tocasse o monte... deveria ser atravessado com um dardo. 
Mas quando Ele se fez carne, nós podemos tocá-Lo, agora Ele se torna parte de nós (vê?), para 
nos conduzir e nos guiar, ter companheirismo conosco novamente. 

A ACUSAÇÃO  63-0707M PARÁGRAFO 62 Ele clamam por um reavivamento em algum 
lugar. Como você vai ter um reavivamento quando a Própria Palavra não pode operar através 
das pessoas? Eu gostaria que alguém respondesse isso por mim. Como ela pode fazer, quando 
você nega o próprio reavivamento? Bem falou o profeta deles, “forma de piedade”. Suas 
próprias formas ali atrás negaram a Palavra da Vida. Suas próprias formas hoje negam a coisa 
que pode trazer-lhes o reavivamento. Seus credos e formas... Sim, senhor. Eles aceitam a 
denominação e seus credos ao invés da – da Palavra, e isso crucifica a Palavra Dele e faz a 
Palavra Dele de nenhum efeito para as pessoas.  Quando eles vêem a Palavra de Deus tão 
vividamente no -  Ela apenas se coloca, que Deus fez a promessa que Ele faria isto, e aqui Ele 
está fazendo isto, e eles zombam Dela e se afastam Dele, é blasfêmia. E tentam crucificar a 
Própria Palavra. Por que Eles A crucificam? Eles não podem crucificar a Palavra mais do 
que Eles podiam crucificar Deus. Eles podiam crucificar o corpo que abrigava Deus, o 
Filho de Deus; eles podiam crucificar isso, mas eles não podem crucificar Deus. Ele 
teve que ser esse tempo, a fim de ser o Sacrifício para trazer muitos filhos que são 
predestinados para Vida Eterna para dentro. Eles tinham que fazer isto então, mas eles não 
podem fazer isto agora. Eles não podem fazer isto, pois a Própria Palavra vai continuar vivendo. 
Mas eles... 

ENVERGONHADOS DELE 65-0711 PARÁGRAFO 27 Aí Ele está com os Anjos, a 
mensagem, que foi os sete – a abertura dos sete selos que revelou a semente da serpente e 
todas estas coisas aqui. E mostra que isto é Sua própria cobertura; é Sua – é Sua autoridade 
suprema. Ele é Supremo, e Ele está de peruca ou – ou coberto. A Bíblia disse que Ele mudava 
sua aparência, ou Ele mudava a Si mesmo, “en morphe”. A palavra vem da palavra grega, “en 
morphe”, que significa “um ator grego que interpreta muitos papéis”; hoje ele é uma coisa, no 
próximo ato ele é outra coisa. Ele era o Deus Pai em um ato; Deus Filho em um outro ato; 
Ele é Deus Espírito Santo neste ato. Vê? Aí Ele está; Sua Palavra ainda é Suprema. Nós 
estamos vivendo nos últimos dias. 

Então, você vê que é o mesmo Deus o tempo todo, então não focalize sobre o vaso porque 
Deus muda de vasos para Se manifestar ao homem.  Mas no vaso de Seu Filho, Deus Se 
manifestou como ele jamais Se manifestou. E Jesus foi o padrão e exemplo para todos 
os filhos seguirem. Ele aprendeu obediência, e todos os filhos devem primeiro ser testados e 
provados. Então, nós estamos vivendo nesse dia quando Deus estabeleceu o tempo escolhido 
para a adoção e, lembre -se, o filho não pode ser adotado ainda que seja um filho até que ele 
primeiro tenha a mente de seu Pai. 

Agora , que nós examinamos estas oito declarações de William Branham, olhemos para 
algumas perguntas que parecem surgir aqui e ali. 

Pergunta 1: Como pode o Irmão Branham dizer que Jesus era uma pessoa dual 
quando o próprio Jesus disse “Eu e meu Pai somos um”, e “Quando você vê a mim vê 
o Pai”?  
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Resposta: Esta provavelmente é a maioria das perguntas desses com a mente unicista 
formada em nosso meio. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas não lê o encontro inteiro 
entre Jesus e Filipe. Se você lesse a referência da escritura inteira que Jesus explica como Ele é 
um com Seu Pai. Mas a maioria das pessoas não lêem a escritura em contexto. Não, eles lêem o 
que convém às suas doutrinas, se é Só Jesus ou Trindade. 

Em João 14:8 nós lemos 8Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 
9Disse-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?  

10Não 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. 11 
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim ; crede-me, ao menos, por causa das mesmas 
obras.  

Ao ler o diálogo inteiro entre Jesus e Filipe, está bem claro que Jesus está dizendo ele e aos 
outro s que estavam escutando, que quando você O vê, você vê o Pai, porque o Pai estava Nele, 
fazendo as obras e lhe dizendo o que dizer. Portanto, o que você viu Jesus fazer, o Pai também 
estava fazendo, manifestando-se a Si mesmo para o Mundo pela pregação e a ções de Seu Filho 
que era 100% sujeito ao Pai em todas as coisas. 

Note em JOÃO 5:17 Jesus está sendo acusado pelos judeus por trabalhar no Sábado porque 
Ele curou no Sábado. Sua resposta para eles é achada no versículo  17: E Jesus lhes respondeu: 
Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Agora, esta não foi uma resposta muito 
satisfatória para eles, e somente fez com que ficassem com muito mais raiva, porque ao invés 
de concordar com seus entendimentos sobre a Unidade, Ele estava deixando saber que era o 
Pai quem estava fazendo as obras. 18Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, 
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, 
fazendo-se igual a Deus. 19Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo 
que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque 
tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.  

Agora, está muito claro aqui que Jesus está falando para os judeus que ele é incapaz a 
menos que o Pai lhe mostre o que fazer. Ele diz, “O Filho não pode fazer NADA.” Então o filho 
não pode salvar, ele não pode curar, ele não pode redimir, ele não pode fazer nada, a menos 
que mostrado pelo Pai o que fazer. Estas não são as palavras de Um que é Soberano. Mas 
Deus é Soberano. Deus é Onisciente e Onipotente.   

1. Um que é soberano não responde a ninguém.  

2. Um que é soberano reina supremo sobre tudo. 

3. Um que é soberano é completamente independente de todos os outros. 

Portanto, o Filho de Deus não é e não foi Soberano, pois ele foi completamente dependente 
do Pai para agir e falar. Ele não tinha suas próprias palavras, nem suas próprias ações, nem sua 
própria doutrina, e Ele sujeitou Sua própria vontade ao Pai. Eu desafio a vocês a fazerem uma 
tabela que lista estes três atributos de Soberania, e então, tomar qualquer Escritura que fala do 
Filho de Deus e checar sim ou não no que se refere se ou não mostra os atributos de Um Que é 
Soberano, e a resposta é que você não consegue encontrar uma Escritura falando de um filho 
Soberano. Você encontrará escritura para um filho obediente, mas nunca nenhuma Escritura de 
um filho que é soberano. É Deus que habitou no Filho que é soberano. Deus é Onisciente, e 
Deus é Onipotente, mas o filho sempre foi dependente do Pai para tudo incluindo falar, agir, 
Sua doutrina, e até mesmo submeter Sua Própria vontade à vontade do Pai.  
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Referências 
Escriturísticas 

Atributos de 
soberania  

Soberano Soberano 

  SIM NÃO 

João 5:19 O Filho 
por si mesmo não 
pode fazer coisa 

Não responde para 
ninguém 

 X 

 Reina acima de 
todos 

 X 

 Completamente 
independente 

 X 

João 14:10 As 
palavras que eu vos 
digo, não as digo de 

Não responde a 
ninguém 

 X 

 Reina acima de 
todos 

 X 

 Completamente 
independente 

 X 

João 14:10 O Pai, 
que está em mim é 
quem faz as obras  

Não responde a 
ninguém 

 X 

 Reina acima de 
todos 

 X 

 Completamente 
independente 

 X 

João 7:16 Minha 
doutrina não é minha, 
mas daquele que me 

Não responde a 
ninguém 

 X 

 Reina acima de 
todos 

 X 

 Completamente 
independente 

 X 

João 5:17 Meu Pai 
trabalha até agora, e 
eu trabalho também  

Não responde a 
ninguém 

 X 

 Reina acima de 
todos 

 X 

 Completamente 
independente 

 X 

Hebreus 5:08 
Ainda que era filho, 

aprendeu a 

Não responde a 
ninguém 

 X 

 Reina acima de 
todos 

 X 

 Completamente 
independente 

 X 
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   E que diz de “Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feita 
a minha vontade, mas a Tua”, etc? Estas não são palavras de um que é soberano. Nós 
poderíamos continuar com este estudo usando muitas escrituras, de fato, todas as Escrituras 
relacionadas com o Filho de Deus, mas eu deixarei isto com você para que você mesmo tente 
isto. 

 João 5:20  Porque o Pai ama o Filho, e mostra-Lhe tudo o que faz; e Ele lhe mostrará 
maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Notem novamente que Jesus está 
falando deste relacionamento único que Ele teve com o Pai. Ele diz que o Pai Lhe mostra tudo 
que ele deve fazer, pois o próprio Pai está fazendo estas coisas primeiro, e depois mostra as ao 
filho para que Ele as realize. Isto é exatamente o que William Branham também tinha que fazer. 
Ele era totalmente incapaz até que o Pai primeiro mostrasse a Ele numa Visão o que ele tinha 
que fazer. Então no papel de um outro filho obediente, ele fazia o que era mostrado que Ele 
fizesse, tendo já visto o Pai pronto realizando isso  em Visão antes que ele então interpretasse o 
papel para fazer aquela visão vir daquela dimensão para esta, trazendo carne à Palavra Falada.  

No próximo versículo nós encontramos Jesus novamente explicando como isto funciona. 
João 5:21 Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho 
vivifica aqueles que quer [Versão King James: Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os 
vivifica, assim também o Filho vivifica a quem Ele (O Pai) quer – Nota do Tradutor] Agora, em 
seu próprio pensamento você pode ter lido que Jesus estava falando que Ele (Jesus) 
ressuscitava quem ele, o Filho de Deus, quer, mas isto não é o que Ele está dizendo nos 
versículos anteriores. Ele já tem dito que ele não pode fazer nada a não ser que Ele veja o Pai 
fazer, e então por que ele voltaria e diria, Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os 
vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele mesmo quer? Você vê quão longe das 
Escrituras todo mundo as lê? Para ler isto desta maneira você terá que jogar completamente 
fora tudo que Jesus o Filho de Deus acabou de dizer sobre como Seu relacionamento com o Pai 
funciona. 

Agora, vamos continuar lendo o que Jesus diz com relação a este relacionamento único com 
Seu Pai. João 5:22 Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o juízo: Agora, a palavra 
que é usada aqui para “dar”  é a palavra grega didomi que significa conceder. E Paulo usa a 
mesma palavra quando Ele diz em Romanos 15:5 Ora o Deus da paciência e consolação vos 
conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo o Cristo Jesus: Note que Paulo 
usa esta Palavra ao falar de Deus nos dando uma habilidade para  ser da mesma mentalidade, e 
ele acrescenta, de acordo com Jesus Cristo. Portanto, ele está nos dizendo como Jesus tinha a 
mesma mentalidade de Deus em todas as coisas, assim também Deus nos deu a mesma 
habilidade de nós termos a mesma mentalidade Dele. Então quando Deus deu ao Filho o poder 
de julgar, Jesus está dizendo que Deus deu a Ele a habilidade de julgar como o Pai julga. Ele 
não está dizendo que Seu juízo é Soberano, nem está dizendo que Seu juízo de alguma maneira 
seria diferente do Juízo do Pai. Mas o que Ele nos tem dito é que Ele não pode fazer nada sem 
que primeiro Ele aprenda do Pai o que fazer. E se você ler isto de uma outra maneira, você está 
fazendo de Jesus um hipócrita. Como Ele poderia estar falando em um contexto por vários 
exemplos e então de repente mudar o seu curso? Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. E 
se nós não cremos nisso nós podemos do mesmo jeito não dar a mínima para isto.  . 

João 12:44   E Jesus clamou, e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas 
naquele que me enviou. Note que ele está nos dizendo aqui que as coisas que ouvimos e 
assim cremos, não são suas palavras, mas o Pai que o enviou, assim crendo no Filho nós 
estamos crendo no pai. Pois elas são as Palavras que o Pai deu ao filho para declarar. 45 E 
quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. 46 Eu sou a luz que vim ao mundo, para que 
todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas.  47 E, se alguém ouvir as minhas palavras, 
e não crer, eu não o julgo: porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 
48 Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue; a 
Palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E Quem é a Palavra? No 
Princípio era a Palavra e a Palavra era Deus! Notem como, Jesus novamente nos diz que as 
palavras que Ele falou não eram nem mesmo Suas próprias Palavras, mas as próprias Palavras 
de Seu Pai que lhe mandava dizer. 49 Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o 
Pai, que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que 
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hei de falar. 50 E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o 
como o Pai mo tem dito. 

Então como podemos recusar Aquele que fala quando Ele está somente falando as palavras 
do Pai. Agora, vamos voltar a João 5:23 Para qu e todos honrem, como honram o pai. Quem 
não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou . Agora, primeiro nós queremos salientar que 
Jesus nos diz se nós não Lhe dermos honra então não podemos honrar o Pai que O enviou. 

Isso novamente tem que vos dizer que Ele está dizendo que, uma vez tudo que o Filho faz o 
Pai mostrou a Ele primeiro o que fazer, então nós devemos honrá-lo assim como nós honramos 
o Pai.   

Honrando o Filho estamos honrando o Pai, porque o Filho está somente fazendo o que o Pai 
O instruiu fazer. Assim, dando honra ao filho nós estamos reconhecendo o papel preeminente 
do Pai, e o papel do filho de obediência completa ao Pai.  

Agora, lendo o próximo versículo, nós devemos lembrar que as Palavras que Jesus está 
falando Ele tinha primeiro aprend ido do pai para dizer. João 5:24  Na verdade, na verdade vos 
digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não 
entrará em condenação, mas, passou da morte para a vida. Nós descobrimos que Jesus está 
esclarecendo isto em João 14:10b As Palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, 
mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras.  Note que ele está dizendo, estas são as 
Palavras de meu Pai, não minhas.  Isto é idêntico ao que nós tínhamos lido em várias outras 
Escrituras até aqui, e não seria necessário mais esclarecimento.  

João 5:25 Em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora, que agora é, em que os 
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E por que Ele está dizendo 
isto? Porque Ele já estabeleceu que Suas Palavras, e assim Sua Voz não é nada mais que um 
eco das próprias Palavras de Deus e assim a própria Voz de Deus. E Ele explica isso no próximo 
versículo. 26Porque, como o Pai tem a vida em Si mesmo assim também deu ao Filho ter 
a vida em Si mesmo; notem então que a própria Vida que Jesus tinha foi dada por um que era 
maior do que Ele mesmo. Sua Vida veio do Pai. E assim, o Pai é o doador da Vida. Agora, ao ir 
adiante nós descobrimos que Jesus diz no versículo 27 E deu lhe o poder de exercer o juízo, 
porque é o Filho do Homem . Lembre -se, nós tínhamos lido anteriormente no versículo 22 que o 
Pai concedeu que o Filho executasse todo o juízo, e nós tínhamos afirmado que esta foi uma 
habilidade de ter a mesma mentalidade do pai. Notem, neste versículo Jesus nos diz que a 
autoridade para fazer isto também foi dada a Ele pelo Pai, porque Ele é Seu Filho.  João 5:28 
Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão 
a Sua voz. 29E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fizerem o mal 
para a ressurreição da condenação. 30Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, 
como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo,(por quê?) porque não busco a minha 
vontade, mas a vontade do Pai que me enviou . Aí está. Jesus pode julgar porque Deus, 
Seu Pai sabe que ele julgará o que Deus já julgou. Ele disse: eu não vim para fazer minha 
própria vontade mas a vontade do Pai que me enviou. Então Ele diz, 31Se eu testifico de mim 
mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.  32 Há outro que testifica de mim, e sei que o 
testemunho que Ele dá de mim é verdadeiro. 

No versículo 56 nós descobrimos Quem é a testemunha da qual Jesus está falando. E se 
Jesus é consistente no que ele tem nos dito, então tem que ser o Seu Pai de quem Ele está 
falando como nós vemos em João 5:36 Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; 
porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, 
testificam de mim, que o Pai me enviou. 37E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou 
de mim . Vós nunca ouvistes a Sua voz, nem vistes o seu parecer; 38E a Sua Palavra não 
permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós.  

Agora, vamos parar por um momento e olharmos outra escritura em que Jesus está falando 
deste Juízo. Vamos abrir em João 8:16 E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, 
porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou . 17E na vossa lei está também escrito 
que o testemunho de dois homens é verdadeiro . 18Eu sou o que testifico de mim mesmo, 
e de mim testifica o Pai que me enviou . 19Disseram-lhe pois: Onde está teu Pai? Jesus 
respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai: se vós me conhecêsseis a mim, também 
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conheceríeis a meu Pai. Notem as palavras de Jesus, ele diz, Eu não estou sozinho.  Agora, 
isso fala de um outro, significando que mais de um se envolve aqui. E ele nos diz 
imediatamente quem que esse outro é... Eu e meu Pai que me enviou. Então ele diz, 17E na 
vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro . Então note 
que esses DOIS HOMENS são os que ele usa por sua testemunha. Eu sou o que testifico de 
mim mesmo, e de mim testifica o Pai que me enviou . 

 

Agora, se Jesus considerasse a Si Próprio ser Um com Deus naquele sentido, por que Ele 
falaria estas palavras? Mas eles não podiam ver o Seu Pai porque eles não entendiam do que 
Ele estava falando. E assim eles procuravam por um que não podia ser visto, e falharam em ver 
que Ele estava vivendo em Seu Filho. 

Agora, voltando para João 14:8 nós lemos, 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? 10Não crês  tu que 
estou no Pai, e o Pai 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. 11Crede-me que estou no Pai, e o Pai 
em mim: crede-me ao menos, causa das mesmas obras. 

Obviamente do que temos visto até agora, Jesus não está dizendo aqui que Ele e Seu Pai são 
um como o seu dedo é um. Mas o que Ele está dizendo é que a mesma Palavra que está no Pai, 
está habitando Nele e isto O torna um com o Pai. O irmão Branham esclareceu isto melhor no 
sermão, 

MOSTRA-NOS O PAI O QUE NOS BASTA 56-0422 E-36 Agora, muitas vezes tem sido 
dito que nenhum homem pode ver Deus em qualquer momento, a Bíblia diz assim. Mas o 
unigênito do Pai O declarou. Filipe, aqui ele foi muito inquisitivo; ele quis ver o Pai. Diz aqui que 
Ele disse: "Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e você não me conhece?” Disse, "Quando 
você vê a mim você vê Meu Pai." Em outras palavras, você vê o Pai expressar-Se através 
do Filho. Ele e o Pai eram um no sentido de que Seu Pai estava habitando Nele, não Ele 
fazendo as obras; Ele era um Filho, Ele mesmo, o imortal, nascido da virgem, Filho de Deus. E 
então Nele estava habitando Deus o Pai, expressando a Si mesmo para o mundo, Sua 
atitude para com as pessoas. Vê? Bem, é assim que Cristo e Deus eram um. Deus estava em 
Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo. Agora, Ele disse: "Quando você vê a mim, você 
vê o Pai, e por que você diz, ' Mostra-nos o Pai? '” 

Novamente no sermão, ELE JUROU POR SI MESMO 54-1212 nós podemos encontra r 
William Branham esclarecendo que foi isto o que Jesus quis dizer quando ele falou com Filipe. 
Ele disse: “Eu e Meu Pai somos um. Meu Pai está em Mim.” Disse, “Mostra-nos o Pai.” Filipe 
disse, “Mostra-me o Pai e isto me bastará.” Disse, “Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não 
Me conheceste?” Ele disse:  “Quando Tu me vês, tu vês o Pai. E por que dizes, ‘Mostra-me o 
Pai.’ Eu e o Pai somos um. Meu Pai está morando em Mim agora. Não sou Eu que faço as 
obras; é Ele que habita em mim Quem faz as obras.” Oh, que coisa. Como eu poderia dizer para 
um homem o que está errado com ele? Como eu poderia dizer-lhe qual será seu futuro dentro 
de dez anos, ou o que ele foi há quarenta anos atrás? Não sou eu. Aleluia. É Ele que vive em 
mim , que desceu, que através de Seu Sangue me trouxe em companheirismo com Ele. Aleluia. 
Como as minhas mãos poderiam fazer alguma coisa curando os enfermos? Ela não tem nem um 
pouco de poder. Não sou eu. Mas é Ele que habita aqui dentro que faz isto. 

E uma vez que três é testemunha, deixe -me compartilhar mais uma citação com vocês onde 
William Branham elucida melhor meu ponto de que Jesus e Deus eram um pelo fato do Pai estar 
habitando Nele, dirigindo -O pela Sua Palavra. 

CONFERÊNCIA 60-1125  E-73 Quando Ele disse: “Não sou Eu que faz as obras. É meu Pai. 
Ele habita em Mim. Eu e Meu Pai somos Um. Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai habita em 
Mim.”  E Ele fez as mesmas obras que tinha feito quando Ele habitou naquele Corpo de 
pé ali diante de Abraão. 

COMO FUI COM MOISÉS 51-0503 E-15 Quando Jesus de Nazaré... Eu creio que o Pai 
estava Nele, que todas as grandes coisas que eram do Pai foram dadas ao Seu Filho, 
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todas as grandes bênçãos e dons; pois Ele era a imagem expressa do Pai. E Nele 
habitou todas as riquezas de Deus habitando Nele aqui, olhando para cima. E eu... Ele 
disse: “Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai habita em Mim .” Ele foi Deus formado aqui, e 
todos os poderes de Deus formados, e colocados em um corpo humano. Ele disse: “Não 
sou Eu que faço as obras; Meu Pai que habita em Mim; Ele faz as obras.” 

DONS 56-1207 E-29 Agora, em Cristo habitava a Plenitude da Divindade em corpo. Ele 
tinha todo o Espírito de Deus dentro Dele. “Eu e Meu Pai somos Um”, disse Jesus. Essa é a 
razão pela qual as pessoas não conseguiam entendê-Lo. Às vezes ele dizia uma coisa, 
pode ser que parecia que Ele virava e dizia alguma coisa diferente. Era Ele falando, 
então o Pai falando. Vêem? Eles estavam... E até mesmo os discípulos não conseguiam 
entendê-Lo. E até que finalmente, eles disseram, “Ei, agora Tu falas claramente. Agora, nós 
cremos por isso se tu sabes todas as coisas; ninguém precisa te ensinar.” Jesus Disse, “Credes 
agora?” Depois de todo esse tempo, eles não conseguiam entender o... Por quê? Que às vezes 
Ele dizia isto e depois dizia aquilo.  Era Ele e o Pai falando. E-30  Agora, notem com atenção. 
Agora, Deus habitando em Cristo usava Sua voz para falar. Jesus disse em Seu milagre, 
“Na verdade, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o 
não vir fazer ao Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.” Isso está certo? São 
João 5:19. Então Ele não fazia nada de Si Mesmo. Nenhum profeta jamais fez alguma 
coisa de si mesmo, até que Deus primeiro mostrasse o que fazer. Que erro Moisés 
cometeu quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio, pensou que iria libertá-los com 
suas mãos, porque ele pensou que tinha bastante fé e podia fazê-lo, porque ele foi chamado 
para o trabalho. Não importa o quanto você seja chamado para o trabalho, Deus tem 
que fazer a liderança. Vê? Ele falhou com toda a sua escolaridade e sua mentalidade militar e 
seu treinamento como grande líder egípcio. Mas, todavia, isto falhou, porque Deus tinha um 
programa e nós temos que trabalhar de acordo com o programa de Deus. Não importa o 
que façamos, quão esperto sejamos, nós temos que nos humilhar e trabalhar de acordo 
com o programa de Deus. Amém. Então, ele falhou e Deus teve que mantê -lo por mais 
quarenta anos para educá-lo. Então o que foi, que ele tinha que esquecer de si mesmo, e não é 
ele, mas era Deus. 

SUPER SINAL  59-1227M 86 Quando Ele esteve aqui na terra, Ele provou que Ele era Deus, 
provou que Deus estava Nele, porque os sinais de Deus O seguiam. Ele dis se: “Se eu não 
faço as obras de Meu Pai, então não creiam em Mim. Mas se Eu faço as obras de Meu Pai, se 
vós não credes em Mim, credes nas obras, o sinal”: Emanuel. “Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai 
Me enviou. E assim como Ele me envia, envio a vós . O Pai que Me enviou está Comigo; Ele 
está em Mim e fazendo as obras Dele Mesmo. É Deus em carne.” 

MOSTRA-NOS O PAI O QUE NOS BASTA 60-0731 E-15 “As obras que faço, também 
fareis .” E vendo os mesmos resultados pelos seres humanos tão submissos a Deus, até que o 
Espírito Santo possa operar através desse seres humanos exatamente da mesma maneira que 
operou através de Jesus, que acabou de confessar que, “Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai 
habita em Mim. Ele faz as obras. Não são Minhas palavras; são Suas palavras.” ... 
Vêem? Ele estava tão submisso a Deus. 

APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60-1204 198 Ele foi a verdadeira e fiel Testemunha da 
Palavra eterna de Deus. Ele foi a Palavra, foi a Palavra de Deus; e sendo a Palavra, Ele era um 
Profeta. Pois a Palavra de Deus fluía através Dele; Ele dizia somente as coisas. “Eu não 
posso fazer nada de Mim Mesmo, a não ser que o Pai Me mostre o que fazer. Não sou 
Eu que faço as obras, mas o Pai que habita em Mim, Ele que faz as obras. Eu e Meu Pai 
somos Um. Meu Pai está em Mim,” disse Jesus, o Homem, o Tabernáculo. 

SENHORES, NÓS QUERÍAMOS VER JESUS 61-1224 21-3 “Eu e Meu Pai somos Um,” não 
três, “Nós somos Um.” Deus está Nele. Deus fala através Dele. Ele não é mais Dele 
mesmo, mas Ele é a voz de Deus através de lábios humanos. Aleluia. 

SENHORES, NÓS QUERÍAMOS VER JESUS 61-1224 24-1 Jesus disse assim. Discuta com 
Ele, não Comigo; eu estou apenas dizendo o que Ele disse. “Eu e Meu Pai somos Um. Não sou 
Eu que faço as obras; é Meu Pai; Ele habita em Mim. Se não crêem em mim, creiam na 
Palavra, porque Ele é a Palavra.” 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA BESTA 54-0515 194-282 E 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.” 

ELE JUROU POR SI MESMO 54-1212  156 E o Próprio Deus morando neste, fazendo 
um tabernáculo, e Ele  habitou em Cristo. Aí está Deus andando por ali. Ele disse: “Eu e 
Meu Pai somos Um. Meu Pai está em Mim.” Disse: “Mostra-nos agora o Pai.” Filipe disse: 
“Mostra-me o Pai o que me basta.” Disse: “Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não Me 
conheces?” Ele disse: “Quanto tu Me vês, tu vês o Pai. E por que dizes, ‘Mostra-me o Pai.’ Eu e 
o Pai somos um. Meu Pai está morando em Mim agora. Não sou Eu quem faz as obras; é 
Ele que habita em mim que faz as obras.” Oh, que coisa. 

HEBREUS CAP ÍTULO 1 57-0821 25-158 Tomé disse,  “Senhor, mostra-nos o Pai o que 
nos basta.” Disse, “Estou há tanto tempo convosco e não Me conheceste?” Disse: “Quando vês 
a mim, tu vês o Pai. E porque dizes, ‘mostra-nos o Pai’? Eu e o Pai somos Um. Meu Pai 
habita em Mim. Eu sou apenas um Tabernáculo chamado o Filho. O Pai habita em Mim. 
Não sou Eu quem faz as obras, é Meu Pai que habita em Mim. Ele faz as obras, não Eu.”  

MOSTRA-NOS O PAI 0722 E-64 Deus em Seu Filho, você acredita que Ele estava? Ele 
parecia Deus; Ele agia como Deus; Ele disse que Ele era Deus. Ele chorou como Deus; Ele curou 
como Deus; Ele morreu como um homem; e Ele ressuscitou como Deus. Ele era Deus 
manifestado em carne. Deus estava em Seu Filho. Você acredito nisso? Deus estava em Seu 
universo. Você acredito nisso? Deus está em Sua Palavra. Você acredita nisto? Deus estava 
em Seu Filho. Você acredita nisso? Você poderia vê-Lo em Cristo? Jesus disse, “Quando vês a 
Mim, tu vês o Pai. Por que dizes tu, Mostra-me o Pai?” Deus estava no Filho, reconciliando o 
mundo Consigo Mesmo. Agora, Deus em Seu universo, você acredita nisso? Deus em Sua 
Palavra, você acredita nisso? Deus em Seu Filho, você acredita nisso? 

O DESVELAR DE DEUS 64-0614M 257 Jesus uma vez disse, “Quando vedes a mim, vedes 
o Pai.” Vê? Deus e Sua Palavra são Um. Agora você entende? Quando a Palavra é manifesta, 
o que Ela é? Certo. Vêem? 260 Jesus disse, “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter... 
Credes em Deus, credes também em Mim. Se não faço as obras de Meu Pai, então não credes 
em Mim. Mas se eu faço as obras, Eu e Meu Pai somos Um. Quando vês a mim, vês o Pai.” E 
quando você vê a Palavra manifesta, você vê o Deus Pai, porque a Palavra é o Pai; a 
Palavra é Deus. E a Palavra manifesta é o Próprio Deus tomando Sua Própria Palavra e 
manifestando-A entre os crentes.  Nada pode fazê-La viver a não ser crentes, apenas 
crentes. 

A OBRA PRIMA 64-0705 69 Ali em Sua própria imagem refletindo a Deus, pois Ele disse 
em São João 14, “Quando tu vês a Mim, tu vês o Pai.” ... E então, no princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus; e a Palavra foi esculpida e refletiu o que a Palavra foi no princípio: Ele, 
a Palavra, refletida na Obra Prima em Sua Própria semelhança, Deus de volta novamente 
em Sua própria semelhança, a forma da Palavra sendo refletida na imagem de um 
homem: a Obra-Prima. Todos os profetas tiveram falhas. Todos eles foram uma porção. 
Mas aqui finalmente subindo através disso vem a Obra-Prima, o Perfeito, absolutamente 
nenhuma falha Nele, tão perfeito, refletiu o Próprio Construtor. Sua própria imagem foi 
refletida em Sua Obra. Deus e Cristo eram Um, a ponto de Ele colocar Seu próprio 
Espírito dentro Dele; e então até mesmo a Imagem e o Construtor se tornaram Um: 
Deus e Sua Obra de escultura, Sua Obra-Prima... Onde Moisés estava na obra de Michelangelo, 
era uma obra de escultura que era morta, porque tinha sido feita de pedra. Mas aqui o 
Construtor Mestre, quando Ele terminou sua obra feita a mão, Ele entrou dentro Dela. 

Pergunta 2: E que tal as citações onde o irmão Branham disse que Jesus e Deus 
eram um, mas não no mesmo sentido que o marido e esposa são um? Como isto se 
encaixa então com o que você está dizendo?  

Note como o irmão Branham usou a mesma citação duas vezes, mas na segunda vez ele 
elucidou seu ponto muito mais claramente do que o primeiro. E, todavia, se você entende a 
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doutrina, você não terá problema com a primeira citação, porque você saberá o que ele está 
dizendo . 

PERGUNTAS E RESPOSTAS HEBREUS PARTE 2 57-1002 281 -Q-63 63. Por favor, 
explique a Trindade. Como pode o Filho sentar à direita do Pai, intercedendo do Pai, 
se eles não são duas pessoas? Bem, amado irmão, isso é um... Isso é uma revelação. Se 
Jesus disse, “Eu e Meu Pai somos Um, então como eles podem ser dois? Vêem? Agora, 
eles não são dois. Uma mulher uma vez me disse, e eu estava explicando isso, disse, “Você e 
sua esposa são dois, todavia vocês são um.” Eu disse, “Mas Deus e o Filho são diferentes 
disso. Vê?” Eu disse, “Você me vê?” “Sim.” “Você vê a minha es posa?” “Não.” Eu disse, “Então 
o Pai e o Filho é diferente.” Jesus disse,  “Quando tu vês a Mim, tu vês o Pai.” Vê? O Pai e o 
Filho... O Pai era o Jeová Deus Todo Poderoso habitando em um Tabernáculo chamado 
Jesus Cristo, que era o Filho de Deus ungido. Jesus era um Homem; Deus é Espírito. E 
nenhum homem viu Deus em tempo algum, mas somente o unigênito do Pai O declarou. Ele 
era... Ele... Sua Personalidade, Seu Ser, Sua Deidade, o que quer que Ele foi, Ele foi Deus. Ele 
não foi nada menos ou nada mais do que Deus. Todavia Ele era um homem. Ele era um 
homem, uma casa na qual Deus habitou. Isso é certo. Ele era o lugar de habitação de Deus. 

Notem que o irmão Branham salientou que não estamos falando sobre dois seres físicos 
como um marido e mulher são dois seres físicos. Mas ele explicou que existe um que era 
homem, e nós sabemos que para ser homem você deve ter corpo, alma e espírito. Mas naquele 
homem que era completamente homem, habitou Deus, o Pai, que é Espírito. Assim tornando -os 
um pelo habitar. Mas note nesta próxima citação como o irmão Branham é mais específico e 
mostra que a unicidade de Deus e Seu Filho não é como marido e mulher e Ele é mais claro no 
porquê é diferente. 

BATISMO DO ESPÍRITO SANTO 58-0928M 94  Jesus, Ele disse: "Eu e Meu Pai somos Um. 
Meu Pai habita em mim." Ninguém poderia ler isto mais claro. Eles disseram: “Porque o Senhor 
não nos mostra o Pai, o que nos basta.” João 14:8. Ele disse: "estou há tanto tempo convosco 
e ainda não me tendes conhecido?" Ele disse: "Quem vê a mim vê o Pai ." Como uma senhora 
uma vez toda pretensiosa, ela disse, "Ora, Irmão Branham", ela disse, "o Pai e o Filho são um, 
assim como você e sua esposa são um.”  Eu disse, “Oh, eles não são.” Eu disse, “você me vê?” 
Ela disse, "Sim." Eu disse, "Você vê minha esposa?” Disse, "Não." Eu disse, "Então eles não 
são o mesmo tipo de um. Jesus disse, 'Quando você vê a mim, você vê o Pai. O Pai 
habita em mim.' Minha esposa não habita em mim." Vê? Eles são Um; em todos os 
sentidos eles  são Um. 

Pergunta  3: E onde o irmão Branham disse que Jeová nasceu em um monte de 
esterco?  

E que tal isso? Deus nunca  nasceu. Se Ele nasceu ele teve que ter um princípio. Se você 
examinar essa citação cuidadosamente você encontrará que o irmão Branham disse, “Pequeno 
Jeová” nasceu sobre um monte de esterco. 

 

IDENTIFICAÇÃO 63-0123 E-23 Agora, portanto, Seu caráter amoroso, oh, por nós, deixa 
claro JOÃO 3:16 , “Pois Deus amou o mundo de tal maneira Que deu Seu Filho unigênito para 
que todo aquele que Nele crer não pereça, mas tenha Vida Eterna.” Deus, projetando-Se, e 
tornou-se homem para que Ele pudesse ter sobre Ele a forma da Sua criação. Em outras 
palavras, Ele mudou Sua tenda. Ele a estendeu entre os seres humanos. E o Jeová bebê, 
chorando numa manjedoura, você poderia imaginar isto? Deveria alarmar os corações dos 
crentes. E isso foi tudo feito... Você poderia imaginar Jeová, sendo um bebê numa manjedoura, 
num estábulo de esterco? Você poderia imaginar isso? Você poderia imaginar o pequeno Jeová 
brincando como um garoto? É um exemplo. Você poderia imaginá-Lo como um adolescente? 
Você poderia imaginar na carpintaria? E você poderia imaginá-Lo em tão completa 
obediência a Deus, morrendo numa cruz para redimir Sua criação caída? Esse é o tipo de 
amor que Deus tinha. E Ele tinha que se tornar isso a fim de morrer, para tirar o aguilhão da 
morte. 
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Agora, se você acha que ele está falando do Jeová Deus é quem nasceu, então como ele 
poderia falar deste e dizer “e você poderia imaginá -Lo em tão completa obediência a Deus”? 
Temos dois Deuses agora? Eu acho que não. Ele está falando de João 3:16  Deus enviando Seu 
próprio Filho. 

Agora, o Corpo foi tanto o Corpo de Deus e Ele também o emprestou para Seu Filho. Eles 
compartilharam o mesmo corpo, e essa é a chave para entender a Deidade. Jesus não era a 
plenitude da Deidade, mas Nele habitou a plenitude da Deidade. 

QUANDO SEUS OLHOS FORAM ABERTOS 64-0416 E-14 Ele era um homem quando 
Ele morreu na cruz clamando por misericórdia; Ele era um homem. Mas quando Ele rompeu os 
selos da morte, inferno e túmulo, ressuscitou no terceiro dia, Ele provou que era mais do que 
um homem.  Ele era Deus em um homem. Não é de se admirar que todo homem que alguma 
vez chegou a alguma coisa creu nisso. Todos os poetas e tudo que alguma vez chegou a alguma 
coisa crêem nisso. Isso é certo. Ele foi mais do que um homem; Ele foi Deus. Agora, Deus em 
Seu Próprio Filho construiu um corpo no qual Ele morou , habitou, mudou Sua força. Apenas 
pense, Jeová deitado em uma manjedoura sobre um monte de esterco em um estábulo, 
chorando como um nenezinho. Aquelas mãozinhas de nenê, pequeno Jeová, descendo e velou 
a Si Mesmo naquela forma. Olhe para o Jeová brincando como um adolescente. Olhe para o 
Jeová construindo numa carpintaria, Jeová pendurado na cruz. Então quando Ele ressuscitou, 
Ele provou que Ele era Jeová. Isso é certo. Deus em Cristo, reconciliando o mundo Consigo 
mesmo... Ele foi mais do que um filósofo; Ele foi mais do que um profeta. Ele foi Emanuel. 

QUERÍAMOS VER A JES US, SENHORES  60-0109 E-36 Jesus tinha que dar testemunho 
de Seu cargo de Messias. Então Ele... Sem dúvida o Pai tinha Lhe dito. Então Ele disse em São 
João 5:19 “Na verdade, na verdade, vos digo que o Filho (o homem, a carne, o bebê, o 
menino, o homem, Cristo Jesus), o Filho não pode fazer nada de Si mesmo, a não ser 
aquilo que Ele vê o Pai fazendo; assim faz o Filho igualmente .” Em outras palavras, “O 
Pai Me mostra por uma visão o que fazer, e Eu faço simplesmente aquilo e nada mais.” Vê? 
Agora, as palavras de... Nós todos sabemos que isso é inspirado. Agora, se Jesus fez alguma 
coisa fora disso, essa Escritura está errada. “Na verdade, na verdade  (isto é absolutamente, 
absolutamente). Eu vos digo, o Filho (esse é Jesus, o corpo, o homem, o filho de Maria), o Filho 
não pode fazer nada de Si Mesmo; mas o que vê (não o que ouve) vê o Pai fazendo, assim faz o 
Filho igualmente.” Sinal do Messias... “Eu sempre faço aquilo que é agradável ao Pai.” Vêem? 

Pergunta 4: E que diz de Isaías 9:6. Isto nos diz que o que é nascido é o Pai eterno, 
e o Deus Todo-Poderoso.   

Diz? Vamos ler isto pensamento por pensamento.  ISAÍAS 9:6 Pois um menino nos 
nasceu... Ora, se o menino nos nasceu, ele tem um princípio. Então, como pode ter um 
princípio e ser o Pai eterno. William Branham disse que ele não pode ser Seu próprio Pai, então 
nós temos aqui um paradoxo , mas vamos continuar lendo, ...um filho se nos deu;... Agora, se 
este Filho é dado, então alguém maior teve que dá -Lo, e quem este poderia ser? Nós 
encontramos nossa resposta em João 3:16 - Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu Seu filho unigênito. Portanto, quando Isaías 9:6 nos diz que este filho foi dado é imperativo 
que alguém maior o deu, e nós temos nossa resposta, o Pai deu Seu Filho Unigênito. ...e o 
principado esta sobre os seus ombros. Agora, a fim de o principado estar sobre os ombros 
deste, ele teria que ser elevado àquele lugar, e nós descobrimos que a Escritura nos diz no 
Livro de Atos, 2:36 que Deus O fez Senhor e Cristo. Agora, se Deus O fez Senhor, então ele 
não era Senhor para começar. Atos 5:31 - Deus com a sua destra O elevou a Príncipe e 
Salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Filipenses 2:8  - E, 
achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 9Pelo que 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. Agora, esta 
escritura claramente nos diz que ele era obediente, mostrando que ele não era soberano, e 
Deus o Soberano exaltou aquele que não era soberano. 

“E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 
da Paz.” Note que não diz que ele é, mas Seu nome será chamado, e isso tem muito significado 
porque Jesus disse “Eu vim em nome de meu pai”. JÕAO 5:43 - Eu vim em nome de meu Pai, 
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e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E de onde vem o nome 
de Jesus? Vem de Josué que significa “Jeová Salvador”. Portanto, Seu nome será chamado  
(chamado o que?) o  mesmo que o Deus Forte e Pai da eternidade. 

Agora que vimos estes oito FATOS que possamos entrar neste estudo com corações abertos 
para ver simplesmente o porquê que Deus nos envio u um Profeta vindicado para restaurar-nos 
de volta ao que foi ensinado pelos Pais da igreja primitiva. De fato, se você examinar II João 3 
e 9 você descobrirá que João foi muito específico com relação a revelação de que existe Um 
Deus e Ele teve um Filho. 

 

II JOÃO 1:3 Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, 
o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. 9Todo aquele que prevarica, e não 
persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus: quem persevera na doutrina de Cristo, 
esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 

João é muito específico e nos diz que se você não tem a doutrina de Cristo, você não tem 
Deus, e então Ele nos diz qual é a doutrina de Cristo, Ele diz que você tem que ter TANTO o Pai 
COMO o Filho.  E as palavra s TANTO e COMO significam AMBOS, dois, não três, não quatro, 
mas DOIS. E se você não tem DOIS em referência à doutrina de Cristo, você não tem Deus. 
DOIS seres, mas somente UM é Deus, e esse que é Deus habitou Naquele que não era Deus, 
pois ele era o Filho de Deus, não o Deus-Filho. 

O irmão Branham tentou nos levar de volta à essa maravilhosa revelação de Cristo, mas a 
maioria de seus seguidores acham que eles sabem mais do que ele com relação a Deus e Seu 
Filho. 

Por favor, tenha em mente esta oito definiçõ es principais do irmão Branham enquanto você 
lê este estudo e você não terá nenhuma dificuldade em mudar seu pensamento. 

? Fato  1 – O irmão Branham nunca alegou ser unicista. Na verdade ele abertamente nega 
ser unicista. 

?  Fato 2 – O irmão Branham disse  que Deus não é UM como seu dedo é UM. 

?  Fato 3 – O irmão Branham disse que Jesus não poderia ser Seu Próprio Pai. 

?  Fato 4 – O irmão Branham nos diz que a diferença entre O Pai e o Filho é que Filhos têm 
princípio. 

? Fato 5 – O irmão Branham fala de Deus nem mesmo estando em Cristo até Ele ser 
batizado no Rio Jordão. E então Deus O deixa no Getsêmani para morrer como um mortal. 

? Fato 6 – O irmão Branham nos diz que o Corpo não era a Deidade, mas a Deidade habitou 
no Corpo. 

? Fato 7 – O irmão Branham nos diz que quando Deus gerou  a Jesus havia dois seres 
envolvidos. Um que era Deus e Um que era o Filho de Deus. 

? Fato 8 – O irmão Branham nos diz que Jesus era uma pessoa dual porque Deus estava 
morando Nele. 

Nós sabemos que os Trinitarianos não têm entendimento da Escritura porque é muito fácil 
ver que o Espírito Santo e Deus Pai são exatamente a mesma pessoa. Nós sabemos que Deus é 
Espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e Verdade. Mas o problema 
real vem com as pessoas que têm mente unicista nesta mensagem, que acham que eles têm a 
Deidade esclarecida quando eles simplesmente estão tão errados na sua maneira de pensar 
quanto os trinitarianos. 

CORTINA DO TEMPO 55-0302 parágrafo 22  Eles não conseguiam entendê-Lo. Ele era um 
mistério, até mesmo para os Apóstolos. Ninguém conseguia entendê-Lo, porque havia duas 
pessoas falando o tempo todo. 23 A Pessoa Jesus Cristo estava falando, e Deus estava 
falando Nele, também. Às vezes era o próprio Cristo; às vezes era o Pai que habitava 
Nele.  Você vê isso? Ele – eles não conseguiam entender algumas coisas que Ele dizia; Ele 
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falava em enigmas com eles. Jesus finalmente disse, quando Ele estava falando com  eles um 
dia, como, “Eu vim de Deus; eu vim para o mundo; e eu volto para Deus. “E assim os discípulos 
disseram, “Agora Tu falas claramente. Agora nós entendemos, e nós cremos que Tu sabes todas 
as coisas, e por isto cremos que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos em Ti, agora, porque Tu 
sabes todas as coisas, e Tu não necessitas de nenhum homem para dizer -Te, porque Deus 
simplesmente mostra isto para Ti. E essa é a razão que nós cremos que Tu vieste de Deus.” 

CHAMANDO DEUS EM CENA 63-0804.2 Parágrafo 44 Existe Um Deus, vê, não três 
deuses. Oh, como muitos de vocês trinitarianos bagunçaram tudo isso. E como vocês 
unicistas bagunçaram tudo isso também, Dele ser um como seu dedo. Uh-uh. Vêem? 
Eles estão, os dois bagunçaram tudo isso. Isso é certo..., como Ele poderia ser Seu 
próprio Pai? Vêem? Vêem, Ele não pode ser Seu Próprio Pai. E se Ele teve um outro Pai 
sem ser o Espírito Santo, e se Deus é um homem, uma pessoa, então Ele é um... o Espírito 
Santo foi Seu Pai, e Deus é Seu Pai, Mateus 1, então Ele foi um filho ilegítimo. Vê? Então você 
não pode fazer isso nem de um ou de outro jeito, vocês, os dois estão errados. Ele foi Deus 
manifestado em uma carne de Seu Filho criativo.  Vêem? Agora, Deus criou o Filho. 46 E 
quando vocês católicos dizem, ”Filho Eterno,” de onde vocês tiraram tal palavra? Não faz 
sentido para mim. Como Ele pode ser Eterno e ser um filho?  Um filho é alguma coisa que é 
“gerada”, como ele pode ser Eterno? Eterno nunca começou, e nunca termina, então como pode 
ser Filho Eterno? Oh, que coisa! 47  Se estas denominações não bagunçaram as coisas, eu não 
sei o que bagunçou. Não é de se admirar que as pessoas não tenham fé, eles não sabem no que 
ter fé. Isso é certo. O que nós precisamos é de uma boa moda antiga, de volta para a Bíblia. 
Isso é certo. Exatamente certo. Isso é certo. Agora, Jesus sendo homem, fisicamente, est ava 
cansado, exausto. Agora deitado ali, cansado; virtude tinha saído Dele. E então Ele sendo Deus, 
Ele podia fazer somente o que... 49  Agora você diz, “Como Ele podia ser Deus e ser homem?” 
Vê, aí está o mistério. Vê, no corpo Ele era homem, no Espírito Ele era Deus. Vê? Alguém 
me perguntou, disse, “Então como, para quem Ele orou no Jardim do Getsêmani?” Eu disse, “Eu 
vou responder isso para você quando me responder isto: Você acredita que você tem o Espírito 
Santo?” “Sim”. Eu disse, “Então, para Quem você ora? Onde Ele está quando você está orando 
para Ele? Quando você alega que você O tem e, no entanto, você está orando para Ele.” Vê? As 
pessoas simplesmente... elas simplesmente têm uma ideiazinha e correm sem controle com ela, 
você vê, é assim que acontece. 53 Agora, em Espírito, Ele era Deus. Jesus disse, em São João 
3, vê, “Quando o Filho do homem que agora está no Céu, todavia está de pé aqui na terra, 
quando o Filho do homem que agora está no Céu.” Como você poderia responder isso? Vê, Ele 
disse que Ele estava no Céu então, e aqui Ele estava de pé na terra. Vê? Oh, que coisa! Você 
vê, que, Ele tinha que ser Deus, onipresente. Vê? Claro, Ele está presente em todo lugar. Ele 
conhece cada pensamento. Sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, Ele pode ser 
onipresente. Vê? 

A DEIDADE EXPLICADA 61-0425B 26-1 Eu pensei que Deus fosse Seu Pai? Agora, Ele 
tem dois pais, irmãos? Ele não pode ter. Se Ele foi, se Ele foi um filho bastardo, que tipo de 
religião nós temos ali? Você tem que admitir que Deus o Pai e o Espírito Santo são 
exatamente o mesmo Espírito. Claro que é. Claro, é o mesmo Espírito. 

SINAL E TEMPO DE UNIÃO  63-0818 102 Que dia! Que dia em que estamos vivendo, este 
grande mistério de Deus sendo cumprido: trazendo a Deidade, mostrando o que Ela é; 

como estes pequenos ismos, e saíram e fizeram Dele isto, 
e alguém O fez isto, e alguém O fez aquilo. Mas o Anjo do 
Senhor desceu e trouxe à tona todos os seus ismos, e 
tirou a Verdade disso, e A apresentou. E aí Ela está 
simplesmente tão perfeita quanto pode ser; você não 
poderia ir por outro lado. Aí Ela está, isso é o que Ele é. 

Agora, porque é que nós admitimos que Deus e o 
Espírito Santo é o mesmo Espírito, e todavia quando é 
hora de diferenciar entre o Pai e o Filho nós não pegamos 
essas citações e escrituras que o irmão Branham 
mencionou? Eu creio que é porque as pessoas têm sido 
influenciadas por ensinamento errado. Nós ainda não 
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aprendemos a deixar o nosso pensamento ir e recebermos TUDO o que os profetas dizem. 

Em Lucas 8:18 Jesus disse... “Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe 
será dado, e a qualquer que não tiver até que o que parece ser lhe será tirado.” Agora, a 
palavra “como” que Jesus usa aqui é a palavra grega “POS” que significa “a maneira na qual 
ouvimos”. Jesus está nos advertindo que até mesmo a precisamos tomar cuidado até mesmo 
com a maneira que ouvimos, porque poderíamos estar ouvindo e não percebendo, vendo, 
todavia não reconhecendo como Ele também disse em Mateus 13:10-17 e Marcos 4:11-12... E 
ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do Reino de Deus, mas aos que estão de fora 
todas essas coisas se dizem por parábolas, 12para que, vendo, vejam e não percebam; e 
ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os 
pecados 

E em Marcos 4:24: E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que 
medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Note novamente que Jesus nos 
diz para termos cuidado com que pensamos que estamos ouvindo, e nos diz para a medida com 
que usamos para medirmos a Palavra é a medida que na verdade receberemos. Portanto, se 
você se aproximarem desta Mensagem com um filtro de qualquer tipo, você a verá dessa 
mesma maneira. 

Em EVENTOS MODERNOS ESCLARECIDOS PELA PROFECIA  65-1206, Parágrafo 66, o 
irmão Branham disse: O Messias tinha que vir direto para o grupo deles senão Ele não seria o 
Messias. Bem, é quase dessa maneira hoje, “Se você não enxergar através dos meus 
óculos, vocês não está sequer olhando.” Vê? E assim isso é – é assim que – que é. Nós... 
Essa é a verdade. Nós detestamos pensar assim, mas é absolutamente a verdade. 

Eu percebo que ao tentar colocar meus pensamentos na forma de palavra eu receberei 
crítica. Todavia, depois de muita oração e ponderação, eu senti guiado a escrever este livreto. 
Eu também percebo que alguns já pregaram sobre este assunto e podem sentir que seus 
sermões cobriram este assunto completamente. Eu certamente espero que este seja o caso. 
Todavia, minha experiência me diz que eu posso compre ender as coisas muito melhor se eu ler 
isto por mim mesmo. Eu descobri que quando as pessoas ouvem um sermão, o campo de 
atenção deles não é tão bom quanto quando eles lêem um sermão. Portanto eu desejo fazer 
disponível à Noiva de Jesus Cristo as coisas faladas a nós através da Palavra de Deus e através 
do Seu Profeta do tempo do fim sobre este Grande Assunto. 

Eu não alego ser uma autoridade. Houve somente um Vindicado nesta hora. Eu acredito 
nesse, e descanso minha alma sobre o que ele disse. Eu espero que você fará o mesmo. Eu 
farei o meu melhor para dizer somente o que Deus já disse quer seja em Sua Palavra ou 
através de Seu profeta Vindicado.  Tudo que eu peço para vocês fazerem é ler isto, e orar para 
que Deus te revele a saberia e entendimento que está dentro da Mensagem de William 
Branham com relação à Deidade. 

Como Pastor eu reconheço que o povo de Deus ainda tem perguntas sinceras. Portanto, num 
esforço sincero para ajudar, eu simplesmente estou dando um passo por fé e compartilhando 
com vocês o que Deus colocou no meu coração em resposta às perguntas que me perguntaram 
sobre a Deidade. 
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expressos de Deus)  

 

Capítulo Três: 

Vida de Deus versus vida criada - A diferença entre filhos e coisas criadas  

A natureza das duas árvores 

 



Deus em Cristo reconciliando o mundo Consigo Mesmo 

A Deidade 

Capítulo Um 

Vida 

A maioria das pessoas cristãs hoje estão confusas com o assunto da Deidade. Os 
Trinitarianos imediatamente pensam em três e vêem três em suas mentes por assim dizer 
enquanto que os Unicistas ou Somente Jesus têm o conceito de Um, e ao fazerem isto, eles 
combinam os ofícios e papéis de Deus em um, que também está errado.   

A palavra “infância” fala do tempo, ou estado de ser, ou seja, representação, manifestação 
ou expressão de ser um menino. Na “fase adulta” nós vemos a mesma coisa, a representação, 
manifestação ou expressão de ser um homem. DEIDADE então é o estado de qualidade, ou 
condição de ser Deus. Portanto, quando nós falamos da Deidade, nós devemos pensar em 
termos de representação, manifestação, ou expressão da própria Vida de Deus, ou natureza. Na 
Bíblia nós encontramos que a palavra grega usada para Deidade é  THEIOS, que simplesmente 
significa “Divino”, é usada para falar do poder de Deus, e de Sua Natureza; aquilo que 
procede Dele, Sua essência de ser. 

Neste livreto nós examinamos os três princípios básicos da Deidade . O primeiro é a “o 
princípio da Vida”, ou “Vida de Deus”. É impossível até mesmo começar a entender a 
Deidade sem primeiro entender o princípio da “Vida de Deus”. O segundo princípio que nós 
vamos examinar é o relacionamento entre o Pai e o Filho . O terceiro princípio que nós 
vamos examinar é o relacionamento entre o Pai e Seus filhos. E finalmente no último 
capítulo nós vamos examinar o porquê de ser tão importante entender corretamente A 
DEIDADE . 
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CAPÍTULO UM 

VIDA 

 

Neste primeiro capítulo eu desejo falar sobre a Deidade e 
principalmente  sobre o relacionamento entre o Pai e o 
Filho, mas antes de podermos fazer isto, nós devemos 
entender o princípio da “Vida de Deus”. Nós encontramos 
os princípios da Vida falada em Gênesis, capítulos 1 & 2. Em 
Gênesis 1:11, nós vemos Deus estabelecer a Lei da Vida ou a 
Lei ou reprodução que diz: E disse Deus: Produza a terra 
erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê 
fruto segundo a sua espécie; cuja semente esteja nela sobre 
a terra. E assim foi . Portanto, Deus estabeleceu esta lei que 
toda semente deve produzir segundo à sua própria espécie, o 
que significa segundo à sua própria natureza. 

DEMONOLOGIA O ESTADO FÍSICO 53-0608A a vida 
faz a primeira célula que era um germe, então tudo segundo à sua própria natureza, cachorro 
segundo cachorro, pássaro segundo pássaro, homem segundo homem, desenvolvendo células, 
célula sobre célula, célula sobre célula, chega até onde você está, ser humano, de senvolvendo 
células. Agora, isso foi ordenado por Deus para ser assim. 

TENTANDO FAZER UM SERVIÇO PARA DEUS 65-1127B 335 Se você foi ordenado desde 
o princípio da terra para esta Palavra, cada Palavra virá bem em cima da Palavra. Como uma 
célula humana não terá uma célula humana, e a próxima célula de um cachorro, e a próxima 
célula de um gato; será células humanas. Mas tem que ter uma célula primeiro para começar. 
Isto é certo? Diga, “Amém”. [Congregação diz: “Amém”. – Ed.] Bem, se for a célula-Palavra 
para começar, as outras células -Palavra são ordenadas para fazer isso um corpo completo. 

Portanto, depois que Deus estabelece a Lei de reprodução em Gênesis 1:11 Ele então 
começa a produzir Vida na terra. Finalmente nós vemos Deus criar o homem segundo à Sua 
própria imagem (versículos 26-27) e no capítulo 2, nós vemos Deus produzir uma 
manifestação desta forma de Vida criada. Deus forma um corpo para expressar esta Vida e 
então sopra nesta forma o fôlego de vida.  

I Coríntios 15:38 Mas Deus dá lhe o corpo com o quer; e cada semente o seu próprio corpo. 

I Coríntios 15:40 E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes 
e outra a dos terrestres. 

Agora, ao examinarmos esta Vida de Deus, vamos voltar ao início do Livro dos Princípios. 
Nós começamos observando o Espírito de Deus pairando sobre a terra e nós primeiro O ouvimos 
falar em Gênesis 1:3-9. A primeira vez que Ele fala, nós vemos luz ser produzida, e a luz é um 
elemento essencial para sustentar Vida. A próxima vez que nós ouvimos Deus falar tem a 
ver com água. A água também é um elemento necessário para sustentar Vida. Depois 
que Ele fala da luz e da água, Ele então fala da própria Vida e Ele estabelece a lei da Vida e a lei 
de reprodução no versículo 11. Nós agora vemos todos os elementos necessários para produzir 
e sustentar vida. Luz, Água e uma condutora de Vida chamada semente.  E Deus plantou cada 
semente na terra nesta hora falando Sua Palavra como nós podemos ver novamente em 2 
Pedro 3:5-7  onde Pedro nos diz que Deus fez tudo isto pela Sua Palavra. 

GÊNESIS 1:1 No princípio criou Deus os céus e a terra. 2 E a terra era sem forma e vazia; e 
havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das 
águas. 3 E disse Deus: Haja luz. E houve luz. 4 E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus 
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separação entre a luz e as trevas. 5 E Deus chamou a luz Dia; e as trevas chamou Noite. E 
foi a tarde e a manhã o dia primeiro. 

Note que na primeira vez que Deus fala, Ele faz com que uma divisão aconteça. A segunda 
vez que Deus falou Ele separou as águas acima das águas abaixo. A terceira vez que Deus fala 
Ele produz Semente de Vida. Agora, eu noto que alguns poderiam dizer que pregar esta 
doutrina causa divisão, mas nós mostramos que a Palavra de Deus causa divisão porq ue ela é 
Vida. E assim é a vida comumente falando. Sem divisão de células você não pode ter 
reprodução, e sem a divisão causada pela Palavra de Deus, você não tem absolutamente 
nenhum sinal de Vida. O Irmão Branham disse na Mensagem: 

APOCALIPSE CAPÍTULO 5 PARTE 2 61-0618 66 “qualquer pessoa que não tenha uma 
doutrina não tem um ministério.”  Então nós devemos ter uma doutrina, e se nós dizemos o que 
o Profeta disse, então nós temos uma Doutrina vindicada. E ela produzirá Vida, porque ele 
também disse na mensagem, 

UM HOMEM QUE PODE ACENDER A LUZ 63-1229M 95 Não há nada que possa te dar Vida 
a não ser a Palavra de Deus. É a única maneira que a Vida pode ver, é através da Sua Palavra 
falada. 

Agora, no versículo 3 nós lemos: ...mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das 
águas. 3Disse Deus: haja luz. E houve luz. 4E Viu Deus que a luz era boa; e fez 
separação entre a luz e as trevas. E novamente no versículo 5: E Deus chamou à luz Dia… 
Portanto, a primeira vez que Deus fala nós vemos Sua Palavra produzir uma Luz. Esta luz não 
pode ser o sol porque nós vemos o sol falado no versículo 14. 

Gênesis 1:14-19: 14 - E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem 
separação entre o dia e a noite; sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos; 15e 
sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. 16Deus, pois, fez 
os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para 
governar a noite; fez também as estrelas. 17E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a 
terra, 18para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus 
que isso era bom. 19E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 

Eu creio, baseado no que o irmão Branham disse, que esta luz poderia ser o Filho de Deus, 
como nós o vemos pregando no sermão: Atitude e Quem é Deus? 50-0815 P:18 Eu posso vê-
Lo falar com este mundo pairando ali como um pingente de gelo, o que quer que fosse, bem 
longe. E Ele o moveu para cá. Eu posso ver esta pequena Luz sair. Agora nós temos dois. O 
Pai, e do Pai veio a Luz, o Filho. 

Embora o Irmão Branham nunca foi muito claro sobre esta Escritura específica, nós sabemos 
que a Luz que saiu de Deus foi “o Logos” ou “uma parte de Deus”, a qual é o Filho de Deus na 
forma de espírito, pré -encarnado. Mas na frente em Gênesis 1, nós vemos um relato do sol e da 
lua, nos versículos 14 ao 19. Estas luzes foram colocadas para controlarem a vida de semente 
que Deus colocou na terra. Qual era então esta primeira Luz que nós vemos em Gênesis? Na 
Mensagem PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE GÊNESIS  53-0729 010, ele disse: “De Deus 
saiu o Logos, que era o Filho de Deus; 

VIDA 57-0602 E-22 A grande fonte de toda eternidade era aquele espírito de amor, 
alegria, o espírito de honestidade, aquele espírito de verdade nesta perfeição. E então da 
existência do Pai saiu o Logos, o qual era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande 
Jeová Deus que se projetou num corpo Celestial. Esse é o Logos. A Palavra falada das Grandes 
Fontes de Vida e se projetou. E aí estava a teofania, que era Deus transformado em Palavra. 
Então essa teofania se fez carne na Pessoa de Jesus Cristo. 

Agora, se o Filho de Deus é o Logos que saiu de Deus, então o Próprio Deus tinha que ser 
Logos também. Porque toda semente deve produzir segundo à sua própria natureza. E se a 
Palavra Falada é a Semente Original, e essa é uma Palavra semente, então se ela produziu 
Logos, só pode ser porque Ele é Logos. É por isso que São João disse, “No princípio era o Verbo 
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” 
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O QUE É NECESSÁRIO PARA FAZER VIDA CRISTA? 57-0113 E-42: Agora, eu quero que 
vocês notem. No princípio quando Deus nosso Pai olhou sobre esta terra desolada, e ela não era 
nada a não ser uma grande bola de água, e Deus enviou o Espírito Santo à terra, o Logos 
que saiu de Deus, e Ele começou a fazer sombra sobre a terra. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 64-0823E 1019-108 Agora, essa coluna de Fogo é o 
Logos que saiu de Deus, o Logos, que na verdade é o atributo da Plenitude de Deus. 
Quando Deus se transforma numa forma onde Ela pode ser vista, Esta era a unção do 
grande Espírito que saiu, esta se rebaixando, descendo, Deus, o Pai, o Logos que estava 
sobre Israel, que... Ele era Santo, não podia suportar pecado. Teve que ter uma oferta de 
sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se fez carne e habitou entre nós; e onde 
este Logos habitou num corpo humano, que era o Sacrifício... Quando o homem foi feito à 
imagem de Deus... E então Deus desceu à imagem do homem para redimir o homem; iss o 
trouxe o homem e Deus juntos. Céus e terra se abraçaram e se beijaram; Deus e o homem se 
abraçaram como Pai e Filho quando o Logos se tornou carne e habitou entre nós. Jesus 
disse, “Eu vim de Deus, e volto para Deus.” Isso é certo? Depois de sua morte, sepultura, 
ressurreição e ascensão, quando o corpo foi levado para cima sentar -se à destra de Deus... 
Agora, eu não quero dizer que Deus tem uma mão direita; Deus é um espírito. Mas “à destra” 
significa “em poder e autoridade de Deus.” Para que nesse Nome tudo no céu seja chamado 
segundo Ele e sujeito a Ele. Tudo na terra é chamado segundo Ele e sujeito a Ele, um nome 
acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Agora, este Logos que estava Nele, que era o 
Espírito de Deus, a Unção, através da graça santificadora do Sangue, trouxe muitos filhos a 
Deus, que são ungidos com o mesmo Logos.  

Note que o Irmão Branham nos diz que o Logos era Deus o Pai que estava sobre Israel, e 
que este mesmo Logos desceu e habitou em Seu Filho, fazendo o Logos separado do Filho, 
todavia habitando no Filho. Note também que Ele disse que era o Espírito de Deus que estava 
Nele, e tal como Ele ungiu a Jesus Ele unge outros filhos. 

O irmão Branham não fala deste Logos como sendo algum tipo de coisa mística, mas ele o 
chama de Espírito de Deus. É a própria Vida de Deus que entrou no Seu Filho, criando Nele um 
ser dual como veremos mais tarde neste estudo. 

FUTURO LAR 64-0802 49-1 Lembre que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, que era uma 
parte da terra. Por quê? O germe de Deus, e a Vida de Deus foi projetada no útero de uma 
mulher (Isso é certo?), que era a terra. Tudo bem. E então a Vida de Deus entrou, então Ele 
foi o princípio da criação de Deus. 

Continuando com PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE GÊNESIS COD 53-0729 parágrafo 
26 , o irmão Branham continuou dizendo: Agora, “Ninguém jamais viu a Deus.” Ninguém pode 
ver Deus na forma de corpo, porque Deus não está em forma de corpo; Deus é um 
Espírito . Vê? Tudo bem. “Ninguém viu o Pai, mas o unigênito do Pai O declarou,” I João... Vê? 
Agora, mas note agora, não há nada; há apenas espaço. Não há luz; não há escuridão; 
não há nada; simplesmente parece nada. Mas ali está um grande Ser sobrenatural, 
Jeová Deus, Parágrafo 28  Agora, notem. Então depois de um tempo eu começo a ver esta 
pequena Luz sagrada começar a se formar, como um pequeno halo ou alguma coisa; você 
poderia ver isto somente com olhos espirituais para olhar agora, enquanto estamos olhando, a 
igreja inteira agora. Nós estamos de pé sobre este grande corrimão, observando o que Deus 
está fazendo. E entraremos direto à esta pergunta e você verá como Ele a traz para dentro. 

Agora, ninguém viu a Deus. E agora, a próxima coisa que você começa a ver, por olhos 
sobrenaturais, nós vemos uma pequena Luz branca lá fora. O que é isso? Isso foi ch amado, 
pelos leitores da Bíblia, “Logos”, ou “o ungido,” ou “a unção” , ou a – como eu ia dizer, a – a 
parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter 
um tipo de idéia do que Isto era: era uma pequena, baixa – uma pequena Luz se movendo. 
Ele... Essa era a Palavra de Deus. 

Agora, Deus gerou para Si mesmo este Filho que foi antes que houvesse sequer um 
átomo no – no ar para fazer um átomo. Esse era... Vê, Jesus disse, “Glorifica-Me, Pai, com a 
Glória que Nós tínhamos antes da fundação do mundo.” Vê, bem lá atrás... 
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Antes de prosseguirmos, deixe -me dizer que a maioria das pessoas lêem isto errado. Elas 
estão lendo o que o irmão Branham está dizendo aqui com um pré -filtro que diz, Deus deu luz 
a si mesmo , mas isso não é o que ele disse. Ele disse: “Deus deu a Si Mesmo... E nós 
deveríamos perguntar, “o que Ele deu a Si Mesmo?” E a resposta é, “luz a este Filho”. Isto 
é totalmente diferente de dar luz a Si Mesmo. Ler isto como Deus dando luz a Si 
mesmo nem mesmo faz sentid o, vendo que Ele já existia. Mas dar a Si Mesmo um filho 
gerando esse filho é completamente diferente. Agora aí nós temos dois. Um que é 
Deus e Outro que é Filho de Deus. 

Novamente, eu quero que você note que o irmão Branham nos salienta isso. E, note, q ue foi 
uma parte de Deus que saiu neste processo de nascimento e gerou um FILHO.  

Em João 1:1, nós lemos, No princípio era o Verbo. Agora, se lêssemos isto pensamento por 
pensamento, nós poderíamos ter uma imagem em nossa mente de algo que nos lembrasse uma 
Bíblia. 

No princípio era o Verbo.  E  então nós vemos em nossa mente a palavra 
completamente só. 

Então, João continua e faz este pensamento um pouco mais complexo quando ele diz, 

E o Verbo estava COM Deus  +  E então nós temos o conceito de dois ao 
lado um do outro, Deus e sua Palavra. E o irmão Branham nos disse que quando fazemos isto, 
nós estamos interpretando as escrituras errado. 

CRISTO REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA 65-0822.1M 74 Interpretar errado 
Jesus Cristo como sendo a Palavra, você O faria um Deus de três. Ou você O faria a 
segunda pessoa numa deidade. E fazer isso, você bagunçaria a Escritura inteira. Você nunca 
chegaria a lugar nenhum. Então Isto não deve ser mal-interpretado. 

O DESVELAR DE DEUS 64-0614M 257 Jesus uma vez disse, “Quando vedes a mim, vedes 
o Pai.” Vê? Deus e Sua Palavra são Um. Agora você entende? Quando a Palavra é manifesta, 
o que Ela é? Certo. Vêem? 260  Jesus disse, “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter... 
Credes em Deus, credes também em Mim. Se não faço as obras de Meu Pai, então não credes 
em Mim. Mas se eu faço as obras, Eu e Meu Pai somos Um. Quando vês a mim, vês o Pai.” E 
quando você vê a Palavra manifesta, você vê o Deus Pai, porque a Palavra é o Pai; a 
Palavra é Deus. E a Palavra manifesta é o Próprio Deus tomando Sua Própria Palavra e 
manifestando-A entre os crentes.  Nada pode fazê-La viver a não ser crentes, apenas 
crentes. 

Agora, se não tomarmos cuidado nós imaginaremos esta Bíblia ou Palavra como estando ao 
lado de Deus, como se fosse um outro ser completamente. A palavra “com” não significa ao 
lado de. Se significasse, então seria possível ver isto como Deus e a palavra morando juntos. 
Mas a palavra “com” significa uma união viva. E é exatamente o que João volta a falar em seu 
pensamento quando e le diz, “E a Palavra era Deus.”  Portanto, a figura em nossas mentes deve 
ser desta Bíblia dentro de Deus como uma parte de Deus. 

Da mensagem AGORA CREDES? 54-0725 E-12 Jesus claramente disse que Ele não fazia 
nada a não ser que Seu Pai mostrasse a Ele primeiro o que fazer. Nós todos cremos que Ele era 
cheio de misericórdia e compaixão, não cremos, todos nós? Nós cremos que o próprio coração 
de Deus estava Nele. 

Então, nós vemos que quando Deus deu para si mesmo um Filho à luz, era uma parte de 
Deus saindo, a Própria Vida de Deus entrando em Seu Filho. 

 Provérbios 8:22-36 
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22 O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais 
antigos. 

23Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. 
24Antes de haver abismos, fui gerada , e antes ainda de haver fontes cheias d`água. 
25Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci, 
26quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do 

mundo. 
27Quando ele preparava os céus, aí estava eu; quando traçava um círculo sobre a face do 

abismo, 
28quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, 
29quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, 

quando traçava os fundamentos da terra, 
30então eu estava ao seu lado como arquiteto; e era cada dia as suas delícias, alegrando-me 

perante ele em todo o tempo; 
31folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. 
32Agora, pois, filhos, ouvi-me; porque felizes são os que guardam os meus caminhos. 
33- Ouvi a correção, e sede sábios; e não a rejeiteis. 
34Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia às minhas entradas, esperando 

junto às ombreiras da minha porta. 
35Porque o que me achar achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. 
36Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma; todos os que me odeiam amam a 

morte. 

Agora, isto está falando do Filho de Deus. Ele é o gerado, e Nele está a Vida do Pai. Em João 
5:26 nós lemos: Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter 
vida em si mesmo; 

O Apóstolo João também disse em 1 João 5:11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a 
vida eterna; e esta vida está em seu Filho. 12Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o 
Filho de Deus não tem a vida. 

Como o irmão Branham continuou em PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE GÊNESIS, no 
parágrafo 32 ele diz, “Agora, em São João 1 Ele disse: “No princípio era o Verbo. E o Verbo 
estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.” Deus se desdobrando até um 
ser humano, agora, observe como Ele fez isto. Agora, lá atrás, então, quando este halo 
vem… Agora, não podemos ver nada ainda, mas apenas at ravés de olhos sobrenaturais nós 
vemos um halo parado ali. Agora, esse é o Filho de Deus, o Logos, agora, eu posso vê-
Lo brincando de um lado para outro como uma pequena criança  na frente da porta do 
Pai, com toda a eternidade. Vê? E agora, então, em Sua constituição imaginária Ele começa a 
pensar no que as coisas seriam, e eu posso ouví-Lo dizer, “Haja luz”. E quando Ele disse: um 
átomo explodiu e o sol veio à existência. 

Portanto, nós podemos ver que esta primeira Luz em Gênesis 1:3 é o Filho de Deus. 

Paulo falou desta luz em II Coríntios 4:6, onde ele disse: Porque Deus, que disse 
que das trevas resplandece a luz é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação 
do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 

Nós também descobrimos no livro de Apocalipse que O Filho de Deus é a Luz do 
mundo. 

APOCALIPSE 21:23 E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, 
porque a glória de Deus a tem iluminado, e o cordeiro é a lâmpada. 
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E no Livro  de Pedro, Ele é chamado de estrela da manhã. II Pedro 1:19 E temos, mui firme, 
a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em 
lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. 

Ele também é chamado de a brilhante estrela da manhã. APOCALIPSE 22:16 Eu, Jesus, 
enviei o meu anjo para vos testificar estas cousas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, 
a brilhante estrela da manhã.  

E esta era a mesma brilhante estrela da manhã  que apareceu nesta hora, porque Ele é o Alfa 
e Ômega. 

APROXIME-SE A DEUS 55-0123A E-47 Nós estávamos cantando isso quando a Estrela da 
Manhã, o Anjo do Senhor fez a sua primeira aparição sobre onde eu estava de pé em público, 
pela primeira vez na minha, no pé da Rua Spring no Rio Ohio em Junho de 1933,  como um 
jovem Ministro Batista, ali batizando. 

De fato, Jesus falou de ser esta luz em João 8:12: Falou -lhe, pois, Jesus, dizendo: eu sou a 
luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 

Agora, para aqueles de vocês que poderiam pensar que eu estou tirando isto de contexto, o 
irmão Branham disse em seu sermão PORTA PARA O CORAÇÃO 60-0312 E-56 “Depois da 
Sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarsos, em sua estrada para Damasco, foi 
atingido por uma luz que o cegou. Por um período ele ficou cego. Aquela mesma Luz era Jesus 
Cristo, que era a Luz do mundo.” Note que o Irmão Branham estava falando sobre esta mesma 
Coluna de Fogo. 

Novamente nós vemos que Paulo fala disto em II Timóteo 1:9, Que nos salvou, e chamou 
com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e 
graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos; 10E que é manifesta 
agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz 
a vida e a incorrupção pelo evangelho 

HOMEM QUE PODE ACENDER A LUZ 63-1229M 74 Toda vida... Então vida é somente 
pela Palavra de Deus. A vida vem somente pela Palavra de Deus manifesta . Contanto que 
esteja apenas no Livro desse jeito, ainda pode ser questionado; mas quando ela é manifesta, 
então você vê o produto do que Ela falou sendo manifestado; então essa é Luz sobre a Palavra. 
Vê? Isso é o que traz... A Palavra disse assim, e então quando acontece, essa é Vida na Luz, 
Luz produzindo Vida. Luz produz vida. Plante o trigo aqui fora, ele... Coloque-o no porão, 
cubra o por completo, e ele nunca produzirá nada porque não pode; não existe luz ali. Mas tão 
logo que a luz o atinja, então ele produzirá vida se for uma semente germinada. Essa é a 
mesma coisa que está na Palavra. Vê, a Palavra é Deus, e quando a Luz A atinge, traz a Palavra 
à vida novamente. Toda era tem sempre sido isso. 

Nós também vemos em JOÃO 1:1 que Deus é a Palavra, e de Deus também saiu a Palavra 
que era um condutor de Vida, e esta vida foi também a primeira luz. No princípio era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 O mesmo estava no princípio 
com Deus. 3Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 
4Nele estava a vida; e a vida era a luz dos homens. Agora, antes desta cena acontecer nós 
encontramos que Deus habitava sozinho. A Escritura nos diz aqui que no princípio Deus existia 
sozinho, e nós encontramos que a Escritura  se refere a Ele como Eloim (o auto-existente).  
Gênesis 1:1  No princípio Deus, Eloim, o auto-existente. 

Deus estava sozinho e Nele estava a Vida. E quando Ele começa a produzir esta vida, ela 
primeiro entrou em Seu Filho, que é Sua Descendência, e a Palavra descender significa sair de. 
Então nós vemos que Deus, a grande Fonte de Vida, começou a produzir Este grande plano 
para realizar a Si mesmo, e Ele começa esta realização pela geração de seu primeiro Filho. 
Então nós encontramos em João 5:26 “Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo; assim 
deu ao Filho ter vida em si mesmo;” 

Portanto, nós podemos ver o que Davi quis dizer quando Ele descreveu Deus como a Grande 
Fonte de Vida. Salmos 36:9 “Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a 
luz.” 
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PARADOX 61-1210 253  Jesus fez as obras de Seu Pai porque o Pai estava Nele. Porque o 
Pai estava no Filho. Você acredita nisso? Que Nele, Ele foi o Deus encarnado. Você acredita 
nisso? Que Deus o Pai, que é o Pai de Jesus Cristo, o Grande Espírito habitou na 
plenitude de Seu poder em Jesus Cristo, que era o Tabernáculo de Deus, feito carne e 
habitou sobre a terra, representando a Palavra. 

PARADOX 61-1210 315  Eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, nascido de uma 
virgem, concebido, Deus num útero, um Tabernáculo no qual Ele habitaria. Eu creio que, em 
Cristo, Ele é o Deus encarnado. Ele é Deus feito carne. Quando o Deus Pai entrou em 
Jesus Cristo, Ele foi a Plenitude da Deidade em corpo; Nele Habita toda a Plenitude. O Deus 
Pai falava as Palavras.  Jesus disse: “Não sou que falo, mas Meu Pai que habita em Mim. Ele 
que fala.” Portanto, sobre essa base, Ele feito carne para que Ele pudesse morrer, Deus 
pagando a pena para a raça humana e trazer, e – vir, trazer juntas as coisas que Sua própria 
criação tinha perdido na queda, Ele redimiu de volta com Sua Própria vida. 

Tanto Davi como João viram duas características principais de Deus. 

#1) Ambos viram este grande manancial de Vida. 

HEBREUS CAPÍTULO 1 57-0821 21-129 “Este Grande Manancial de Espírito que não 
teve princípio nem fim. Este Grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu 
Dele era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E era uma teofania , 
que significa um corpo, e o corpo era como um homem. 

#2) Esta Vida foi representada como uma grande Luz. E quando nós vemos as primeira 
expressão desta fonte sair, é quando Deus começa a falar. O que nós vemos primeiro? Luz é 
falada, e o que essa Vida produz? Ela produz a Vida que estava dentro dela. O Pai Dando luz ao 
Seu Filho. 

Agora, nós não devemos confundir Deus com Seu Filho. João nos diz que Deus é a Palavra. 
Alguns lhe dizem que Jesus, o Filho de Deus é a Palavra, mas isto não está totalmente correto. 
Deus é a Palavra. Deus é o Logos, e deste grande Logos ou Pala vra saiu um Pequeno Logos, ou 
Palavra expressada, e esse era o Filho de Deus. O irmão Branham O chamou de Pequeno Jeová  

ERA DA IGREJA DE ESMIRNA 60-1206 147 “Agora, se existe só uma forma de Vida 
Eterna, e você a recebe e estamos buscando por ela através de Jesus Cristo; essa é a vida de 
Deus, então quando essa célula sanguínea foi rompida sobre o Filho de Deus, e esse pequeno 
Jeová que estava engarrafado no lado de dentro deste homem chamado Jesus... 

 

É por isso que o irmão Branham nos ensinou que a única diferença entre Deus o Pai e Seu 
filho é que o Filho teve um princípio, pois todos os filhos têm princípio. 

 

Da Mensagem ATITUDE E QUEM É DEUS?  50-0815 015, o irmão Branham disse, “E nós 
somos ensinados no princípio, que o Logos, ou o Filho de Deus saiu de Deus. Agora, eu não 
creio em ofício de filho eterno. Isso é até mesmo radical só de mencionar tal coisa, ofício de 
filho eterno. Como Ele poderia ter tido um ofício de filho eterno...?... Ele teve que ter um 
princípio. Vê? 016 Então Ele primeiro foi Deus, Jeová. E Dele... Vamos apenas fazer um quadro 
como um pequeno drama para que você possa pegar isto. Vamos ver saindo do espaço onde 
não existe nada, vamos fazer uma pequena Luz branca, como uma Luz mística, como um Halo. 
E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do 
seio do Pai. Foi isso que foi no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. E então de 
Deus saiu o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. 

Note, o irmão Branham nos disse que foi somente uma parte de Deus que saiu de Deus. E 
nós sabemos como com qualquer criança que nasce, é uma parte do pai nele. O irmão Branham 
disse da Mensagem, VAI E DIZEI AOS MEUS DISCÍPULOS 53-0405S 170, ele é uma parte 
de Deus, (se) ele é um gerado de Deus. 

 



Deus E Seu Filho 

31 

Hebreus 1:1-5  Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas, a nós falou -nos nestes últimos dias pelo Filho, 2A quem constituiu herdeiro 
de tudo, por quem fez também o mundo.3O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a 
expressa imagem da sua pessoa, (A imagem expressa... ou o brilho ou a gravura de Deus) e 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas; 4Feito tanto 
mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. 5Porque, a 
qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te gerei? Eu lhe serei por Pai, E ele me será 
por Filho? 

 

Versão Ampliada Hebreus 1:1 -5 Em muitas revelações separadas, cada uma das quais 
trazem uma porção da verdade, - e de maneiras diferentes Deus falou no passado aos nossos 
antepassados nos profetas e através dos profetas. Mas nestes últimos dias, Ele nos falou na 
pessoa de um Filho, a quem ele  constituiu herdeiro e Dono legítimo de todas as coisas, também 
por Quem e através de Quem Ele criou os mundos, e as riquezas do espaço, e as eras do 
tempo, - isso é, Ele fez, produziu, construiu, operou, e as colocou em ordem. Ele é a única 
expressão da Glória de Deus, o Ser de Luz, o resplandecer do Divino, e Ele é a 
impressão perfeita e a própria imagem da natureza de Deus, guardando, mantendo, 
guiando, e impulsionando o universo pela Sua poderosa palavra de poder. Quando Ele, 
oferecendo a Si mesmo, efetuou a limpeza dos nossos pecados e livramento da culpa, Ele se 
assentou à destra da Divina Majestade nas alturas. Tomando um lugar e posição pelas quais 
Ele, Ele Próprio, tornou -se tão superior aos anjos quanto o glorioso Nome que Ele herdou é 
diferente e mais excelente que o deles. Pois de qual dos anjos Deus alguma vez disse, “Tu és 
Meu Filho, hoje Te gerei, E Novamente, Eu serei para Ele um Pai, e ele será para Mim um 
Filho?” 

 

CREIA DO CORAÇÃO 57-0623 E-46  Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão 
cheio de Deus, a ponto de Ele e Deus serem Um. Deus habitou em Cristo, reconciliando o 
mundo Consigo mesmo, a própria expressão. A obra de um homem declara seu caráter. 
Cristo foi a obra de Deus. E Cristo declarou o caráter de Deus, Seu sentimento pelos 
enfermos, Seu anseio de salvar almas, a ponto de Ele ter dado Sua própria vida. A obra de 
Deus... O caráter de Deus foi declarado em Cristo. 

 

Portanto, nós vemos que Ele foi a própria expressão de Deus. Esta primeira luz que Deus 
criou foi o Logos que era uma parte de Deus saindo numa expressão que Deus chamou de 
Seu Filho , e então através desta expressão, ou Palavra expressa, ou Pala vra Manifesta, Deus 
trouxe toda a criação. ROMANOS 11:36  Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; 
glória, pois, a ele eternamente. Amém. 

 

Mas, lembre -se, não foi o Filho criando, mas Deus estava no Filho fazendo a obra. 

 

Jesus, como seu Filho disse, JOÃO 5:19 Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na 
verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o 
Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 

 

EFÉSIO 3:9 E demonstrar a todos qual seja a dispensarão do mistério, que desde os séculos 
esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo; 

 

COLOSSENSES 1:15-17 O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação; 16 Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e 
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invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi 
criado por ele e para ele, 17  E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por 
ele. 

 

Agora, como foi que Deus habitou no seu Filho? A escritura nos diz que é um mistério como 
que Deus estava em Cristo. I Timóteo 3:16 E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da 
piedade (God-like-ness = Semelhança de Deus): Deus se manifestou em carne, foi 
justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na 
glória. A única maneira de Deus poder fazer se conhecido era viver em Seu Filho, Cristo 
Jesus, sofrer a morte e tentação por toda a raça humana. E Ele tinha todas as 
qualidades do Pai que estava Nele. 

 

II CORÍNTIOS 5:19 “Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,”  
Então, todas as grandes qualidades do Pai estava em Cristo Jesus o Filho quando Ele esteve 
aqui na terra. Tudo que o Pai tinha era Dele. 

 

Agora, Jesus não era apenas uma máscara como os unicistas querem acreditar. Ele era um 
homem, tal como você e eu com seu próprio corpo, alma e espírito. Mas então Deus entrou 
naquele homem, o que o tornou o homem-Deus, e isto fez dele uma pessoa dual.  

 

VIDA OCULTA 55-1006 Quando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três 
cômodos, o Corpo, Alma e Espírito  de Jesus Cristo. 

 

JEOVÁ-JIRÉ 56-0429 "Este é o motivo pelo qual as pessoas não conseguiam entendê-lo. 
As vezes era Cristo falando... ou era o Filho falando. Outras vezes era a o Pai falando. Ele era 
uma Pessoa dual. Ele era um Homem, o Filho. Deus estava dentro, o qual estava 
morando Nele. Mas o que Ele fez? Ele foi por aí dizendo, "eu sou o Curador?”Muito pelo 
contrário, Ele disse: "eu não sou o Curador." Ele disse: "não sou eu quem faz as obras; é Meu 
Pai que habita em Mim." E em São João capítulo 19 quando Ele foi interrogado por passar por 
um grupo inteiro de aleijados, mancos, paralíticos, coxos, pessoas cegas, curou um homem que 
se deitava em uma maca, o Pai Lhe mostrou para ir lá e curar. Foi embora e deixou o resto 
deles deitado lá, eles O questionaram. Um homem carregando sua cama no sábado. Escute o 
que Ele disse. São João 5:19: "Na verdade, na verdade, vos digo que o Filho por si 
mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele 
faz o filho faz igualmente." É o que o Ele disse? "Eu não faço nada até que o Pai me 
mostre primeiro numa visão o que fazer." 

DEIXE-NOS VER DEUS 131 59-1129… 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 
a sepultura de Lázaro, Ele chorou como um homem. Isso é verdade. Mas quando Ele estava de 
pé lá, endireitou seu 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". 

Agora, esta dualidade de ser não começou quando Ele estava na carne. Nós vemos que 
desde o princíp io Deus deu à luz um Filho como nós já estabelecemos e então Deus trabalhou 
nesse Filho para criar todas as coisas. 

ATITUDE E QUEM É DEUS? 50-0815 018 Lá Ele coloca a primeira Bíblia. Oh, de volta aos 
dias dos --dias antigos, eles olharam para essas coisas. Hoje, Ele é tem Sua Bíblia escrita aqui. 
Mas Ele A escreveu nos céus, para que o homem olhasse para cima e percebesse que Jeová o 
Criador vivia acima. E então eu posso vê-Lo, Ele olhou para aquilo... eu posso vê-Lo falar com 
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este mundo suspenso como um pingente de gelo, o que quer que isto fosse, bem distante. E Ele 
moveu isso para cá. Eu posso ver esta pequena Luz sair. Ora, NÓS TEMOS DOIS AGORA. 
O Pai, e do Pai veio a Luz, o Filho. E eu posso ver aquela Luz movendo-se para aqui e puxou 
a terra perto do sol para secá-la. E começar a...?... levantar a água, separando a terra, terra da 
água, e assim sucessivamente. 

Agora, isto de maneira alguma faz dois deuses. Existe um Deus e Ele tem um Filho. A 
Escritura O chama de “O Filho de Deus”, nunca diz que ele  é “o Deus Filho”. 

PERGUNTAS E RESPOSTA SOBRE O GÊNESIS 13-13  53-0729 007 Bem agora, se você 
notar de perto agora, em Gênesis 1:26, deixe-nos pegar a primeira parte primeiro. Deus 
disse, “Façamos...,” façamos é um...  “Façamos o homem à nossa imagem.” “Nossa”, claro, nós 
percebemos Ele está falando com alguém; Ele estava falando com outro ser. "Façamos o 
homem à nossa própria imagem e nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os 
rebanhos do campo." Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, claro, foi a luz. 
Você vem descendo através da criação; a última coisa que foi criada o que foi? Um homem. E a 
mulher foi feita depois do homem. Certo, o primeiro... Última coisa que foi criada da criação de 
Deus foi o gênero humano. 

SENHORES, NÓS QUERÍAMOS VER JESUS 57 1211 021 Agora, Jesus nasceu com um 
propósito: esse era para Deus se manifestar através daquele corpo. Deus estava em 
Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo. Ele era um corpo que foi feito físico para 
que homens e mulheres pudessem ver o que Ele pensava, e suas Expressões para com o povo 
em Sua gratidão. E Sua atitude para com toda a humanidade Ele expressou através de Cristo. 
Cristo parecia ter personalidade dupla. Ele falava às vezes e eles coçavam a cabeça, e eles 
não consegu iam entendê-lo. Ele falava uma coisa uma hora, parecia, e uma outra coisa outra 
hora. O que era? Era Jesus falando, e então Cristo falando. Jesus era o homem. Cristo 
era o Deus que estava Nele. “Não sou Eu quem faz as obras: Meu Pai que habita em 
mim, Ele faz as obra.”  Vê? Deus não divide a Sua glória com ninguém. 

 

BÁLSAMO EM GILEADE 61-0218  080 Você sabe, Jesus bem no final do seu ministério, 
Seus discípulos não podiam entendê-lo. Ninguém O entendia. Como que... Quantos sabem que 
eles não conseguiam entendê-Lo? Claro. Por quê? Eles pensavam que Ele tinha uma 
personalidade dupla. Não. Às vezes era Jesus falando, às vezes era o Pai Nele falando. 
Vê? Vê? Era isso,  o homem... 

TUA SEMENTE POSSUÍRA O PORTÃO  62-0121M 086 Por que Davi disse, “Eu não verei 
Meu Santo – permitirei que o Meu Santo veja corrupção (Meu Santo veja corrupção.), nem 
deixarei Sua alma no inferno?” Davi disse isso. Vê, tanto corpo, alma e espírito foram 
criados de Deus por Ele.  A mulher não era uma mãe; era uma mulher. Eu creio que ela foi 
uma boa mulher santa. Absolutamente, ela nunca teria sido uma incubadora. Deus nunca teria 
escolhido nenhuma incubadora suja (Se o Senhor permitir eu vou pregar sobre isso hoje à 
noite) uma velha incubadora suja para trazer Seu - para trazer Seu Filho para a terra. Ele 
escolheu uma virgem, que não conhecia homem, nem teve ejaculação de esperma ou qualquer 
outra coisa quando o Espírito Santo fez sombra sobre ela, porque Deus por Sua maneira 
imaculada, infinita criou nela corpo, alma e Espírito de Jesus Cristo. Isso é certo. Ele era 
um Filho de Deus nascido de virgem. O que isso fez? Quebrou o portão do inimigo. Aleluia. Ufa. 
Isto está ficando bom para mim. 

Mateus 3:16 E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e 
viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17E eis que uma voz dos céus 
dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 

O irmão Branham nos ensinou que Deus não habitou em Jesus Cristo em carne antes que Ele 
fosse batizado no rio Jordão. Ele disse na mensagem, JESUS CRISTO O MESMO  55-0806 031 
E quando Jesus, um Filho de carpinteiro, fisicamente falando, quando Ele veio para a terra aqui 
isso é tudo pelo que Ele era conhecido, e no dia quando João O batizou, Deus O vindicou. Deus 
falou dos céus. João O viu descendo na forma de pomba, e disse, “Este é Meu filho amado em 
Quem tenho prazer habitar.”  A tradução correta aí é, “Em quem tenho prazer em 
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habitar.” Jesus imediatamente ungido por Deus, Ele era apenas um homem até aquela 
hora, mas agora Ele se torna o Homem Deus. Alguém me dizendo aqui há não muito tempo 
atrás, como eu muitas vezes me referi a isto neste dia indolente, que Ele era apenas um 
profeta, Ele era um bom homem. Ele era mais do que isso. Ele era o Deus ungido. A Bíblia 
disse, “Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo.”  Deus em Cristo. 
Amém. Note isto. Que bonito. O Pai, falando dos céus, quando Ele foi obediente ao 
batismo, disse, “Este é Meu Filho amado em Quem tenho prazer em habitar.”  Não é de 
se admirar que Jesus pôde dizer, “Todo poder nos céus e na terra é dado em Minhas mãos.” 

VÉU ADENTRO 56-0121 E-58 Você está morando numa casa: corpo, alma e espírito. Foi 
assim que Deus morou em Jesus Cristo, tanto corpo, alma e espírito. “Não sou Eu quem 
faz as obras, o Pai que habita em Mim.” Você vê? 

 

Note que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo.  ATOS 10:38 Como Deus ungiu a Jesus de 
Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a todos os 
oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 

CONVÉM-NOS CUMPRIR 61-1001M 039  Vê, Arão, o sumo sacerdote, antes que ele 
pudesse ser ungido, ele tinha que ser lavado com água. Portanto, quando Jesus, antes que Ele 
pudesse ser ungido nosso Sumo Sacerdote, Ele foi lavado com água. E então não foi óleo de 
unção que foi derramado sobre Ele para ungí-lo, como Arão foi ungido com óleo; Ele foi 
ungido com o Espírito Santo.  “Pois João testificou ver o Espírito de Deus descer como uma 
pomba e vir sobre Ele, e uma voz dizendo, ‘Este é Meu Filho amado em quem tenho prazer em 
habitar.’” Então a Bíblia disse que, “Jesus foi ungido com o Espírito Santo, saiu fazendo o 
bem”. Vê, Ele foi ungido. 

Agora, nós sabemos que Deus habitou no Seu Filho no rio Jordão e depois O deixou para 
sangrar e morrer como um mortal no Getsêmani. Nas seguintes citações nós ouvimos o irmão 
Branham nos dizer isto. 

RAINHA DE SABÁ 60-0110 075  Então depois que Ele foi batizado na água, João viu o 
Espírito de Deus descendo como uma pomba e indo sobre Ele, uma Voz dizendo, “Este é Meu 
Filho amado (corretamente deste jeito) em Quem tenho prazer em habitar. ”  Deus estava em 
Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo.  Jesus disse, “Não sou eu que faço as 
obras; é Meu Pai. O Filho não pode fazer nada de Si Mesmo a não ser aquilo que Ele vê o Pai 
fazendo.” 

 

A DEIDADE EXPLICADA 61-0119A 056  O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu e 
uma voz do céu (que estava sobre Ele) dizendo, “Este é Meu Filho amado, em Quem eu tenho 
prazer em habitar.” (Realmente, a tradução correta... Eles têm o verbo antes do advérbio, como 
todo estrangeiro é... “Este é Meu Filho amado, em quem eu tenho prazer em habitar.” 
Ou, “em Quem tenho prazer em habitar.” “Em Quem eu tenho prazer em habitar.”) 
Esse foi Deus entrando em Jesus, e Nele estava a plenitude da Deidade em corpo.  E aí 
está seu Pai, Filho e Espírito Santo: no nome de Jesus Cristo. 

PARADOXO 64-0206B 074 “Quando Jesus estava de pé ali, e sobre as margens da 
Galiléia, João olhou para cima e ele viu o Espírito de Deus, como uma pomba, descendo, e uma 
voz dizendo, “Este é Meu filho Amado em Quem tenho prazer em habitar.” “Em Quem tenho 
prazer em habitar”, a mesma coisa: o verbo antes do advérbio é tudo. Vê, vê? “Este é Meu Filho 
amado em Quem eu tenho prazer em habitar.” Deus e o homem se tornando Um, unindo-
se para a redenção. Como Deus, que cobria todo espaço e tempo, pôde descer e se 
engarrafar dentro de um Homem, para que Ele pudesse experimentar a morte para 
toda a raça humana , o Criador, morrendo, para salvar Sua criação. Céus e terra se beijaram, 
o homem e Deus se tornaram um (Como pode um homem...) ali, para que Ele pudesse habitar 
no homem e ter companheirismo. Não é nada a não ser Deus se rebaixando, tentando chegar 
ao Seu homem.  
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O problema é que muitas pessoas ainda não entendem que existe Um Deus e Ele teve um 
Filho. Mas o irmão Branham em todo seu ministério deixou muito claro que Deus estava em 
Cristo. 

POSIÇÃO EM CRISTO  Ad.3  – 60-0522.1M 211 Deus somente teve um Nome, e Seu 
Nome é Jesus. Esse foi Seu Filho, Ele tomou o Nome de Seu Filho. Deus. Agora, Jesus, o corpo 
era um homem. Nós sabemos disso. Esse foi o Filho de Deus que foi ungido. Agora nós não 
cremos em um tipo unicista, as pessoas que dizem que Deus é como seu dedo. Nós 
cremos que existem três atributo... atributos de Deus. Três atributos de Deus, em que Deus se 
manifestou. Mas existe um Deus. Vê? Isso é certo. Nós não cremos... Nós cremos em um – em 
um... Deixe-me fazer isto deste jeito, nós cremos que Deus morou em três ofícios. Ele teve um 
ofício na terra uma vez. 

CHAMANDO JESUS EM CENA 63-0804E 44  Existe um Deus, vê, não três deuses. Oh, 
quantos de vocês Trinitarianos confundiram isto. E como vocês unicistas confundiram 
isto, também, Dele ser um como seu dedo. Uh-huh. Vê? Eles estão, ambos confundiram 
isto. Vê? Isso é certo..., como Ele poderia ser Seu Próprio Pai? Vê? Vê, Ele não pode ser Seu 
Próprio Pai. E se Ele teve um outro pai que não seja o Espírito Santo, e se Deus é um homem, 
uma pessoa, então Ele é um... O Espírito Santo foi Seu Pai, e Deus é Seu Pai, Mateus 1, então 
Ele foi um filho ilegítimo. Vê? Então você não pode fazer isto nem de um jeito nem de outro, 
vocês, ambos estão errados. Ele foi Deus manifestado numa carne de Seu Filho criativo. 
Vê? Agora, isso é, Deus criou o Filho. 46 E quando vocês Católicos dizem, “Filiação Eterna”, 
onde vocês conseguiram tal palavra? Não faz sentido para mim. Como Ele pode ser Eterno e 
ser um filho? Um filho é algo que é “gerado”, como pode ser eterno? Eterno nunca começou, e 
nunca termina, então como poderia ser um Filho Eterno? Oh, que coisa! 47 Se estas 
denominações não bagunçaram tudo, eu não sei o que bagunçou. Não é de se espantar que as 
pessoas não conseguem ter fé, eles não sabem no que ter fé. Isto é certo. O que nós 
precisamos é de um retorno à Bíblia à maneira antiga. Isso é certo. Exatamente certo. Isso é 
certo. Agora, Jesus sendo homem, fisicamente, estava cansado, exausto. Agora deitado ali, 
cansado; virtude tinha saído Dele. E então Ele sendo Deus, ele podia somente fazer o que... 49 
Agora você diz, “Como Ele podia ser Deus e ser homem?” Vê, aí está o mistério. Vê, em corpo 
Ele era homem, em espírito Ele era Deus. Vê? Alguém me perguntou, disse, “Então como, 
para quem Ele orou no Jardim do Getsêmani?” Eu disse: Eu responderei a você quando você 
responder isso: Você crê que tem o Espírito Santo? ” “Sim.” Eu disse: “Então para Quem você 
ora? Onde Ele está quando você está orando para Ele? Quando, você alega que O tem,  e, 
todavia você esta orando para Ele.” Vê? As pessoas somente... elas apenas têm uma ideiazinha 
e correm sem controle com isto, você vê, é assim que vai. 53  Agora, em Espírito Ele era Deus. 
Jesus disse, em São João 3, vê, “Quando, o Filho do homem que está agora no Céu, todavia 
está de pé aqui na terra, quando o Filho do homem que agora está no Céu.”  Como  você 
responderia  isso? Vê? Oh, que coisa! Você vê, que, Ele tinha que ser Deus, onipresente. Vê. 
Claro, Ele está presente em todo lugar. Ele sabe cada pensamento. Sendo onisciente, sabendo 
todas as coisas, Ele pode ser onipresente. Vê? 

E quando Jesus estava em Getsêmani, Deus O deixou para que Ele pudesse morrer? 

Filhos de Deus Manifestados 60-0518 Parágrafo 88 Quando Ele estava – o último 
clamor, “Eli, Eli. Meu Deus, Meu Deus,” esse foi um homem. “Por que Tu me desamparastes?” 
No Jardim do Getsêmani a unção O deixou , você sabe, Ele tinha que morrer um pecador. 
Ele morreu um pecador, você sabe disso; não os pecados Dele, mas os  meus e os seus. Isso foi 
onde aquele amor entrou, como Ele levou os meus. Oh, aleluia, como Ele levou os meus. 

 

O NASCER DO SOL 65-0418M 34-5 Agora, notem o  Poder Vivificador, “Zoe”, trazendo a 
Palavra, a mente que estava em Cristo estava em você então. Eu estou tentando lhe mostrar 
que você, quando você levantou – quando Deus levantou Jesus dos mortos, Ele levantou você 
também, e também vivificou com  Ele (Agora você está vivificado.), embora então você fosse 
apenas um atributo em Seus pensamentos, mas Deus tinha visto todos Nele no final.  Vê? 
Quando Deus olhou para o corpo... (O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani; Ele 
tinha que morrer um homem.). Lembrem-se, amigos, Ele não tinha que fazer aquilo. Esse 
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era Deus. Deus ungiu aquela carne, que era carne humana, e Ele não tinha... Se Ele 
tivesse subido ali como Deus, Ele nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se 
pode matar Deus. Mas... Ele não tinha que fazer isto, mas lembre -se, Ele subiu ali com 
você Nele. Vê? Deus não tinha separado a Noiva do Noivo ainda. Então quando Deus olhou 
para baixo para o Corpo de Cristo, Ele viu tanto macho quando fêmea. Tudo foi redimido 
naquele único Corpo. Vê? Eles são um, a mesma, mesma Palavra. A mesma Palavra que 
falava do Noivo fala da Noiva. 

ESPÍRITO DE VERDADE 63-0118 012  E um dos grandes problemas para Deus através dos 
anos, enquanto a história da igreja prossegue, é encontrar alguém que Possa completamente 
entrar no controle Dele. Ele apenas precisa de um homem. Ele sempre usou um homem por 
vez. Nós estudamos isso nas últimas poucas noites: um homem, não um grupo, Ele apenas 
quer um. Isso é tudo que Ele precisa, porque dois homens teriam idéias diferentes. Ele apenas 
faz um homem, e representa a Si mesmo através daquela única pessoa. Nunca Ele fez isto de 
outra maneira além dessa. Vê? Agora, Ele tem uma pessoa hoje, e essa Pessoa é Este lemos na 
seqüência: o Espírito Santo. Ele é a Pessoa que Deus enviou, o Espírito de Jesus Cristo 
para a terra, o Espírito de Deus, para manifestar e declarar Cristo através de Sua 
igreja (Vê?) apenas para continuar a Vida de Cristo através da igreja. 

Esta claro que a escritura fala de Um que estava com Deus no princípio, que não era Deus, 
mas era um companheiro de Deus que Deus gerou. Em Colossenses 1:16-17  nós lemos sobre 
Cristo que, “Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e 
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações , sejam principados, sejam potestades. Tudo foi 
criado por ele e para ele. 17E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por 
ele.” Então nós vimos Este que não é Deus, todavia era Deus através Deste quem criou todas 
as coisas. Nós também vimos em João 1:3 é nos dito que todas as coisas foram criadas POR 
Ele e então no versículo 4 nós vemos que “Nele estava a Vida”. Agora, a vida tinha que ter 
começado em algum lugar, e eu creio que ela começou em Deus e foi conduzida através de Seu 
Filho. Em João 5:26  nós lemos, “Como o Pai tem vida em Si mesmo, assim deu também ao 
Filho ter V ida em Si mesmo.” Nós também lemos em 1 João 1:1-4  que esta vida era invisível 
como toda vida é invisível, mas esta Vida se tornou visível e nós a vimos e, portanto, nós 
declaramos o que nós vimos. Em João 1:14 nós lemos, “e o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós.”  Assim, a fim de entendermos  DIVINDADE, nós devemos entender esta Vida de Deus. 

Neste estudo nós queremos salientar algumas coisas para aqueles que são “Só Jesus”. 

#1) Diz-nos as Santas Escrituras que o Filho é a própria imagem expressa do Pai, então 
Ele não é o Pai. 

#2) Ele se assentou à destra do Pai, mostrando uma diferença entre o Pai e Filho 

#3) Ele vai receber herança do Pai. Agora, se Ele é o Pai, então porque Ele receberia 
herança do Pai? (Ele Mesmo?) 

#4) O Pai O chama de Filho, o titulo filho nos diz que Ele tem um princípio porque todo 
filho tem um princípio  como as escrituras também afirma m  “neste dia Te gerei”. 

#5) A palavra gerei nos declara que Ele nasceu, ou foi gerado. Ele teve um princípio, e ... 

#6) quando Ele diz, “NESTE DIA,” a escritura é muito específica que existe um princípio 
para este Filho. Agora, vamos estudar mais  este relacionamento . 

As escrituras nos dizem que Jesus Cristo é A Imagem Expressa do Pai. Esta palavra expressa 
é uma palavra Grega EIKON e isto envolve duas idéias de representação  e manifestação. 

CREIA DO CORAÇÃO 57-0623 E-46  Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão 
cheio de Deus, a ponto de Ele e Deus serem Um. Deus habitou em Cristo, reconciliando o 



Deus E Seu Filho 

37 

mundo Consigo mesmo, a própria expressão. A obra de um homem declara seu caráter. 
Cristo foi a obra de Deus. E Cristo declarou o caráter de Deus,  Seu sentimento pelos 
enfermos, Seu anseio de salvar almas, a ponto de Ele ter dado Sua própria vida. A obra de 
Deus... O caráter de Deus foi declarado em Cristo. 

Na tradução WUEST nós lemos Hebreus 1:3 “Nestes últimos falou a nós em Um que por 
natureza é Seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, através de quem Ele 
também constituiu as eras; O Qual sendo o resplendor (a própria efulgência) de Sua Glória e a 
exata reprodução de Sua essência...” 

Nós também vemos na tradução DIAGLOTT: “O Qual sendo a efulg ência de Sua Glória e 
uma Impressão Exata de Sua Substância...” 

Novamente, nós encontramos na Nova Versão Internacional: “O filho é o brilho da Glória 
de Deus, e a representação exata de Seu Ser...” 

A versão AMPLIADA diz : “Ele é a única expressão da Glória de Deus,  o Ser de Luz, o 
resplandecer do Divino,  e Ele é a impressão perfeita e a própria imagem da natureza de Deus,”   

Em HEBREUS 1:1 -6  nós lemos, HAVENDO Deus antigamente falado muitas vezes, e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou -nos nestes últimos dias pelo Filho, 2A 
quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3O qual, sendo o resplendor 
da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa , e sustentando todas as coisas pela 
palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-
se à destra da majestade nas alturas; 4Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto 
herdou  mais excelente nome do que eles. 5Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu 
Filho, Hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho? 6E outra 
vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem.  

Outras traduções nos dizem, “Ele é o brilho da Glória do Pai e a representação exata de 
Sua natureza ...” E lembre-se, quando nós falamos de Vida nós estávamos falando de 
natureza, pois a natureza é somente uma expressão de Vida. 

Nós vemos aqui que Jesus é a própria expressão da Natureza Divina do Pai, em quem 
Deu colocou a Sua Marca ou representação e em Quem e por Quem a própria manifestação do 
Pai se fez conhecida a n ós. E o que nós devemos ter em mente durante todo este estudo é este 
Princípio da Vida de Deus. Agora, embora nós vejamos estas escrituras falando de uma 
manifestação ou uma expressão do pai, nós devemos entender uma coisa, estas 
escrituras falam de Dois, não Um. 

Onde a maioria das pessoas  cometem engano ao entender a Deidade é que elas não podem 
distinguir a diferença entre o Pai e o Filho. Nós nunca devemos nos desviar da Escritura que 
diz, “Ei o, Israel, O Senhor teu Deus é Um.” Todavia quando nós olhamos para o Pai e Filho nós 
não estamos falando de Dois Deuses, mas Um Deus que teve um Filho, e é atravé s deste Filho 
que Deus escolheu se expressar. 

Em  II JOÃO 9 nós ouvimos João falar de dois, não Um, quando ele diz, Quem persevera na 
doutrina de Cristo, este tanto ao Pai como ao Filho, e qualquer criança pode dizer-lhe que a s 
palavras tanto como não se refere a um ou três, mas DOIS. Isto também nos diz que se você 
puder ver que existe um Pai e um Filho, dois, e não Um ou três, então você está permanecendo 
na doutrina de Cristo. Nós também descobrimos no livro de Provérbios esta pergunta : 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?  [para mais escrituras veja o final do capítulo 1]. 

Em DEUTERONÔMIO 6:4-9 ,  nós lemos, “Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é o único 
SENHOR.”. Nós também lemos a mesma coisa falada em EFÉSIOS 4:4 -6   Há um só corpo e 
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um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação; 5 
Um só SENHOR, uma só fé, um só batismo; 6 Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre 
todos, e por todos e em todos vós. Como Ele está em todos vós? Isto está  falando da Vida de 
Deus. E se há Um Deus e Ele é Pai de todos, então como pode o Filho ser Deus? Ele é o Filho 
de Deus. Ele não é o Deus Filho, mas O Filho de Deus. Existe uma grande diferença. Nós 
sabemos que  tanto MALAQUIAS 4:6  como HEBREUS 13:8  nos diz que Deus não muda. 
Notem que tanto o Velho como o Novo Testamento nos diz que há UM Deus e não três e 
também tanto o Novo como o Velho Testamento nos diz que Ele não muda. Para melhor 
compreender como há somente Um Deus, todavia dois seres envolvidos, vamos voltar ao 
princípio. 

Lembre -se, nós lemos em JOÃO 1:4:  “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.” 
Então, quando nós estamos falando da Deidade, nós estamos falando de Deus-VIDA, e como 
nós já citamos, “você não pode entender a Deidade a menos que você olhe para isto em 
termos de VIDA.” 

Em ROMANOS 1:19-21 nós lemos,  Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles 
se manifesta, porque Deus lho manifestou. 20 Porque as suas coisas invisíveis, desde 
a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e 
claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis; 21 
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, 
antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Notem 
como Paulo fala aqui das coisas invisíveis Dele sendo conhecidas e entendidas vendo-as em 
Natureza. Então nós estamos falando de Vida . ZOE... 

Em  I JOÃO 1:1 -3  nós vemos a mesma coisa:  O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, 
o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da 
Palavra da vida 2( Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e 
vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada );  

3O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão 
conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.  

A Vida  foi manifestada e nós a vimos e nós conhecemos por causa do que vemos. A 
vida em si não é vis ível. Ela é Espírito. Todavia a própria essência e natureza da Vida é que ela 
tem muitas qualidades e características, as quais o irmão Branham chamava de atributos, e 
estes atributos pela sua própria natureza são para se tornarem expressos. Uma rosa sem sua 
beleza e fragrância não seria uma rosa. Sendo assim cada VIDA tem atributos que são 
visíveis e materialmente mostrados aos nossos sentidos a fim de que pudéssemos melhor 
entender  qual é a natureza da VIDA. É por isso que o irmão Branham pregou uma 
mensagem chamada “Deus É Identificado Pelas Suas características.” Nela ele começou 
mostrando a diferença entre dois pássaros que são amarelos, mas cada um tem um padrão de 
vôo. E o padrão distingue a diferença entre os dois pássaros para o observador atencioso. 

Agora, eu não creio que o irmão Branham estava usando esta ilustração apenas para nos 
ensinar uma lição sobre pássaros. Ele estava nos mostrando pela natureza como certos 
atributos se sobressaem dos outros e mesmo quando você tem dois seres que parecem ser 
iguais, todavia haverá certos atributos que diferenciarão os dois. E assim, por esta mesma lei 
de expressão , Deus teve que se materializar a fim de se expressar. Você não pode 
permanecer escondido e ser expressivo ao mesmo tempo. Você não pode tornar ou realizar 
a si mesmo e permanecer invisível também. Então,  a fim de se expressar, você deve 
mostrar ou fazer visível sua natureza através da expressão. As qualidades invisíveis e 
intrínsecas sendo  abertamente mostradas. Um sair para fora, trazer à manifestação. 

Em COLOSSENSES 1:15-19 nós lemos, “O qual é imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação; 16Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e 
na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam 
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potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. 17E ele é antes de todas as coisas, e todas as 
coisas subsistem por ele. 18E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o 
primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 19Porque foi do 
agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse,” O que nós temos aqui é Deus gerando 
um Filho e através deste Filho Deus realizando todos os Seus atos criativos. Todavia, este Filho 
não era Deus, mas o Filho de Deus. Ele não era o Pai, mas Ele saiu na imagem do Pai. Você 
não pode ver a vida. Mas a VIDA manifesta sua natureza e suas características. A 
manifestação que você vê não é a VIDA, é somente a expressão ou cumprimento 
daquela vida. Meu corpo não é quem eu sou, mas Minha Vida que está dentro do meu corpo é 
identificado através do meu corpo. Corte os meus braços e você não destruiu minha vida. Eu 
ainda sou quem eu sou. Corte minhas pernas e meus braços e eu ainda existo. Minha Vida 
a inda está dentro de mim. Então, o meu corpo não é a vida, mas é uma expressão dessa vida. 
E nós descobrimos que esta escritura nos diz que o Filho de Deus é a própria imagem do Pai em 
quem toda a DEIDADE habita. Paulo diz aqui, “Pois foi do agrado do Pai que Nele habitasse toda 
a plenitude.” Agora, de onde Paulo tirou isso? 

Em MATEUS 3:16-17 nós lemos: “E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se 
lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17E eis 
que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.” Agora, note o 
que Deus disse sobre Jesus: “Em quem me comprazo.” Da Mensagem DEIDADE 
EXPLICADA 056, o irmão Branham disse : “O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu e 
uma voz do céu (que estava sobre Ele) dizendo, “Este é Meu Filho amado, em Quem eu tenho 
prazer em habitar.” (Realmente, a tradução correta... Eles têm o verbo antes do advérbio, como 
todo estrangeiro é... “Este é Meu Filho amado, em quem eu tenho prazer em habitar.” 
Ou, “em Quem tenho prazer em habitar.” “Em Quem eu tenho prazer em habitar.”) 
Esse foi Deus entrando em Jesus, e Nele estava a plenitude da Deidade em corpo.  E aí 
está seu Pai, Filho e Espírito Santo: no nome de Jesus Cristo.”  Então o irmão Branham está nos 
dizendo que Deus como Pai, quando Ele diz, “EM QUEM” Ele estava falando de um lugar de 
habitação. 

Nós lemos em 2 CORÍNTIOS 3:18 – 4:6 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo 
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória  na mesma 
imagem, como pelo Espírito do Senhor. POR isso, tendo este ministério, segundo a 
misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 2Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha 
se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus; e assim nos 
recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da 
verdade. 3Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está 
encoberto. 4Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que 
lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o SENHOR; e nós mesmos 
somos vossos servos por amor de Jesus. 6Porque Deus, que disse que das trevas 
resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do 
conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Note novamente que nós vemos Paulo 
dizendo. Ele é resplendor ou gravura de Deus. Agora, ao começarmos este pensamento sobre a 
Corrente de Vida de Deus voltando ao princípio, vamos voltar mais uma vez para GÊNESIS 1:1 
-2,11, 26-27. No versículo 1-2 nós encontramos Deus criando todas as coisas, e o Espírito de 
Deus movendo sobre a terra. No versículo 11 nós encontramos Deus estabelecendo uma ordem, 
que toda Vida de Semente deve produzir segundo à sua própria espécie ou natureza. Então no 
versículo 26 – 27 nós encontramos Deus dizendo , “Façamos o homem à nossa Imagem.”  
“Façamos.” Quem estava falando e com Quem Ele estava falando. 

Os trinitarianos pensam que isto responde à sua busca por três, e os unicistas não sabem o 
que fazer com este versículo. Mas Deus nos enviou a resposta neste dia através dos lábios do 
Seu Profeta, de PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE GÊNESIS , o irmão Branham disse, “Ele 
colocou todas essas coisas juntas, fez...?... Fez todas as outras coisas, toda a vida animal, os 
pássaros, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou tudo isso aqui na terra. E 
então Ele fez esta pergunta. “Façamos” (Quem? Pai e Filho) “o homem à Nossa Imagem”. 



Deus E Seu Filho 

40 

Assim nós vemos então que existência do Filho foi antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo 
em Belém. Assim, o que nós vemos aqui é que  HEBREUS 1 e  2 Coríntios e  Colossenses  não 
estão apenas falando do Homem Jesus Cristo, mas existe algo mais com o qual estamos 
tratando aqui. Agora, não se esqueça com o que começamos esta Mensagem. Você deve olhar 
para VIDA para entender a DEIDADE. Nós estamos tratando com VIDA. Agora, o irmão 
Branham fez uma pergunta muito boa. Com quem Ele estava falando? Ele disse:  “Façamos” 
(Quem? Pai e Filho) “o homem à Nossa Imagem”. Em SALMOS 110:1 nós lemos, DISSE o 
SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por 
escabelo dos teus pés. Então com quem ele está falando? Essa é a pergunta que devemos 
perguntar a nós mesmos se nós somos realmente honestos em nossos corações. Note, em 
LUCAS 20:42 Jesus citando esta escritura, Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: 
Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita,” Jesus sabia que as pessoas 
não entendiam a Deidade e, portanto, é por isto que Eles não O viram na Sua primeira vinda. 
Paulo vai um passo adiante e explica que este não era Davi falando de Si mesmo, mas de um 
outro, como nós ve mos em ATOS 2:34  Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio 
diz: Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita,” ...  Assim então nós 
vemos a escritura nos dizendo aqui que não era Davi falando sobre Davi e Deus, mas como um 
Profeta Ele estava falando do Cristo Messias, e o Pai falando com Ele. O próprio Paulo cita esta 
escritura em  1 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. 

Do parágrafo 1046-237 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 
o 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. 

Para entender como que existem DOIS, e cada um tendo Seu próprio trono, vamos olhar 
para a escritura novamente. Em APOCALIPSE 5:6 -7  “E olhei, e eis que estava no meio do 
trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um Cordeiro , como havendo sido 
morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a 
terra. 7E veio, e tomou o livro da destra do que estav a assentado no trono.”  Então o que 
aconteceu? O que aconteceu com este livro que agora está aberto? Em APOCALIPSE 10:1-3 e 
7  E VI outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem; e por cima da sua 
cabeça estava o arco celeste , e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas 
de fogo; 2E tinha na sua mão um livrinho aberto . E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o 
esquerdo sobre a terra; 3E clamou com grande voz, como quando ruge um leão; e, havendo 
clamado, os sete trovões emitiram as suas vozes ... 7Mas nos dias da voz do sétimo anjo , 
quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, 
seus servos.” 

A Primeira coisa que eu quero salientar aqui é que o mistério de Deus estará terminado 
quando esta cena se  desdobrar. Em outras palavras, até que esta cena aconteça Deus e 
Deidade continuarão a ser um mistério. Mas, quando isto acontece, então o mistério está 
terminado. 

Em segundo lugar, esta cena começa com a descida deste anjo Poderoso que o irmão 
Branham chamou de o anjo do Pacto, nenhum outro a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Na 
Mensagem A BRECHA parágrafo 74 ele diz, “E quando os selos são abertos, (Apocalipse 5) e 
o mistério é revelado, o Anjo desce, o Mensageiro, Cristo, colocando Seu pé sobre a terra e 
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sobre o mar, com um arco-íris sobre Sua Cabeça.  Agora, lembre-se, este Sétimo Anjo está 
sobre a terra na época de sua vinda.” 

Em terceiro lugar, você vai notar que Ele vem vestido de uma nuvem e um arco -íris sobre 
Sua cabeça. Na revista “LIFE” nós temos uma foto desta Nuvem que formou Sua Peruca, a 
qual é parte de Sua vestimenta e se você segurar a foto contra a luz, você verá um arco-íris 
sobre Sua cabeça porque tem a foto de um arco-íris no lado inverso da página e pela luz nós 
podemos ver a revelação (arco-íris). Uma peruca é um ornamento para a cabeça apontando 
para ou chamando a atenção para a cabeça. Ela também representa o Juiz, sendo uma peruca 
branca. Nós vemos também que Seu rosto era tão brilhante que brilhou como o próprio Sol. E 
Seus pés como Coluna de Fogo. 

Em quarto lugar, Ele desceu com um livrinho aberto. E então Ele clamou com uma 
grande voz como quando ruge o leão . 

E em quinto lugar, nós encontramos isto acontecendo na época quando o sétimo anjo está 
aqui na terra. Agora, vamos examinar estes cinco pontos. 

A cena começa com uma descida. Então, quem desceu se Jesus tomou o livro e se assentou? 
O irmão 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 até  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?  “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 .” 

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, lembre, 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 
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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 vis to 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; 18Tendo 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, 20Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à 
sua direita nos céus.  

Das SETENTA SEMANAS DE DANIEL 67 61-0806  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 San to 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, 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 
Corde iro, é o Espírito Santo Mesmo a quem a escritura se refere como a Aparição. 

Da MENSAGEM DA GRAÇA, 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. 

Agora, eu gostaria de perguntar-lhe isto. Se a Plenitude da Deidade desceu, então por 
quais meios Ele está vivendo para sempre? Por que Vida Ele está vivendo para sempre? 
Um irmão que tinha chegado ao entendimento da Presença de Cristo  me fez esta pergunta em 
1982: “Se a Plenitude da Deidade está aqui agora, então o corpo de Jesus está sem vida 
deitado ali no trono de Deus?”  Ninguém nunca me tinha feito uma pergunta desse tipo, mas 
alguma coisa dentro de mim disse, “Pergunte  a ele como Jesus foi para a Cruz se o Espírito de 
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Deus saiu Dele no Getsêmani?” Então eu perguntei para ele isto, eu disse, “Eu vou responder 
isso se você puder me dizer como Jesus chegou até a cruz do Jardim do Getsêmani quando o 
irmão Branham disse que o Espírito Santo saiu Dele no Getsêmani.” E eu disse, “Diga-me, 
desde o Seu nascimento até a idade dos 30 quando Ele foi batizado, e do jardim até a cruz, por 
que Espírito Ele viveu se Deus não entrou nele até que Ele fosse batizado  e saiu Dele no 
Getsêmani?” 

Na Mensagem, ELIAS O PROFETA 56-1002.2E E-21, o irmão Branham disse, “E Jesus, o 
batismo que Ele teve foi o batismo do Espírito Santo, que estava Nele, que desceu 
sobre Ele no rio Jordão depois que Ele foi batizado na água. João testificou; ele viu o 
Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre Ele. E note. Então quando ele subiu, ele 
enviou de volta o mesmo manto com que estava cingido: o Espírito Santo sobre a Igreja. 

E na mensagem FILHOS DE DEUS MANIFESTADOS 60-0518 88, ele disse: "No Jardim do 
Getsêmani, a unção O deixou , você sabe, Ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu 
um pecador, você sabe disso; não os pecados dele, mas os meus e seus.” 

Também na mensagem O NASCER DO SOL  65-0418 ele disse: “Quando Deus olhou para 
baixo no corpo... (O Espírito O deixou no Jardim de Getsêmani; Ele teve que morrer um 
homem.) Lembre-se amigos, Ele não tinha que fazer aquilo. Esse era Deus. Deus ungiu aquela 
carne, o qual era carne humana, e Ele não tinha... Se Ele tivesse subido lá como Deus, Ele 
nunca teria morrido aquele tipo de morte; não se pode matar Deus.” 

Agora ao voltar para o entendimento da Deidade, lembre, nós dissemos que primeiro você 
deve entender Vida. Então vamos voltar ao princípio outra vez para ver como Deus que é o 
Autor de toda Vida começou a produzir Sua Vida.  

ATITUDE E QUEM É DEUS?  50-0815 E-18 “O que Ele está fazendo? Escrevendo a Sua 
primeira Bíblia. Note,  os seres humanos uma vez olhavam em direção aos céus. E Ele coloca 
todas as estrela nos céus, o zodíaco,  começando com Virgem, terminando com  Leão. Primeira 
vinda de Cristo, a segunda vinda. Veio por uma Virgem, vem de novo como o Leão da tribo de 
Judá. Ali Ele coloca a primeira Bíblia. Oh, de volta aos dias dos – dias antigos, eles olhavam 
para essas coisas. Hoje, Ele tem a Sua Bíblia escrita aqui. Mas Ele A escreveu nos céus, para 
que os homens pudessem olhar para cima e perceberem que Jeová o Criador estava acima. E 
então eu posso vê-lo, Ele olhou para aquilo... eu posso ver a semente deste mundo suspensa ali 
como um pingente de gelo, o que quer que isto fosse, bem distante. E Ele moveu isto para cá. 
Eu posso ver esta pequena Luz sair. Ora, NÓS TEMOS DOIS AGORA. O Pai, e do Pai 
veio a Luz, o Filho. E eu posso ver aquela Luz movendo-se para aqui e puxou a terra para 
perto do sol para secá-la. E começar a...?... levantar a água, separando a terra, terra da água, 
e assim sucessivamente. Então Ele começa a criar. E Ele fez os peixes do mar, a vida vegetal. 
Colocou o gado na colina. Tudo parecia bom para Ele”. Então Ele disse: “Façamos o homem à 
nossa imagem, à nossa semelhança.” Isso  é correto? Tudo bem. Então Ele fez o homem. Deus 
era Espírito, ele tinha que ser um homem espírito, feito à Sua imagem. Ele o colocou sobre a 
terra para liderar a vida animal e assim por diante, como o Espírito Santo deveria estar 
liderando a Igreja hoje. Assim foi o homem.” 

No Livro Das Eras Da Igreja, parágrafo 309, o irmão Branham disse, “Se as pessoas não 
puderem ver a Verdade da Deidade, mas combatê-la, elas nunca podem alguma vez 
ver o resto da Verdade porque a revelação é Jesus Cristo em Sua Igreja e Suas obras no 
meio da Igreja por sete eras.” E na página 332 do Livro Das Eras Da Igreja, ele disse: 
“Cristo não desceu para fazer a Si mesmo conhecido. Ele não  veio para revelar o 
Filho. Ele veio para revelar e fazer conhecido O Pai. Ele nunca falou sobre dois Deuses; 
Ele falou sobre Um Deus. E agora nestes últimos dias, nós voltamos para a revelação 
da Pedra de Coroa, a revelação mais importante da Deidade na Bíblia inteira. Esta é, 
JESUS É DEUS, ELE E O PAI SÃO UM: EXISTE UM DEUS, E SEU NOME É O SENHOR 
JESUS CRISTO. 
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Por agora, você deve saber e entender esta doutrina sobre a Deidade e o relacionamento 
entre Um Deus que é Pai e Seu Filho.  As próximas páginas são citações das mensagens do 
irmão Branham que trazem mais luz sobre este assunto. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE GÊNESIS 53-0729  COD 11-58 –15-32, ele disse: 
“Agora, nós não podemos ver nada ainda, a não ser simplesmente através de olhos 
sobrenaturais que nós podemos ver um halo pairado ali. Agora, esse é o Filho de Deus, o 
Logos. Agora, eu posso vê-Lo brincando como uma criancinha na frente da porta do Pai, com 
toda a Eternidade. Vê? E, agora, então em Sua constituição imaginária Ele começa a pensar no 
que as coisas seriam, e eu posso ouví-Lo dizer,́ Haja Luz.´” 

Hebreus Capítulo 57-0821 21-129 “Este Grande Manancial de Espírito que não teve 
princípio nem fim. Este Grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu Dele 
era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E era uma teofania , que 
significa um corpo, e o corpo era como um homem. 

PARADOXO 64-0206.1M 282 , E este Menininho, Criança de doze anos de idade, 
absolutamente nenhuma sabedoria, ora, mas somente um menino de doze anos de idade. O 
Pai não habitava N’Ele nessa época; porque Ele veio no dia quando Ele O batizou, "Ele 
viu o Espírito de Deus descendo, vê, e entrou N’Ele". Mas, olhe, este pequeno Menino de 
doze anos de idade, sendo a Palavra; Ele nasceu o ungido, veja, para ser o ungido. E aqui Ele 
estava. “Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai?” 

CRISTO REVELADO EM SUA PRÓPRIA PALAVRA 65-0822.1M 74  Interpretar errado 
Jesus Cristo como sendo a Palavra, você O faria um Deus de três. Ou você O faria a 
segunda pessoa numa deidade. E fazer isso, você bagunçaria a Escritura inteira. Você nunca 
chegaria a lugar nenhum. Então Isto não deve ser mal-interpretado. 

SHALOM – 64-0112 V-13 N-5 6 Mas, realmente, francamente, nós nunca nos vimos. 
Você sabia disso? Nós nunca nos vimos. Você ouve alguma coisa falando de um corpo 
aqui que personifica o que quer que esteja do lado de dentro. Assim, então quando 
nós falamos um com o outro, nós estamos – nós realmente não estamos falando com 
o corpo. É o espírito do lado de dentro, mas o corpo é a coisa que identifica o espírito 
que está do lado de dentro. E, portanto, quando nós falamos um com o outro, nós estamos... 
Rapidamente podemos entender de imediato se somos Cristãos ou não, porque há um 
companheirismo no espírito a partir do qual falamos. Você vê, que ele vibra de um para outro 
se somos Cristãos ou não. Portanto, nós nunca nos vimos.  7  Jesus. “Ninguém jamais viu a 
Deus, mas o unigênito do Pai O declarou.” Vê? Em outras palavras , Deus foi identificado.  A – a 
Pessoa de Deus foi identificada no Corpo, o Senhor Jesus Cristo, então Ele foi a 
imagem expressa de Deus. Ou, Deus Se expressando através de uma imagem, vê, 
através de uma imagem, Homem. Deus se expressou para nós, e Ele foi Deus. Não uma 
terceira pessoa ou segunda pessoa; Ele foi a Pessoa, Deus. Ele foi o Próprio Deus, identificando-
se, para que nós pudéssemos senti-Lo. 8 1 Timóteo 3:16, “Sem dúvida alguma, isso é 
argumento, grande é o mistério da deidade, pois Deus se manifestou, ou se fez conhecido, 
em carne.” Isso não é maravilhoso? Deus! E nós nunca pudemos  entender Deus 
quando Ele se movia através de uma Coluna de Fogo, e assim por diante, como Ele fez. 
Mas nós O entendemos quando Ele se tornou um de nós, vê, quando Ele se tornou 
Homem. Então Ele pôde falar conosco, e nós pudemos sent i-Lo, tateá-Lo, tocá-Lo, e tudo. “E 
como as Escrituras claramente dizem que “nós tocamos Deus,” vê, com nossas mãos, O 
tocamos com nossas mãos.” 

CRISTO  55-0221 E-44 Deus, Emanuel, criando em torno de Si uma célula sanguínea que 
gerou o Filho, Jesus Cristo.  

ÁGUA DE SEPARAÇÃO  55-0121 E-24 Oh, eu espero que você veja isto. A célula sanguínea 
se rompeu no Calvário. A Vida estava dentro da célula. E então ela rompeu a célula, Cristo fez 
primeiro, trazendo a Si mesmo para dentro do útero de uma virgem e criando ao redor Dele 
mesmo uma célula, uma célula sanguínea que se multiplicou em muitas células e gerou o Filho, 
Jesus Cristo. 
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O CEGO BARTIMEU 56-0414 E-12 Agora, Jesus – que eu possa falar com vocês desta 
maneira, quando Ele esteve aqui na terra, Ele não alegou ser um Curador, Ele alegou que Ele 
somente fazia como o Pai Lhe mostrava para fazer. Isso é certo? Quantos já leram isso na 
Bíblia? Você sabe, São João 5:19. Que o Próprio Jesus Cristo nunca curou ninguém, não. Ele 
disse: “E não faço nada até que o Pai Me mostre primeiro o que fazer.” Ele via uma visão do 
que fazer, e então Ele fazia o que o Pai Lhe dizia. Ele disse isso, e Suas Palavras, claro, são 
verdade, não são? São João 5:19, quando Ele disse: “Na verdade, na verdade, voz digo, o Filho 
não pode fazer nada de Si mesmo a não ser aquilo que vê o Pai fazer, assim faz o Filho 
igualmente.” Agora, Ele tinha que dizer a verdade, porque Ele era infalível; Ele era o Filho de 
Deus. E o Próprio Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo Mesmo. O 
Corpo, o Homem, era Jesus, o Filho de Deus; mas o Espírito Nele, era o próprio Jeová, 
habitando em carne humana, a fim de tirar o pecado. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS COD 59-0628.2E 361-406 –197 Agora alguém disse, “O 
irmão Branham é unicista.” Não, senhor, eu não sou um unicista. Eu não creio que 
Jesus podia ser Seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um Pai, e esse foi Deus. Mas 
Deus habitou e fez tabernáculo neste corpo chamado Jesus, e Ele foi Emanuel, Deus 
conosco. E não existe nenhum outro Deus além deste Deus. Ele é Pai, Filho, e Espírito Santo. E 
o Nome do Pai, Filho, Espírito Santo... Pai: o Senhor, Filho: Jesus, Espírito Santo: Logos, 
Espírito de Deus. Pai, Filho, E o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo; esse é Ele. E Nele habitou a 
plenitude da Deidade em corpo. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA BESTA 54-0515 E eu não sou unicista . Não 
senhor. Vocês trinitarianos tirem isso de vocês. Eu não sou unicista . Não, senhor. Eu não sou 
um unicista, nem um trinitariano. Eu creio no que a Bíblia diz. Isso é correto. Amém. Ufa! Eu 
fico muito em cima de uma. O que foi isso? Eu a tirei? Ou, vamos ver, o que era? Oh, sim, isso 
é certo, sobre a... como o Pai estava em Cristo. Ele era um homem; Ele era um homem-Deus. 

TESTEMUNHO WILLIAM BRANHAM 60-0210 E-40 Irmãos e irmãs, nós somos homens e 
mulheres, temos que morrer, mas o Espírito de Deus que está entre nós, é o mesmo 
Deus que se encontrou com Moisés no deserto, estava em Jesus Cristo na terra, porque 
a vida Disto prova que é o mesmo Espírito. Está fazendo a mesma coisa. É uma promessa de 
Cristo. Oh, como... Simplesmente não existe lugar para parar. 

BASE FUNDAMENTAL PARA A FÉ 55-0113 E-37 Agora, quando Ele esteve aqui na terra, 
Ele foi um perfeito exemplo de tudo da deidade. Ele foi a plenitude da deidade em corpo.  Em 
Cristo habitou Deus. O corpo de Jesus foi somente o tabernáculo de Deus. É onde o 
Deus Todo-Poderoso viveu e habitou em um ser humano. Você acredita nisso, não 
acredita. Você tem que acreditar, para ser salvo.  Você tem que acreditar nisso. 

HEBREUS CPT 7, PARTE 1  HEB -- 57-0915.2E 292-25  Agora, a razão que há uma 
diferença entre Deus e Jesus: Jesus teve um começo, Deus não teve começo; 
Melquisedeque não teve começo, e Jesus teve um começo.  Mas Jesus foi feito 
semelhante a Ele. 

HEBREUS CAPÍTULO 7, PARTE 1 57-0915E 291-90 Agora, eu acho que Paulo dá a 
interpretação correta. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém ,... (Rei de Salém, e 
qualquer estudioso da Bíblia sabe que Salém antigamente foi... Jerusalém antigamente era 
chamada de “Salém”. E Ele era o Rei de Jerusalém. Observe-O.)... sacerdote do Deus 
Altíssimo,... (Esse é um intercessor)... e que saiu ao encontrou de Abraão... (Eu quero pegar 
a Sua genealogia, este grande homem, para que vocês saibam Quem Ele é primeiro, e então eu 
continuarei com a estória.)... quando regressava da matança dos reis, e o abençoou; a Quem... 
Abraão deu o dízimo... e primeiramente é,... por interpretação, Rei de justiça,... Agora, 
observem: justiça... Agora, nós temos  auto-justiça; nós temos justiça fingida; nós temos justiça 
pervertida, todos os tipos. Mas existe uma justiça real, e essa justiça vem de Deus, e este 
Homem era o Rei da justiça. Quem Ele poderia ser? Agora, Ele era o Rei da Justiça, o Rei de 
Jerusalém, o Rei da justiça, o Rei de paz. Jesus foi chamado de o Príncipe da paz, e 
um príncipe é o filho de um rei. Então este Homem era o Rei da paz, então Ele teria 
que ser o Pai do Príncipe da Paz. Entende isto? 
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291-22 Agora, vamos ver, pegar a Sua genealogia um pouco mais, para ver onde estamos 
indo. Sem pai,... (Agora, Jesus teve um Pai. Você acredita nisso? Claro que Ele tinha.) ... sem 
mãe,... (Jesus teve uma mãe, mas este Indivíduo não tinha nem pai e nem mãe.)... sem 
genealogia,... (Ele nunca teve ninguém de quem tenha sido gerado, nenhuma descendência. Ele 
sempre foi.)... sem genealogia, não tenho princípio de dias,... (Ele nunca teve tempo algum em 
que Ele tenha começado.)... nem fim de vida;... (Não poderia ser nada mais a não ser 
Deus. Isto é tudo que poderia ser.) 

291-23 Agora, agora se você notar, enquanto lemos o próximo versículo. Vê?  E 
primeiramente, por interpretação, Rei de justiça... (Não é aí onde eu quero fazer. O – o terceiro 
versículo.)... nem fim de vida; mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus;... (Agora, Ele não 
era o Filho de Deus. Pois se Ele fosse o Filho, Ele teve um princípio,  e este Homem 
não teve princípio . Se Ele fosse um filho ele tinha que ter tanto pai como mãe. E este Homem 
não tinha nem pai nem mãe, mas Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus.)...permanece 
sacerdote para sempre. Agora, o Dr. Scofield tenta dizer que isto foi um sacerdócio, chamou o 
Melquisedeque de sacerdócio. Mas eu apenas quero levar você nisso apenas por alguns 
minutos. Se fosse um sacerdócio, então tinha  que ter um princípio, e tinha que ter um fim. Mas 
Este não teve nem princípio e nem fim. E ele não disse que se encontrou com um sacerdócio; 
ele se encontrou com um Homem, e chamou Seu Nome Melquisedeque. Ele era uma Pessoa, 
não uma denominação, não ou sacerdócio ou paternidade; Ele era uma Pessoa, não uma 
denominação, não um sacerdócio ou paternidade; Ele era absolutamente um homem com 
o Nome de Melquisedeque, Que era o Rei de Jerusalém. Não um sacerdócio, mas um Rei 
sem pai, sacerdócios não têm pai. E  este Homem não tinha, nem mãe, nem princípio de 
dias, nem fim de vida. Agora, o Filho de Deus... Quem era este, este era Jeová! Este era o 
Próprio Deus Todo-Poderoso. Não poderia ser nenhum outro. 

292-25  Agora, notem. ...permanece para sempre... (Ele tem um testemunho aqui que Ele 
vive, Ele nunca morre... Ele nunca morreu... Ele nunca foi nada mais a não ser vivo.)... Ele 
permanece para sempre... Agora, Jesus foi feito semelhante a Ele. Agora, a razão que existe 
uma diferença entre Deus e Jesus, Jesus teve um princípio; Deus não teve princípio; 
Melquisedeque não teve princípio; e Jesus teve um princípio. Mas Jesus foi feito 
semelhante a Ele... sacerdote para sempre. 

HEBREUS CAPÍTULO 7 PARTE 1 57-0915E 305-93 Agora, nós queremos notar aqui 
novamente, enquanto prosseguimos com esta lição deste Melquisedeque,  este grande 
Sacerdote de Salém, e o Possuidor dos céus e da terra. Agora, primeiramente é... sem pai, sem 
mãe, sem genealogia, não tempo princípio de dias, nem fim de vida; mas foi feito semelhante 
ao Filho de Deus; permanece sacerdote para sempre. Agora, observe. Ele não era o Filho De 
Deus; Ele era o Deus do Filho. Ele não era o Filho de Deus (Melquisedeque não era), 
mas Ele foi o Pai do Filho de Deus. 

De HEBREUS CAPÍTULO 7, PARTE 1 57-0915E 309-118 Esse mesmo Melquisedeque que 
se encontrou com Abraão vindo da matança dos reis. Certamente. O Deus do céu, o Eloim, o 
Grande EU SOU,  não o que eu era, o EU SOU (tempo presente). “E Ele o abençoou.” Ouça aqui 
só mais um pouco, para que possamos colocar a lição um pouco mais junta. Agora, no versículo 
4... Agora, considerai , pois quão grande era este,... (Eu simplesmente acho isso também.)... 
considerai, pois, quão grande era este,... Ele está além do Filho de Deus. O Filho de Deus teve 
pai e mãe; Ele não teve. O Filho de Deus teve um princípio de tempo e um final de tem po; Ele 
não teve. Quem era esse? Esse era o Pai do Filho. Esse é quem Ele era.    

HEBREUS CAPÍTULO 7, PARTE 2 57-0922 341 -306 E este Melquisedeque não era 
Jesus, pois Ele era Deus. E o que fazia Jesus e Deus diferente, que... Jesus foi o 
Tabernáculo em que Deus habitou. Vê? Agora, Melquisedeque... Jesus teve tanto pai como 
mãe, e este Homem nunca teve pai ou mãe. Jesus teve um princípio de vida e Ele teve um final 
de vida. Este homem não teve nem pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem final de vida. 
Mas E le era exatamente a mesma Pessoa; era Melquisedeque e Jesus eram Um; mas Jesus foi o 
corpo terreno, nascido e moldado conforme o pecado: o próprio corpo de Deus, Seu próprio 
Filho, nascido e moldado conforme o pecado para tirar o aguilhão da morte, para pagar o 
resgate, e para receber filhos e filhas a Si mesmo. Você entende isto? Esse é o motivo que Ele 
teve um princípio; Ele teve um fim. 
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POR QUE CLAMAS, FALA 59-1004E E-48 Agora, quantos sabem que Cristo é o Espírito de 
Deus? Todos nós sabemos disso. Ele é o Ungido. Jesus foi o ungido. Aí está onde as pessoas 
que crêem que existem três ou quatro Deuses diferentes ficam todos confusos. Vê? Deus é um 
Espírito. Jesus foi o corpo onde o Espírito de Deus habitou, O fez Emanuel, Deus, num 
tabernáculo na terra. Ele foi Deus. Jesus Cristo era Deus, todavia Ele era o Filho de Deus. Sua 
carne era o Filho de Deus porque Deus a criou, mas dentro Ele era Deus. “Não sou Eu,” disse 
Jesus, “quem faz as obras, é Meu Pai que habita em Mim. E nesse dia vós sabereis que eu estou 
no Pai, o Pai em Mim, E em vós, e vós em Mim.” Aí está. 

 

ESCRITURAS DA DEIDADE 

Agora que nós olhamos para as oito afirmações do irmão Branham relativas aos fatos, que 
nós possamos agora, entrar neste estudo com corações abertos para ver simplesmente por que  
Deus nos enviou um Profeta vindicado para restaurar o que foi ensinado pelos Pais da igreja 
primitiva. De fato, se você examinar 2 João 3 e 9 você descobrirá que João foi muito específico 
com relação à revelação de que existe Um Deus e Ele teve um Filho. 

II 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. 9Todo aquele que prevarica, e não 
persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, 
esse tem tanto ao Pai como ao Filho.  

João é muito específico e nos diz que se  você não tem a doutrina de Cristo você não tem 
Deus, e então ele nos diz qual é a doutrina de Cristo. Ele diz que você teve ter TANTO o Pai 
COMO o Filho. [Nota do tradutor: A Bíblia King James Version diz “...both  the father and the 
son.” A palavra both significa ambos] E a palavra TANTO COMO significa DOIS, não três ou 
quatro, mas DOIS. E se você não tem DOIS em referência à doutrina de Cristo, você não tem 
Deus. DOIS se res, Um apenas é Deus, e Este UM que é Deus sozinho habitou NESTE que não 
era Deus, pois Ele era o Filho de Deus, não o Deus Filho. O irmão Branham tentou nos levar de 
volta a esta maravilhosa revelação de Cristo, mas a maioria dos seus seguidores  acham que 
eles sabem mais do que ele sabia com relação a Deus e Seu Filho. Até mesmo Irineu usou as 
mesmas definições ao definir a Deidade. 

Nas escritas de IRINEU CONTRA HERESIAS, LIVRO III. Capítulo I: – Os Apóstolos não 
começaram a pregar o Evangelho, ou a colocar nada em registro até que eles foram 
dotados com os dons e poder do Espírito Santo. Eles pregaram Um Único Deus, criador 
do céu e da terra. 

Neste capítulo, Irineu depois de mencionar Paulo, Pedro, João, Marcos e Lucas, afirmou 
“Estes todos declararam a nós que existe um Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela 
lei e pelos profetas; e um Cristo o Filho de Deus. Se alguém não concorda com estas 
verdades, este despreza os companheiros do Senhor; além disso, ele despreza o Próprio 
Cristo o Senhor; sim , ele despreza o Pai também, e se auto-condena, resistindo e opondo-
se contra sua própria salvação, como é o caso com todos os heréticos.” 

Outras palavras faladas por Irineu são como se segue:  CAPÍTULO VI. – Explicação das 
palavras de Cristo, “Ninguém conhece ao Pai, a não ser o Filho,” etc.; palavras que os 
heréticos interpretam errado: 

1. Pois o Senhor, revelando a Si Mesmo para Seus discípulos, que Ele Mesmo é a Palavra, 
que transmite conhecimento do Pai, e reprovando os Judeus, que imaginavam que eles 
tivessem conhecimento, enquanto, não obstante, rejeitaram a Sua Palavra, através da qual 
Deus se faz conhecido, declarou: “Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai; nem ninguém 
conhece o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelá-[Lo]”. (11) Assim Mateus 
relatou, e Lucas da mesma maneira, e Marcos (1) igualmente; pois João omite esta passagem. 
Eles, todavia, (Aqueles falsos mestres, ed.) que queriam ser mais sábios  do que os apóstolos, 
escrevem [o versículo] da seguinte maneira: “Ninguém conheceu o Pai, a não ser o Filho; nem 
o Filho, mas o Pai, e para quem o Filho quiser revelá-[Lo];” e eles  tentam explicar isto como se 
o verdadeiro Deus não fosse conhecido antes do advento de nosso Senhor; e esse Deus que foi 
anunciado pelos profetas, eles alegam não ser o Pai de Cristo. 
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a. Mas se Cristo então passou a existir [somente] quando Ele veio [ao mundo] 
como homem, e [se] o Pai se lembrou  de atender [às necessidades] dos homens [somente] 
nos tempos de Tibério César,  e Sua Palavra foi mostrada como não tendo sempre 
coexistida com Suas criaturas; então [pode ser anotado que] nem necessário era que um 
outro Deus fosse proclamado, mas que [pelo contrário] os motivos por tão grandes desleixos e 
descuidos de Sua parte  devem ser feitos assunto de investigação. Pois é adequado que 
pergu nta tal não seja levantada e acumule tal força, a ponto que de fato mude Deus e destrua a 
fé nesse Criador que nos sustenta por meio de Sua criação. Pois como nós realmente 
direcionamos nossa fé em direção ao Filho, assim também nós temos um amor firme e 
inabalável para com o Pai. 

3. Pois ninguém pode conhecer o Pai, a não ser pela Palavra de Deus, isso é, a não ser pelo 
Filho revelando-[O]; nem pode ter o conhecimento do Filho, a não ser através do bom prazer do 
Pai. Mas o Filho realiza o bom prazer do Pai; pois o Pai envia, e o Filho é enviado, e vem. E Sua 
Palavra sabe que Seu Pai é, com respeito a nós, invisível e infinito; e uma vez que Ele não pode 
ser declarado [por ninguém mais], Ele Mesmo se declara a nós; e, por outro lado, é o Pai 
somente que conhece Sua própria Palavra. E ambas as verdades o nosso Senhor declarou. 
Portanto o Filho revela o conhecimento do Pai através de Sua própria manifestação. 
Pois a manifestação do Filho é o conhecimento do Pai; pois todas as coisas são 
manifestadas através da Palavra. A fim, portanto, de podermos conhecer  que o Filho que 
veio é Quem transmite  para aqueles que crêem Nele o conhecimento do Pai, Ele disse aos Seus 
discípulos: (3) “Ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém CONHECE O PAI, 
senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.” 

4. ... Mas de nenhuma maneira o Senhor disse que tanto o Pai como o Filho não 
podiam ser conhecidos (in tatum), pois nesse caso Seu advento teria sido supérfluo. Pois por 
que Ele veio para cá? Foi para que Ele pudesse dizer para nós, “Não vos incomodeis em buscar 
a Deus; pois Ele é desconhecido, e vós não O encontrareis?”, como também os discípulos de 
Valentino falsamente declaram que Cristo falou para a eternidade deles? Mas isto é de fato em 
vão. Pois o Senhor nos ensinou que ninguém é capaz de conhecer a Deus, a não ser que ele 
seja ensinado por Deus;  isso é,  que Deus não se pode ser conhecido sem Deus: mas 
esta é a vontade clara do Pai, que Deus seja conhecido. (4)Pois aqueles a quem o 
Filho revelou  O conhecerão. 

5. E por este propósito o Pai revelou o Filho, para que através de Sua ajuda Ele 
pudesse ser manifestado para todos, e pudesse receber aqueles justos que crêem Nele para 
incorruptibilidade e gozo eterno (agora, crer Nele é fazer a Sua vontade); mas Ele justamente 
cerrará na escuridão aqueles que escolheram por si sós, aqueles que não crêem e que, 
consequentemente, evitam a Sua luz. O Pai, portanto, Se revelou a todos, tornando a Sua 
Palavra visível a todos; e, mutuamente, a Palav ra declarou a todos o Pai e o Filho, 
uma vez que Ele se tornou visível a todos. E, portanto, o juízo justo de Deus [cairá] sobre 
todos que, como os outros, viram mas, como os outros, não creram. 

7. ...Pois o Filho, estando presente com Sua própria obra desde o início, revela o Pai 
para todos;  a quem Ele quer, e quando Ele quer, e conforme o Pai quer. Portanto, 
então, em tudo, e através de tudo, existe um Deus, o Pai, e uma Palavra , e um Filho, e um 
Espírito, e uma salvação para todos os que crêem Nele. 

Agora, está muito claro que Irineu ensinou exatamente a mesma coisa que Paulo e João e o 
irmão Branham ensinaram. Existe UM Deus que é a Palavra e é Ele que é o Pai. Este que é Deus 
e Pai teve um Filho à Sua imagem. Este que é Deus a Palavra, teve um Filho à  Sua Própria 
Imagem para manifestar ou expressar sua Palavra, e este Filho é a Palavra Expressa de Deus. 
Este Único Filho nasceu de modo único. Ele tem um lugar exclusivo na Revelação do Deus Todo -
Poderoso. Ele é a Revelação ou o Desvelar de Deus para nós. 

Assim eu quero que vocês tenham em mente estas oito definições principais do Irmão 
Branham enquanto lê este estudo e você não terá dificuldade para mudar sua própria opinião. 

Agora, vamos voltar para o Apóstolo João e ver o que ele escreveu: 
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II JOÃO 1:8-9 - Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes 
recebamos o inteiro galardão. 9Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de 
Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao 
Filh o. (Isto nos diz quão importante a doutrina de Cristo é. Porque se você sair dos limites da 
doutrina de Cristo, você não tem Deus; e se você não ficar dentro dos limites da doutrina de 
Cristo, você não tem Deus. Então quais são os limites da doutrina de Cristo?)  Quem persevera 
na doutrina de Cristo, (quem fica dentro dos limites da doutrina de Cristo, o que João diz?) esse 
tem tanto (ou seja AMBOS. Isso significa 1? Significa 3? Significa 4? Ou 5? Ou 6? Não! Significa 
DOIS!!! E quem são estes Dois? João diz) ao Pai como ao Filho. Quem persevera na doutrina 
de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aí está. Eu não sei como isto poderia ser 
mais claro. 10Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, 
nem tampouco o saudeis . 11Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras.  

O que? Quem você está chamando de mau, João? Todo aquele que não tem a doutrina de 
Cristo que diz que existe Um Deus, o Pai, e Ele tem um Filho. É por isso que João diz alguns 
versículos antes, em II 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.  

Agora, por que João seria tão definitivo em sua afirmação se Jesus foi seu próprio Pai, como 
os Unicistas tentam faze -Lo.  I JOÃO 1:1 O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, o que 
vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da 
vida 2( Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a 
vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada ); 3O que vimos e ouvimos, isso vos 
anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e 
com seu Filho Jesus Cristo.  

Por que João seria tão específico em mencionar o Pai e então usar a conjunção “E” para 
mencionar também o Filho de Deus, Jesus Cristo? Se Jesus é Seu Próprio Pai, de nenhuma 
maneira  isto faz sentido então. Isto seria apenas repetição. 

Agora, nós poderíamos ir aos Evangelhos de João também, mas nós atribuiremos essas 
coisas no Evangelho de João às próprias palavras faladas pelo Próprio Jesus Cristo. Mas 
primeiro, vamos olhar para o que o apóstolo Paulo disse do seu relacionamento entre o pai e o 
Filho. 

HEBREUS 5:7  O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, 
orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.  8 Ainda que 
era Filho, aprendeu a obediência  (para chegar à sujeição), por aquilo que padeceu. 9E, 
sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe 
obedecem;  

Nesta afirmação do Livro de Hebreus, o Apóstolo Paulo faz várias afirmações sobre o 
relacionamento  que o Filho de Deus tinha com Seu Pai. 

#1) O Filho de Deus podia aprender, que significa que Ele não era Onisciente como 
Deus é Onisciente e sabe todas as coisas. Agora, se o Filho de Deus fosse Deus, então 
como ele poderia crescer em qualquer coisa? Deus sabe tudo e, todavia, MATEUS 24:36 Jesus 
disse: “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu 
Pai.”, mostrando  que o Filho não possuía Onisciência . Deus não pode mudar (Malaquias 
3:6  e Hebreus 13:8) 

#2) Ele  foi obediente ao Pai. Agora, se ele fosse o Pai esta afirmação seria uma  total má-
aplicação da língua, e totalmente inapropriada. 

#3) Ele foi feito perfeito.  Se Ele podia se tornar perfeito, ou completo e totalmente 
maduro, então Ele não era dessa maneira para começar. Deus não pode mudar. Ele é o mesmo 
ontem, hoje e eternamente. 

I CORÍNTIOS 15:24    Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e 
quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. 25Porque convém que 
reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 26Ora, o último inimigo que 
há de ser aniquilado é a morte. 27Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, 
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quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe 
sujeitou todas as coisas. 28E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o 
mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja 
tudo em todos.  

#4) O Filho de Deus está sujeito ao Pai, que o torna um ser diferente do Pai. 

#5) O Filho de Deus é mediador ENTRE Deus e o homem. Ele não poderia ser um 
mediador se ele fosse Deus. Porque mediar significa estar no meio, um intermediário.  
GÁLATAS 3:20 Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. E então Paulo nos diz em  
I TIMÓTEO 2:5  Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus 
Cristo h omem.  

#6) O Filho de Deus aumentava em seu Conhecimento de Deus. LUCAS 2:40   E o 
menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava 
sobre ele.   52 E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, (maturidade) e em graça 
(conhecimento e influência) para com Deus e os homens. Jesus progredia nas coisas em que ele 
crescia. Ele crescia em Sabedoria, ele crescia em maturidade e ele crescia na influência e 
conhecimento de Deus. 

#7) O Filho de Deus  crescia em graça para com Deus:  o versículo 52 é um completo 
paradoxo se Ele é Deus. Como Deus poderia crescer em favor com Deus? 

#8) Jesus tinha deixado de lado Sua Glória que Ele tinha com o Pai no princípio, e 
estava dependente do Pai para restaurar isto para Ele de novo. JOÃO 17:5 E agora 
glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o 
mundo existisse.  Isto nos diz que ele a  tinha, mas a tinha deixado de lado, e agora está 
pedindo que  ela Lhe fosse restaurada novamente. 

Mais notável é o fato que Ele se despiu de todo privilégio quando ele veio para a terra para 
tomar a forma humana, e se esvaziou completamente e tomou  a natureza de um escravo 
submisso. 

A Tradução Weymouth diz, “Embora desde o princípio Ele tivesse a natureza de 
Deus, Ele n ão considerava igualdade com Deus um tesouro a ser agarrado com força . 
Pelo contrário, Ele se despojou de Sua Glória, e  tomou sobre Ele a natureza de um 
servo, um homem como outros homens. 

E como um escravo, o atributo principal expressado é de submissão à vontade do dono do 
escravo. 

Agora, vamos olhar para as próprias Palavras de Jesus como ele descreve o Seu 
relacionamento entre Ele mesmo e seu Pai. 

#9) Jesus era dependente da vontade de Seu Pai. Hebreus 10:7 -10 7 Então disse: Eis 
aqui venho ( No prin cípio do livro está escrito de mim ), Para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8 

Como acima diz: Sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te 
agradaram ( os quais se oferecem segundo a lei ). 9Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó 
Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. 10Na qual vontade temos sido 
santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. 

#10) Jesus foi restrito e não podia fazer nada a menos que o Pai Lhe mostrasse 
primeiro. JOÃO 5:19  Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo 
que o Filho por si mesmo (então ele não pode criar, ele não pode salvar, ele não pode curar, 
ele não pode redimir.) não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo 
quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 20 Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o 
que faz; e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis.  

JOÃO 5:30 Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; 
e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me 
enviou. 31Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. 32Há outro que 
testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. (Ele não podia nem 
testificar de Si mesmo). 
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#11) Jesus era dependente do Pai para Sua doutrina também. JOÃO 7:16 Jesus lhes 
respondeu, e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. 17Se alguém 
quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de 
mim mesmo. 18Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória; mas o que busca a glória 
daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça.  

#13) Jesus  chamou Deus de Seu Deus. Então Jesus teve um Deus  além Dele 
mesmo .   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. 

#14) Jesus fala de Deus como outro, como um outro ser.  

JOÃO 5:31  1Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. 32Há 
outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro.  

JOÃO 5:37  E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvist es a sua 
voz, nem vistes o seu parecer.  

#15) O Pai enviou o Filho. I João 4:1 O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, o que 
vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da 
vida.  JOÃO 5:36  Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; porque as obras que o 
Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me 
enviou. 37 E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, 
nem vistes o seu parecer.  

#16) Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Atos 2:32 Deus ressuscitou a este Jesus, do 
que todos nós somos testemunhas.  

Atos 4:10  Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os 
mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.  

ATOS 13:30 Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos.  

#17) O Filho recebe Vida do Pai JOÃO 5:26  Porque, como o Pai tem a vida em si 
mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo;  

#18) Jesus orou ao Pai.  JOÃO 17:15  Não peço que os tires do mundo, mas que os livres 
do mal.  JOÃO 17:16  Não são do mundo, como eu do mundo não sou. 17 Santifica-os na tua 
verdade; a tua palavra é a verdade. 18Assim com o tu me enviaste ao mundo, também eu os 
enviei ao mundo. 19E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam 
santificados na verdade. 20E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela 
sua palavra hão de crer em mim; 21Para 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. 22E 
eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23Eu neles, 
e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu 
me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. 24Pai, aqueles 
que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a 
minha glória que me deste; porque tu me amaste antes da fundação do mundo. 25Pai justo, o 
mundo não te conheceu; mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. 26E 
eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer mais, para que o amor com que me tens 
amado esteja neles, e eu neles esteja.  

Então fora da Verdade você não pode adorar Deus corretamente. De fato, para adorar Deus 
fora de Sua Verdade Revelada seria louvor falso. Deus não é três pessoas como os Trinitarianos 
crêem, nem Ele é um como seu dedo é Um, como os Só Jesus acreditam. 

JOÃO 4:20-24 Deus é Espírito. Nós devemos saber quem adoramos. 

1 JOÃO 3:2  Nós O vemos como Ele é. 

Lucas 2:11  Nascido para ser Salvador. 

Mateus 2:1 -3  Para cumprir Seu destino. 
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Mateus 2:4 -6 , Miquéias 5:2 Profetas declararam. 

Gênesis 3:15 Semente prometida da mulher. 

1 Timóteo 3:16  Deus manifestado em carne. 

Romanos 8:3 , João 3:16 Enviado para morrer. 

Salmos 2:6 -7/11-12, Isaías 7:14, Provérbios 30:4 Jeová e Seu Filho. 

Deuteronômio 6:4 Declara um Deus. 

Hebreus 2:11, João 20:19 Jesus é nosso irmão. 

Lucas 1:31  Jesus (corpo) teve um princípio. 

João 2:8-12 Jesus nasceu em carne. 

Hebreus 7:1-3, Provérbios 8:22-30, João 1:1,14  Jesus pré-existia antes de vir em carne 
humana.”  

Lucas 1:30-37 Deus fez sombra sobre Maria e criou dentro dela o espermatozóide e o 
óvulo. A vida de Deus, dentro de uma célula humana. 

Lucas 3:21-22 A DEIDADE habitava em Jesus Cristo. 

Lucas 10:21-22, Lucas 11:1-4 O Filho orou ao Seu Pai. 

Mateus 26:36-46 Quando o Espírito Santo saiu de Seu Filho. 

Colossenses 1:12-19  Através do Filho, Deus criou todas as coisas. 

Filipenses 2:5-8  Filho Pré-existente toma a forma humana 

2 João 1:3, 1 Pedro 1:3, Hebreus 1:5, Mateus 17:1-8, Romanos 1:1 -3,9  

Colossenses 1:3 Deus que teve um Filho. 

Hebreus 1:1-3 O Filho é a imagem expressa: a natureza de Deus 

Marcos 14:60-62  O Filho não alegou ser o Pai. 

João 10:30  O Filho alegou ser um com o Pai. 

João 14:8-10 O Filho alegou que o Pai estava Nele. 

1 Timóteo 6:13-16, Êxodo 33:20 Deus é um Espírito Eterno e Invisível. 

1 João 1:1-3 Vida In visível tornada visível no Filho. 

João 5:43, Filipenses 2:9-11 O nome do Filho é o mesmo que o do Pai. 

Atos 9:1-5 Coluna de Fogo é chamada Jesus. 

João 13:3 O Filho na teofania antes de estar em carne. 

João 17:5 O Filho com o Pai antes da fundação do mundo. 

Apocalipse 3:14  O Filho é o primeiro da Criação de Deus. 

2 Coríntios 5:18-19  “Deus em Cristo.” – Chave para a revelação da Deidade. 

Mateus 22:41-46 Dois Senhores. Mas um Deus. 

1 Coríntios 15:20-28  Papéis do Pai/Filho. 

:24 – O Filho entrega o reino ao Pai. 

:25 – O Pai reina até que tudo seja colocado debaixo dos pés do Filho. 

:27 – O Pai coloca tudo debaixo dos pés do Filho, menos Ele Próprio. 

:28 – O Filho se coloca em sujeição ao Seu Pai. 

1 Tessalonicenses 4:16 Dois Senhores: um desce, um nós encontramos nos ares. 
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Filipenses 2:9, Apocalipse 22:8-9 Jesus Cristo é o único homem que se permite adorar. 

João 14:6, 1 João 2:21-23  Adorar a Deus através do Filho (expressão) 

Romanos 1:2 -3:2  Cristo foi da descendência de Davi segundo a carne 

:3  Cristo foi Filho d o Espírito Santo, Deus. 

Apocalipse 4:2-3, Ezequiel 1:26-28, Apocalipse 5:5-7, João 1:18  Cordeiro de Deus 
saiu Daquele que se assentava sobre o Trono. 

Romanos 8:32 Espírito Invisível, Imortal, Deus teve um Filho 

Filipenses 2:5-8 Cristo pré-existiu com Deus. 

:6  Cristo colocou de lado a forma teofânica.[ 

:7 – Cristo tomou a forma humana. 

Hebreus 1:3 Cristo é a expressão visível do Deus Invisível 

As introduções de Paulo, Pedro, Judas, João para cada Epístola da igreja mostra que eles 
sabiam a diferença entre o Pai e o Filho. 

ROMANOS 1:1-4 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o 
evangelho de Deus. 2O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, 3Acerca 
de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, 4Declarado Filho de Deus 
em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso 
Senhor, 

I CORÍNTIOS 1:3 Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.  

II CORÍNTIIOS 1:2-3 Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus 
Cristo. 3Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o 
Deus de toda a consolação;  

GÁLATAS 1:1 -4 PAULO, apóstolo (não da parte dos homens, nem por homem algum, mas 
por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos), 2 E todos os irmãos que 
estão comigo, às igrejas da Galácia: 3Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor 
Jesus Cristo, 4O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século 
mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai,  

EFÉSIOS 1:2-  A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo! 
3Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nos lugares celestiais em Cristo;  

FILIPENSES 1:2-3 Graça a vós, e paz da 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. 3Graças damos a Deus, Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo , orando sempre por vós . 

I Tessalonicenses 1:1-3 Paulo, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses em 
Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo: Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor 
Jesus Cristo. 2Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas 
orações, 3Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da paciência 
da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai,  

II TESSALONICENSES 1:1 -2 PAULO, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, 
em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo: 2Graça e paz a vós da parte de Deus nosso 
Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.  

I TIMÓTEO 1:1 PAULO, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso 
Salvador, e do SENHOR Jesus Cristo, esperança nossa, 2A Timóteo meu verdadeiro filho na 
fé: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso 
Senhor.  
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TITO 1:4  A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum: Graça, misericórdia, e paz da 
parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.  

FILEMOM 1:3 Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.  

HEBREUS 1:1 -2 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, 
aos pais, pelos profetas, a nós falou -nos nestes últimos dias pelo Filho, 2A quem constituiu 
herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.  

HEBREUS 1:5 Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te gerei? E 
outra vez: Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho?  

I PEDRO 1:2-3 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para 
a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas. 
3Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande 
misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo 
dentre os mortos, 

II PEDRO 1:1 -2 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco 
alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo: 2Graça e 
paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor;  

I JOÃO 1:2-3 (Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos 
anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada); 3o que vimos e 
ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa 
comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.  

II 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. 

JUDAS 1:1 Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em 
Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo:  

Eu espero que você possa ver a distinção feita por estes versículos só da Escritura. Também, 
se quiser, nós poderíamos examinar as 18 escrituras que falam de Jesus sendo ressuscitado dos 
mortos por Deus, Seu Pai, não por Ele mesmo. 

ROMANOS 10:9  A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 

ATOS 2:23-24 A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de 
Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos; 24Ao qual Deus ressuscitou, 
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela;  

ATOS 2:32 Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.  

ATOS 3:14-15  Mas vós negastes o Santo e o Justo, e pedistes que se vos desse um homem 
homicida. 15E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que 
nós somos testemunhas.  

ATOS 3:26 Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso 
vos abençoasse, no apartar, a cada um de vós, das vossas maldades.  

ATOS 4:10 Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os 
mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.  

ATOS 5:30 Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o 
no madeiro. 31Deus com a sua destra o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a Israel o 
arrependimento e a remissão dos pecados. 32E nós somos testemunhas acerca destas palavras, 
nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem.  

ATOS 10:40 A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse,  

ATOS 13:29-33  E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, 
tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura; 30Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. 31E 
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ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas 
testemunhas para com o povo. 32E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, 
Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus; 33Como também está escrito no 
salmo segundo: Meu filho és tu, hoje te gerei.  

ATOS 13:37  Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu.  

I CORÍNTIOS 6:14 Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós 
pelo seu poder.  

I CORÍNTIOS 15:23-28  Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que 
são de Cristo, na sua vinda. 24 Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, 
e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. 25Porque convém que 
reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 26Ora, o último inimigo que 
há de ser aniquilado é a morte. 27Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, 
quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele 
que lhe sujeitou todas as coisas. 28E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, 
então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe su jeitou, 
para que Deus seja tudo em todos.  

Aqui nós vemos claramente que Deus permanecerá acima do Filho. 

GÁLATAS 1:1  PAULO, apóstolo (não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por 
Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos),  

COLOSSENSES 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no 
poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.  

I PEDRO 1:21 E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu 
glória, para que a vossa fé e es perança estivessem em Deus;  

ATOS 2:30 Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com 
juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar 
sobre o seu trono,  31Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi 
deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. 32Deus ressuscitou a este Jesus, do que 
todos nós somos testemunhas. 33De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido 
do Pai a promessa do Espírito San to, derramou isto que vós agora vedes e ouvis.  

HEBREUS 11:17 Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado; sim, aquele que 
recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. 18Sendo-lhe dito: Em Isaque será chamada a 
tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar; 
19E daí também em figura ele o recobrou. 
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Capítulo Dois 

Vida 

Deus e Filhos 

“O relacionamento entre o Pai e Seus Filhos.” 

(Os Atributos Expressos de Deus) 

No último capítulo nós examinamos o princípio da Vida de Deus. Nós encontramos em nosso 
estudo que antes da criação Deus existia sozinho. Em Deus existia uma Grande Fonte de Vida 
que nós chamamos de Vida de Deus. Deus então, que é a Palavra, deu à luz um filho que é uma 
parte de Deus e de fato era a própria expressão de Deus. Deus transmitiu Sua Vida para o Seu 
Filho. 

Nós encontramos em JOÃO 1:4 “Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.”  E em I 
JOÃO 1:1 -2  “Que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o 
que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida, 2( Porque a vida foi 
manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava 
com o Pai, e nos foi manifestada );  

Portanto, nós estamos tratando da Vida de Deus. E, então, se era a Vida de Deus que foi 
transmitida ao Seu Unigênito, então teria que ser a Mesma Vida de Deus que é transmitida a 
todos os Filhos de Deus.  É esta Vida de Deus que nós examinaremos mais neste capítulo, que 
tratará do relacionamento en tre Deus e Seus Filhos. No livro de Gênesis 1:11 Deus colocou uma 
Lei para reger sobre a Vida e reprodução da Vida. Ela é chamada de lei de reprodução. E nós 
vimos nesta lei que toda semente deve se reproduzir segundo à sua Espécie. Portanto, se Deus 
tem uma Semente, e nós sabemos que Sua Palavra é chamada de Semente, então ela deve se 
reproduzir segundo à sua espécie ou natureza. 

CORTINA DO TEMPO 55-0302 E-18 Deus, que é era uma parte de Deus. Deus viu o que 
seria o fim, desde o princípio, e o Logos veio para a terra, que era Cristo a Palavra, palavra 
Falada de Deus, uma parte de Deus, e se fez carne e habitou entre nós. E então, nós saímos 
de Cristo, o que faz a mesma vida que estava em Deus, em Cristo, em você. E 
simplesmente tão certo quanto Deus levantou isto, nós temos que vir com a mesma coisa, se o 
mesmo Espírito está em nós. Porque é o Espírito de Deus em nós fazendo de nós filhos e filhas 
de Deus. 

Agora, nós vemos aqui que o Irmão Branham acabou de citar Paulo aos Romanos quando Ele 
disse: Romanos 8:11 E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita 
em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.  

A LEI TENDO UMA SOMBRA 54-1203 E-42 Note, agora no germe, mas quando Deus, 
quando Cristo, estava no ventre de Maria... Você é apenas um germe minúsculo. Antes de ser 
um germe... O que há atrás  desse germe? Há Uma vida. Então você está no sobrenatural; 
você está na sexta dimensão. Você está completamente fora do arrazoamento humano. Você 
está dentro da vida espiritual. Cada germezinho tem uma vida; essa vida vem de algum lugar. 
A vida do câncer veio do Diabo. Sua vida vem de Deus, essa é a diferença. E Deus sendo 
manifestado na carne com Cristo Je sus o ungido, Se embrulhou  dentro de uma célula 
Sangüínea (Oh, que coisa) no ventre de Maria, produziu Sua Vida. Ele viveu como um homem; 
Ele morreu como um homem para dar o Seu Sangue, para que através de Seu corpo, e o 
derramamento de Seu Sangue todo crente pudesse ser envolto nesta Célula 
Sangüínea com Ele. O que, se o Espírito de um homem nascido de novo estiver envolto na 
célula Sanguínea do Filho de Deus, Deus não pode negar a você mais do que Ele poderia 
negar a Si Mesmo. Pois, por um Espírito todos nós somos batizados em um Corpo, e nos 
tornamos participantes do mesmo Espírito que est á nesta célula Sangüínea. E a Igreja está 
envolta na célula sangüínea da Vida de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós somos filhos de Deus, 
co-herdeiros com Jesus Cristo no Reino. 
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LEI OU GRAÇA 54-1006 97 Agora, quando Jesus veio, não era apenas vida humana, mas 
era a Própria Vida de Deus, Ele Mesmo. Isto é o que Estava em Seu Sangue. 

BATALHANDO PELA FÉ 55-0220E E-66 Jesus disse: “A menos que um homem seja 
nascido de novo, ele não pode ver o Reino”. Você não pode entender isso. É uma coisa 
mística até que você seja nascido de novo. Aí a própria Vida de Deus entra em você. 
Perpétua, Vida Eterna, Zoe, a Própria Vida de Deus entra em você, e então você é uma 
parte de Deus. Você é um Filho de Deus ou uma filha de Deus. E então você vê  como Deus 
vê. Você crê como Deus crê. 

O TERCEIRO SELO 63-0320 254-5 {193} Agora, vê, eles – eles – eles não querem isto. 
Eles não querem a Palavra de Deus. Porque ela se manteve às suas tradições, ela manteve a 
Palavra de Deus como sendo de nenhum efeito. A mesma coisa agora com a Eva espiritual, ela 
não quer... Ela quer manter suas tradições e se afastar da Palavra de Deus. Ela se apega 
de novo às denominações e seus credos e tradições de seus anciãos ao invés de tomar a 
Palavra de Deus. E quando a promessa da Palavra nos últimos dias é trazida a ela, ela 
não a recebe, porque com suas tradições, como a noiva Hebraica fez, a Palavra 
verdadeira, embora manifesta, provada, vindicada, ela não quer ter. Por que não? 
Porque é o seu tipo. Ela não pode fazer isto. Isso é certo. Ela não pode combater o seu tipo. Vê? 
E está predito que ela faria isto, então como você vai impedir qualquer coisa... Agora, a única 
coisa a fazer é estar contente que você está dentro. Isso é tudo, esteja pronto para isto. Tudo 
bem. Deus prometeu nos últimos dias que Ele manifestaria e vindicaria Sua Palavra para ela e 
mesmo assim ela não a aceitaria. Tudo que Deus prometeu a ela pelos Seus servos, os 
profetas, Deus prometeu através de Jesus Cristo, Deus prometeu através de Joel, Deus 
prometeu através de Paulo, Deus prometeu através de Malaquias, João, Deus prometeu através 
de João, o Revelador, todos os profetas, exatamente como a última mensagem seria para ela. 
Agora, se você quiser an ota-las, claro que vocês todos as conhecem: Jesus: João 14:12; e Joel: 
2:38; Paulo: II Timóteo 3; Malaquias capítulo 4, e João o Revelador: Apocalipse 10:17, 1-17. 
Vê? Exatamente o que aconteceria agora. E para a igreja, o que é isto? A Palavra 
encadernada manifestada entre Seu povo outra vez (Vê?), e eles simplesmente não 
crêem nisto. 

DEUS MANTÉM A SUA PALAVRA 57-0306 E-45 Todo aquele que crê em Jesus Cristo, eu 
não quero dizer que intelectualmente crê, mas que de coração crê em Jesus Cristo, a Vida de 
Deus entra em você e você tem Vida Eterna. E você passa da morte para a Vida, e Cristo 
disse, “Ele nunca entrará em juízo, mas Eu o ressuscitarei no último dia.” Agora, essa é a 
Palavra de Deus para isto. Você crê na Palavra de Deus ou na de alguma outra pessoa? É 
melhor pegar a Palavra de Deus para isto. Isso é certo. Pois os céus e a terra passarão, mas 
Sua Palavra não passará. Então fique com a Palavra de Deus. 

No jardim do Éden havia duas árvores: uma era Vida, uma era conhecimento. O homem 
deixou a Árvore da Vida para comer da árvore do conhecimento. Eu gostaria de examinar estas 
duas palavras mais detalhadamente.  Portanto se quiserem abrir suas Bíblias no Livro de 
Gênesis, capítulo um, nós começaremos lendo o versículo 11. 

GÊNESIS 1:11-12 E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore 
frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. 
12E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, 
cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.  

No versículo 11 e 12 nós vemos a lei de reprodução. Cada semente deve produzir conforme a 
sua espécie. Esta palavra espécie falada no vers ículo 12 é uma palavra hebraica “miyn” e é 
pronunciada ”min”. A palavra significa espécie e se refere à natureza. “Que cada semente 
produza segundo a sua própria espécie ou natureza.” Portanto, a Lei de Deus de reprodução 
fala totalmente contra a hibridação. Pois, a hibridação uniria duas espécies diferentes ou 
naturezas e produziria uma vida que não é natural. Então nós podemos ver que a Lei de Deus 
de reprodução é para ser uma lei protetora que preservaria a espécie ou natureza que Ele 
colocou naquela semente. 
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Agora, até este ponto nós também vemos nestes dois versículos de escritura que Deus 
colocou estas sementes sobre a terra nesta época pela Sua Palavra falada. Elas ainda não estão 
plantadas na terra mas a escritura claramente diz que elas estão sobre a terra. 

Agora, nós sabemos que você não pode ver Vida, vo cê somente pode ver os atributos da 
vida, tais como cor, aroma, ou outros atributos tais como textura, taxa de crescimento, etc. 
Portanto a vida é um espírito. Ela é invisível, e somente pode ser vista pelos seus muitos 
atributos que mostra. Quando Deus fa lou estas palavras, as sementes que Ele colocou sobre a 
terra ainda estavam na forma de espírito. Não havia manifestação destas sementes nesta 
época. Mas a Palavra de Deus projetou o caminho ordenado no qual elas se multiplicariam. E 
disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto 
segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. 12E a terra produziu 
erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nel a 
conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.  

Agora, pareceria aqui que a reprodução já está acontecendo, mas não está. Pelo menos não 
no sentido visível da palavra, pois nós veremos mais à frente no versículos 14-15 que o sol 
ainda não está criado, e se não existe luz do sol, nenhuma vida pode se manifestar sobre a 
terra. Gênesis 1:14-18  E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver 
separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para 
dias e anos. 15E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra; e assim foi. 
16E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar 
menor para governar a noite; e fez as estrelas. 17E Deus os pôs na expansão dos céus para 
iluminar a terra, 18E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as 
trevas; e viu Deus que era bom. 19E foi a tarde e a manhã, o dia quarto.  

Mais adiante, nós também veremos no versículo que estas sementes estão para ser 
plantadas na terra, e quando forem plantadas na terra, então elas crescerão da terra como a lei 
de Deus dita no versículo 12. 

Note no versículo 12 que a terra  é para produzir. Isso significa que elas teriam que sair da 
terra, mas até este ponto as sementes apenas estão sobre a terra. Elas ainda precisam ser 
plantadas. Mas nós vemos no versículo 12 a ordem segundo a qual elas saem. 

Assim sendo,  #1: No versículo 11 nós vemos a semente da Palavra falada saindo e 
produzindo sementes. #2: Estas sementes são colocadas sobre a terra. #3) elas estão 
esperando ser plantadas a fim de brotarem da terra para manifestação. Esta então é a ordem 
na qual elas devem brotar. 

Então, se nós cuidadosamente lermos no capítulo 1, nós veremos todos os animais e todas 
as criaturas do mar sendo falada à existência e finalmente o homem. GÊNESIS 1:20 E disse 
Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem as aves sobre a 
face da expansão dos céus. 21E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente 
que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de asas 
conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. 23E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e 
multiplicai -vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem na terra. 24 E disse 
Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra 
conforme a sua espécie; e assim foi. 25E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o 
gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e viu Deus que 
era bom. 26E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, 
e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27E criou Deus o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 28E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: 
Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai -a; e dominai sobre os peixes do mar e 
sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29E disse Deus: Eis 
que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra; e toda 
a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. 30E a todo o animal da 
terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva 
verde será para mantimento; e assim foi. 31E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era 
muito bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto.  
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Agora, se nós continuarmos lendo no capítulo 2, nós descobriremos que isto não é um outro 
relato da criação, mas uma continuação do relato da mesma criação. No capítulo Um nós vemos 
somente a Palavra Falada de Deus saindo e falando à existência seres espirituais. Mas no 
capítulo 2, nós vemos Deus vestindo estes seres espirituais com o pó da terra. 

GÊNESIS 2:1 -5 1 ASSIM os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. 2E havendo 
Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que 
tinha feito. 3E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua 
obra que Deus criara e fizera. 4Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; 
no dia em que o SENHOR Deus fez a terra e os céus, 5E toda a planta do campo que ainda não 
estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava; porque ainda o SENHOR Deus 
não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6Um vapor, porém, 
subia da terra, e regava toda a face da terra. 7E formou o SENHOR Deus o homem do pó da 
terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. Agora, no 
capítulo 1:26-27 nós vemos que Deus já tinha criado o homem à Sua Imagem. 

Agora, note aqui que até este ponto, Deus criou o homem à Sua imagem. E nós sabemos 
que  Deus é Espírito, e importa que os que O adoram O adorem em espírito e em verdade.”, 
porque foi isso que o próprio Jesus disse em João 4:24. 

Agora, nós vemos em Gênesis 1:26 que Deus falou isto, 26E disse Deus: Façamos o homem à 
nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as 
aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a 
terra. 27E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou. Então, no capítulo 2 nós vemos que Deus vestiu o homem do pó, dando a ele a 
manifestação: 7E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o 
fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. 

Antes de nós aprofundarmos mais, vamos simplesmente esclarecer algumas coisas aqui 
mesmo. Deus está falando e Deus disse, “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança”. Agora, com quem Ele está falando aqui? Ele diz: “Façamos! E então Ele diz: 
“à nossa Imagem”. Quem é a Imagem de Deus, em primeiro lugar? 

Hebreus 1:1 -3 Hebreus 1:1 -5   Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 2A quem 
constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.3O qual, sendo o resplendor da 
sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, (A imagem expressa... ou o brilho ou a 
gravura de Deus) e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si 
mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou -se à destra da majestade nas alturas; 
4Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. 
5Porque, 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 a versão AMPLIADA diz dele: “Ele é a única expressão da Glória de Deus, o Ser de Luz, o 
resplandecer do Divino, e Ele é a impressão perfeita e a própria imagem da natureza de Deus.”   

HEBREUS CAPÍTULO 1 JEFF. IN. HEB 1-32 – 52-0821 129 Agora, aqui está o que 
aconteceu. Oh! (Desculpe-me). Isto simplesmente me leva  bem onde eu amo isto. Vê? O 
Logos, e esta Grande Fonte; esta Grande Fonte de Espírito que não teve princípio e nem fim. 
Este Grande Espírito começa a formar na criação, e o Logos que saiu de Deus era o Filho de 
Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E era uma teofania, que significa um corpo, 
e o corpo era como um homem. 

Do Sermão, PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE GÊNESIS 53-0729  010  “de Deus saiu o 
Logos, que era o Filho de Deus; e então do Logos, que era a Palavra (“No princípio era o Verbo, 
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre n ós.”), 
do Logos saiu o homem. 012 Agora, “Ninguém  jamais  viu o Pai.” Nenhum homem pode ver 
Deus na forma corpórea, porque Deus não está em forma corpórea; Deus é Espírito. Vê? Tudo 
bem. “Nenhum homem viu ao Pai, mas o unigênito do Pai O declarou,” I João... Vê? Agora, mas 
note agora, não existe nada; existe só espaço. Não existe luz; não existe escuridão, não existe 
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nada; simplesmente parece nada. Mas aí dentro está um Ser sobrenatural, Deus Jeová,... 013 
E agora, a próxima coisa que nós começamos a ver,  com olhar de olhos sobrenaturais, nós 
vemos uma pequena Luz branca se formando ali. O que é isso? Isso foi chamado pelos leitores 
da Bíblia de “Logos”, ou “o ungido”, ou “a unção”, ou como eu ia dizer, a parte de Deus que 
começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de 
idéia do que Isto era: era uma pequena, uma pequena Luz se movendo. Essa era a Palavra de 
Deus. Agora, Deus deu para Si mesmo luz à este Filho que existiu antes mesmo que um átomo 
existisse no , ou ar para fazer um átomo. Esse foi... Vê, Jesus disse: “Glorifica-Me, Pai, com a 
glória que Tínhamos antes da fundação do mundo.” Vê, bem lá atrás...018 E então Ele fez esta 
pergunta agora. “Façamos (Quem? Pai e Filho) o homem à Nossa própria imagem.” Agora, se 
um homem foi feito algo como essa pequena Luz sagrada ali, ou algo parecido, Ele n ão poderia 
ser visto (que é um Ser espiritual). ...E aqui estava Deus, se desdobrou, desceu a “façamos o 
homem (que era Seu filho, uma parte Dele) o homem à nossa imagem (Ele era um ser 
sobrenatural.), e que ele tenha domínio sobre o gado do campo, e assim por diante.” Agora, o 
homem conduzia o gado e tudo, tal como o Espírito Santo conduz um verdadeiro cristão hoje. A 
voz do homem soava e dizia... chamava o gado desta maneira, chamava as ovelhas para o 
pasto, chamava os peixes para esta água. Vê, ele tinha o domínio; tudo o obedecia. 019 Agora, 
mas então ali não havia homem para lavrar a terra (Gênesis 2), nenhum homem para lavrar a 
terra. “ E formou Deus o homem (Gênesis 2:7) do pó da terra.” Agora, nós seguimos isto; Ele 
formou o homem do pó da terra, e colocou este Espírito sobrenatural... 

Agora, ao voltar para a cena da criação, nós pegamos no capítulo 2 e no s versículos 8 e 9: E 
plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha 
formado. 9E o SENHOR Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para 
comida; Agora, vamos parar aqui só por um momento, e eu gostaria que você notasse que 
Deus agora está plantando. A Escritura nos diz que Deus planta, e então da terra brota toda 
árvore que é boa para alimento e agradável à vista. Eu simplesmente posso imaginar todas as 
cores e aromas e frutos bonitos brotando neste jardim. 

Mas, se você notar com atenção todas as árvores que foram plantadas na terra por Deus 
eram boas para alimento ou para a vista. Mas vamos continuar lendo porque nós descobrimos 
que há dois outros tipos de árvores encontradas neste jardim também, mas nós não sabemos 
como elas chegaram ali porque estas duas não são mencionadas serem plantadas. 9E o 
SENHOR Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; e  a 
árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.  

Agora, vamos pular para o versículo 15... 17Mas da árvore do conhecimento do bem e do 
mal, dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18E disse o 
SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 
19Havendo, pois, o SENHOR Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos 
céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão chamou a toda a 
alma vivente, isso foi o seu nome. 20E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e 
a todo o animal do campo; mas para o homem não se achava ajudadora idônea. 

Agora, lembre -se, no capítulo um tudo que Deus falou, todas as formas que Deus falou 
surgiram na forma de espírito apenas. Mas agora, Deus está trazendo -as à manifestação 
também, vestindo-as do pó da terra. Portanto, apenas lembre-se disto... A Palavra falada é a 
semente original. Agora, nós prometemos que examinaríamos de onde estas duas outras 
árvores vêm. Como você pode ver no capítulo dois, Deus plantou toda árvore exceto duas 
delas. Estas duas árvores são diferentes de todas as outras árvores, porque todas as outras 
árvores foram plantadas, mas estas duas árvores não foram plantadas. Então ,de onde estas 
duas árvores vieram, e o que, ou digamo s, quem eram estas duas árvores. 

A fim de poder distinguir uma coisa de qualquer outra coisa, nós devemos ter uma maneira 
de categorizá-las. Uma vez que a Lei de reprodução era que toda semente deve produzir 
seguindo à sua espécie, então nós temos um princípio estabelecido. E este princípio é: se toda 
semente tem uma vida dentro dela, e toda semente pode produzir conforme a sua própria 
espécie ou natureza, então nós devemos olhar para a natureza destas duas árvores que não 
foram plantadas e ver o que a natureza delas nos diz sobre elas. Afinal de contas, em qualquer 
campo da ciência nós designamos diferenças baseado no que podemos ver. Isto é chamado de 
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dado empíricos, ou seja, dados observados, baseados na experiência. Nós podemos dizer a 
diferença entre uma árvore de bordo e uma árvore de carvalho através de dados empíricos. A 
forma das folhas, a natureza da casca , o formato da árvore, etc. Esta forma de ciência é 
chamada de Botânica, que é um ramo da Biologia que trata de plantas, sua vida, suas 
estruturas, seu crescimento, suas características, e assim, suas classificações. Portanto, se nós 
formos entender as diferenças entre estas duas árvores que estavam no jardim mas não foram 
plantadas ali, nós devemos começar examinando as suas características a fim de podermos 
definir suas naturezas. 

A primeira árvore que vamos examinar é a árvore da Vida. Note que seu nome fala de  vida. 
É a Árvore da Vida. Agora, se quisermos descobrir qualquer coisa desta Árvore, nós devemos ir 
até a  Fonte  da Vida, que é o Próprio Deus e, uma vez que Ele é a Palavra, então se nós 
quisermos descobrir sobre esta árvore da Vida, nós devemos ir até a Palavra de Deus. 

Nós já sabemos que Deus é a Fonte de toda Vida. No princípio Deus era uma grande fonte de 
VIDA como nós vemos em SALMOS 36:9 Porque em ti está o manancial da vida; na tua luz 
veremos a luz. Nós também descobrimos que João reconheceu este atributo de Deus também. 
João 1:1 1 NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2Ele 
estava no princípio com Deus. 3Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi 
feito se fez. 4Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.  

Deus estava sozinho no princípio, e Nele estava a Vida. E quando Ele começou a produzir 
esta vida, primeiro ela entrou no Seu Filho. Então nós vemos, Deus, a grande Fonte de Vida, 
começou a produzir Este grande plano para realizar a Si mesmo, e Ele começou esta realização 
produzindo primeiro um Filho. Então nós descobrimos em JOÃO 5:26 Porque, como o Pai tem a 
vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo;  

Agora, uma coisa que nós não devemos esquecer que Adão não foi proibido de comer da 
Árvore da Vida. Ele só foi proibido de comer da árvore do conhecimento. No Livro de Apocalipse 
2:7  7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a 
comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Assim, nós vemos que Deus 
queria que o homem comesse  da árvore da Vida, mas antes que ele pudesse, ele já tinha 
comido da árvore da ciência, e quando ele fez isto, ele teve que seifar a promessa, “No dia que 
dela comerdes, certamente morrereis.” 

Gênesis 2:16-17 16E ordenou o SENHOR Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do 
jardim comerás livremente, 17Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não 
comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, o homem 
poderia ter comido da árvore da Vida. Mas note o que aconteceu depois que ele tinha comido da 
árvore proibida do conhecimento. GÊNESIS 3:22-24 Então disse o SENHOR Deus: Eis que o 
homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal; ora, para que não estenda a sua mão, e 
tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, 23O SENHOR Deus, pois, o lançou 
fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. 24E havendo lançado fora o 
homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao 
redor, para guardar o caminho da árvore da vida.  

Portanto, Deus enviou uma espada flamejante  nas mãos dos querubins para guardar, 
prote ger  e guardar  o caminho da árvore da Vida. O homem não podia comer da Árvore da vida 
em sua condição ca ída. 

Agora, até o momento nós não vimos muitos com relação a esta Árvore da Vida. Nós 
sabemos que nela estão as características essenciais da Vida e esta Vida veio de Deus que é a 
fonte de Vida. Mas, por que ela é descrita como uma árvore. Isso é o que causa divergência 
entre os homens em sua busca pela verdade. Deus usa  tipos e sombras e  os homens então são 
deixados sozinhos para decifrar o que não é para eles saberem.  Lembre -se em Mateus 13:11, 
Jesus disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes 
é dado; ... Portanto, Ele fala para nós em parábolas. Portanto, nós devemos saber qual é o 
simbolismo que esta Árvore representa. 

SALMOS 1:1-3 BEM-AVENTURADO o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, 
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2Antes 
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tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. 3Pois será como a 
árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas 
não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.  

Agora, não há dúvida que a escritura  metaforicamente fala de homens como árvores. Nós 
encontramos que no primeiro Salmo, onde um homem justo é comparado com uma árvore que 
é plantada junto a ribeiros, e nós descobrimos isto também no Livro de Judas onde  isto se 
refere ao homem natural. 

 JUDAS 1:10- 12 Estes, porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que naturalmente 
conhecem, como animais irracionais se corrompem. 11Ai deles! porque entraram pelo caminho 
de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de 
Coré. 12Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e 
apascentando-se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos  de uma 
para outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas;  

Em nós vemos que  árvores representam homens em geral, como nós vemos em MARCOS 
8:22-24  E chegou a Betsaida; e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. 23E, 
tomando o cego pela mão, levou -o para fora da aldeia; e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-
lhe as mãos, perguntou -lhe se via alguma coisa. 24E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os 
homens; pois os vejo como árvores que andam.  

Mas Quem então é esta árvore da Vida? Nós encontramos a nossa resposta no Livro de 
ISAÍAS  53:1-2 QUEM deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do 
SENHOR?  2Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca; não 
tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o 
desejássemos.  

Agora, todos os leitores da Bíblia sabem que isto fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. E 
também assim nós vemos então que Ele é a Árvore da Vida que estava no Jardim. Então, quem 
era esta outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal? Bem, nós já vimos no Livro de 
Judas que aqueles que eram chamados de animais irracionais  são também chamados de 
árvores. JUDAS 1:10-11  Estes, porém, dizem mal do que não sabem; e, naquilo que 
naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! porque entraram 
pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na 
contradição de Coré. 12Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se 
convosco, e apascentando-se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos 
ventos de uma para outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, 
desarraigadas;  

Portanto, a escritura fala de homens, tanto o justo quanto o injusto, são árvores. Então se 
eles são árvores, eles teriam que ser descendentes de árvores, pois toda semente deve produzir 
segundo a sua espécie. Agora, não pense que é estranho que homens sejam comparados a 
arvores. Afinal de contas, homens também são comparados a trigo e joio, e como a grama do 
campo. Mas para este estudo nós olharemos apenas para a visão metafórica como árvores, uma 
vez que estamos tratando com estes dois seres individuais do Jardim do Éden que não foram 
plantados ali. Agora, o irmão Branham nos ensinou que estas duas árvores eram Cristo e 
Satanás. Do Livro das Eras da Igreja, ele disse: “Nós começamos com o fato que havia DUAS 
árvores no meio do jardim. A Árvore da Vida era Jesus. A outras árvore definitivamente era 
Satan ás por causa do fruto que saiu daquela árvore. Agora, então, nós sabemos que ambas as 
árvores tinham um relacionamento com o homem ou elas nunca teriam sido colocadas ali. ” 

Uma outra coisa que devemos entender é se uma árvore era a Árvore da Vida, então a ou tra 
chamada a árvore da Ciência também era a árvore da morte, “pois no dia que dela comerdes, 
certamente morrerás”, é o que Deus disse. Nós ouvimos o irmão Branham nos dizer a mesma 
coisa na mensagem, O TANQUE DE BETESDA 50-0811 No jardim do Éden, havia duas 
árvores. Uma delas era a Árvore da Vida. Quando o homem comece daquela árvore, ele viveria 
para sempre. E a outra era a árvore da ciência, que era a árvore da morte, que era a árvore da 
doença.” 
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FÉ UMA VEZ DADA AOS SANTOS 53-1129A Agora, a Árvore da Vida, eu creio, era Jesus 
Cristo. “Aquele que comer da Minha carne e beber do Meu Sangue tem Vida Eterna.” Ele é a 
Árvore da Vida. 

ERA DA IGREJA DE EFÉSO -  LIVRO DA ERA DA IGREJA CAPÍTULO 3 97-4 “Mas o que 
é a Árvore da Vida? Bem, primeiramente nós teríamos que saber o que a árvore da vida em si 
representa. Em números 24:6, como Balaão descreveu Israel, ele disse que eles eram “árvores 
de sândalo (árvores de perfume) que o Senhor tinha plantado.”” Árvores em toda a Escritura se 
refere à pessoas, como em Salmo s 1. Assim, a Árvore da vida deve ser a Pessoa da Vida, e essa 
é Jesus. Agora, no Jardim do Éden havia duas árvores de pé no meio dele. Uma era a Árvore da 
Vida, a outra era a Árvore Da Ciência do Bem e do Mal. O homem era para viver da Árvore da 
Vida; mas ele não era para tocar a outra árvore ou ele morreria. Mas o homem de fato 
participou da  outra árvore, e quando ele participou, a morte entrou nele pelo seu pecado, e ele 
se separou de Deus. Agora aquela Árvore ali no Éden, aquela Árvore que era a fonte de vida, 
era Jesus. Em João, do Capítulo seis ao oito, Jesus se  apresenta como a fonte de vida eterna. 
Ele chamou a Si Mesmo de o Pão do Céu. Ele falou de dar a Si Mesmo e se um homem comesse 
Dele ele nunca morreria. Ele proclamou que Ele conhecia Abraão, e que antes que Abraão 
existisse , Ele Existia. Ele profetizou que Ele Mesmo os daria água viva que se um homem 
bebesse nunca mais sentiria sede de novo, mas viveria eternamente. Ele Se mostrou como o 
GRANDE EU SOU. Ele é o Pão da Vida, o Poço da Vida, o Eterno, a ÁRVORE DA VIDA. Ele estava 
lá atrás no Éden no meio do jardim assim como Ele estará no meio do para íso de Deus. Alguns 
têm uma idéia que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores como as demais 
que Deus tinha colocado ali. Mas estudantes atentos sabem que isto não desta maneira. 
Quando João Batista gritou que o machado estava posto à raiz das árvores, ele não estava 
falando simplesmente de árvores naturais, mas de princípios espirituais. Agora em I João 5:11, 
diz: E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho.  
Jesus disse em João 5:40: E não quereis vir a mim para terdes vida. Assim, o testemunho, a 
Palavra de Deus, franca e claramente afirma  que VIDA, VIDA ETERNA está no Filho. Não está 
em nenhum outro lugar. I JOÃO 5:12  Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de 
Deus não tem a vida.” Agora, uma vez que o testemunho não pode ser mudado, tirado ou 
acrescentado, então o testemunho sustenta que A VIDA ESTÁ NO FILHO. Uma vez que isto é 
assim, A ÁRVORE DA VIDA NO JARDIM TEM QUE SER JESUS. Tudo bem. Se a Árvore da Vida é 
uma pessoa, então a Árvore da Ciência do Bem e do Mal é uma pessoa TAMBÉM. Não pode ser 
de outra maneira. Assim o Justo e o Mau estavam um do lado do outro no meio do Jardim do 
Éden. 

Ezequiel 28:12b ... Assim diz o Senhor DEUS: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e 
perfeito em formosura. 13Estiveste no Éden, jardim de Deus; de toda a pedra preciosa era a tua 
cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e 
ouro; em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros; no dia em que foste criado foram 
preparados. 14Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci; no monte santo de Deus 
estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. 15Perfeito eras nos teus caminhos, desde o 
dia em que foste criado, até que se achou iniqüidade em ti. 16Na multiplicação do teu comércio 
encheram o teu interior de violência, e pecaste; por isso te lancei, profanado, do monte de 
Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas.  

17Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por 
causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 
18Pela multidão das tuas iniqüidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus 
santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre 
a terra, aos olhos de todos os que te vêem. 19Todos os que te conhecem entre os povos estão 
espantados de ti; em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá.  

PODER DE TRANSFORMAÇÃO 65-1031M 280  E note na vida da igreja. Isto estava na 
vida da igreja há muito tempo atrás, quando o profeta tinha algo para dizer, ASSIM DIZ O 
SENHOR, as pessoas se moviam. Eles ficam com ele. Eles se moviam. Mas agora, “eu não gosto 
desse cara. Vote para tirá-lo.” Vê, vê? É isso? Vê, eles não têm mais entendimento. As pessoas 
simplesmente não se movem pelo Espírito de Deus mais. A Palavra de Deus é Seu Espírito, e 
Sua Palavra vem ao Seu profeta. E a Palavra está suposta a transformá-lo do que as coisas do 
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mundo são em imagem de filhos e filhas de Deus. E a Palavra somente pode vir através destes 
profetas, quando eles falavam. E tinha que ser comparada com a Palavra, e mostrar que era a 
Palavra. Então, se você aceita essa Palavra, Ela te transformará de um filho de Deus, ou uma 
filha de Deus –  ou, de um filho do mundo, filha do mundo em um filho ou filha de Deus. 
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