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1 - Semana passada nós começamos a olhar as comparações entre ministério o Alfa e o
Omega do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manha nós continuaremos com nosso estudo,
mas deixe-me relembrar vocês antes de começarmos esta manha, que o Alfa e o Omega, o
Primeiro e o Ultimo não falam do Filho de Deus, mas do Deus do Filho.
No livro de Malaquias nós lemos, Malaquias 3:6 Porque eu, o SENHOR, não mudo; por
isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
E em Hebreus 18:8 nós também lemos palavras que soam muito parecidas com o que
lemos, Hebreus 13:8 Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.
2 - O problema que temos em ver estes dois versos é que por causa de ensinamento
impróprio com respeito à Deidade, muitas pessoas que lêem estes dois versos
imediatamente pensam no Corpo que andou pelas praias da Galiléia. Mas Hebreus 13:8 e
Malaquias 3:6 não falam do Corpo, mas daquele que habitou no corpo. Ele é aquele
que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e este é o Deus do filho
3 - A razão pela qual as pessoas têm tanta dificuldade em ler e entender Hebreus 13:8 é
porque o nome de Jesus Cristo é usado aqui. As mesmas pessoas lendo Malaquias 3:6 não
têm este problema lendo que Deus não muda. Mas eles têm um problema lendo Hebreus
13:8 porque o nome de Jesus Cristo é usado e imediatamente o nome é identificado com o
filho que nasceu em Belém e cresceu para morrer por nossos pecados.
Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre não é o Filho de Deus, mas o Deus
que habitou no Filho.
4 - Então antes que prossigamos em nossas comparações entre o Ministério Alfa e Omega
de Jesus Cristo nós temos de saber mais sobre o nome de Jesus Cristo, para que entendamos
como é usando e a Quem ele se Refere quando o vemos nas Escrituras. Nós precisamos
entender também que o nome Jesus pertence ao Filho de Deus, porque Ele veio em nome
de Seu Pai. Então esse nome não é apenas usado pelo Filho de Deus, mas pelo Pai do Filho
também. Então o nome do Pai é Jesus Cristo e assim o nome do Filho tinha de ser também
Jesus, porque ele disse que havia vindo em nome de Seu Pai.
5 - Parece confuso? Não deveria. Todo filho vem em nome de seu pai. O que há de tão
confuso nisso? Em João 5:43 Jesus, o Filho de Deus, disse, “EU vim em nome de meu Pai,
e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.”
E em Lucas 19:38 nós lemos, Dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor;... e
qual é o nome do Senhor? É Jesus. Esse é o nome do Senhor.
6 - De novo em João 10:25 Jesus lhes disse que as obras que Ele fez, fez em nome de Seu
Pai. “Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em
nome de meu Pai, essas testificam de mim.” Então Jesus está fazendo as obras e assim Ele
está testemunhando de Seu Pai e do Nome de Seu Pai no processo. E ainda, ele disse em
João 5:19 e 5:30, “O filho por Si só não pode fazer nada, mas aquilo que vê o Pai fazer,
igualmente o faz”. E novamente Ele disse, o Pai faz a obra e o Filho o faz até ali. Em
outras palavras, o Pai me mostra estas coisas para fazer em uma visão, então é o Pai
fazendo, mas eu sou como um boneco e eu faço o que meu pai me mostra por visão que
está fazendo, e então é isso que eu devo fazer.

E é exatamente isso que William Branham disse sobre este verso da Escritura.
7 - Esteja certo de Deus 59-0708E P:47 Jesus, quando Ele estava aqui, Ele disse “Não
faço nada até que o Pai me mostre”. Ele teve uma visão. Tudo o que ele fez, Ele disse, “Eu
não faço nada a menos que o Pai Me mostre primeiro”. São João 5:19. Então é por visão.
Agora, ele prometeu aquelas coisas. Ele disse aos discípulos, “Quando vocês... Quando o
Espírito Santo vier, não façam aquilo diante dos Gentios; Façam diante da casa de
Israel”. O dia viria para os Gentios. Agora é seu dia. Então Deus introduziu-se dessa
maneira, o Messias. E a mulher, quando viu a Jesus lhe dizer aquilo, ela disse, “Senhor,
vejo que és profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, Ele nos dirá todas estas
coisas. Mas quem é você?” Ele disse, “Eu sou Ele que voz fala”. “Ela correu pela cidade,
disse, “Venham, Vejam um Homem que me disse as coisas que fiz. Não é este o Messias?
8 - E de seu sermão chamado Batalhando ardentemente pela fé 55-0123E P:22 o irmão
Branham disse, ouçam a advertência de Jesus. Ele disse, “Em verdade, em verdade voz
digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas só aquilo o que o Pai Me mostra. O
que vejo o Pai fazer, o Pai Me mostrar, assim faço”; Em outras palavras Jesus não fez
nada por Si só ate que tivesse uma visão do que o Pai fez. Então Ele ia e fazia assim.
9 - Agora, no livro de Hebreus 1:4 Paulo nos diz que Jesus recebeu Seu nome do Pai como
parte de sua herança. HAVENDO Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 2 A quem
constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3 O 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; 4 Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou
mais excelente nome do que eles. 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?
10 - Então quando nós vemos o nome de Jesus, devemos nos perguntar em que contexto
esse nome está sendo apresentado. Porque a palavra Cristo tem vários significados. Pode
ser unção ou ungido, ou aquele que unge. Agora, aquele que unge é o próprio Deus, como
vemos em 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.
11 - Então devemos fazer a pergunta, se Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito
Santo, ele tinha o Espírito Santo antes que fosse ungido por Deus? E a resposta é sim, mas
não da mesma forma que Ele teve depois da unção. Porque o Espírito Santo (Holy Ghost
N.T.) é o Espírito Santo (Holy Spirit N.T.). Não há diferença, apenas os termos que são
usados. Agora, O Espírito de Deus é a Vida de Deus. E quando Jesus nasceu em carne, o
espírito que Ele tinha era uma parte do Espírito de Deus ou o que eu chamo de Vida-deDeus. Ele nasceu com Vida de Deus, igualmente a João que nasceu com Vida de Deus. De
fato a Bíblia nos diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe.
Lucas 1:15 Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e
será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
12 - E não apenas isso, mas seu pai era cheio do Espírito Santo. Lucas 1:67 E Zacarias, seu
pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo:
E não apenas seu pai era cheio do Espírito Santo, mas sua mãe também era cheia do
Espírito Santo. Lucas 1:41 E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a
criancinha saltou no seu ventre; e Isabel foi cheia do Espírito Santo.
13 - E não apenas, mas Maria foi ungida pelo Espírito Santo e essa unção de Vida de Deus
trouxe o Filho de Deus. Lucas 1:35 E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o

Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o
Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.
14 - E não apenas os pais de João, e Maria eram cheios do Espírito Santo, mas havia um
homem chamado Simeão que era ungido pelo Espírito Santo. Lucas 2:25 Havia em
Jerusalém um homem cujo nome era Simeão; e este homem era justo e temente a Deus,
esperando a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava sobre ele.
15 - Você sabe que é loucura como as pessoas lêem suas Bíblias, mas muitas não acreditam
que o Espírito Santo ungiu homens no Antigo Testamento, mas há muitas escrituras que
nos dizem que Deus ungiu esse e aquele com Seu Espírito. E você também não precisa ler o
Antigo Testamento para achá-los.
Marcos 12:36 O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor:
Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
16 - Então você vê que Davi era ungido pelo Espírito Santo e de fato o profeta não era
ungido com o Espírito Santo. Então não é só porque essas pessoas eram cheias do Espírito
Santo ou não eram ungidas pelo Espírito santo que elas são feitas Deus. Ser ungido pelo
Espírito Santo não te faz o Espírito Santo. E nem mesmo Jesus sendo ungido per Deus e
habitado por Deus foi feito Deus? Deus é Espírito, não carne e sangue. Mas Deus habitou
em Seu Filho para Se manifestar ao Mundo.
Lucas 3:22 E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba; e ouviuse uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.
17 - Então de fato nesse tempo nós vemos Deus habitando Seu Filho.
Mateus 1:18 o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, desposada
com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então nós vemos que Jesus não é o Espírito Santo, mas Ele é o filho do Espírito Santo. E
este Espírito Santo que é Seu pai é Deus. E o próprio Deus habitou em Seu Filho e Lhe deu
Seu próprio Nome.
18 - E não apenas isso, mas todos nós temos a promessa de sermos cheios com o Espírito
Santo, mas isso não nos faz Deus. Atos 2:38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada
um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o
dom do Espírito Santo;
Vamos ver mais alguns que receberam o Espírito Santo. Atos 9:17 Ananias foi, e entrou na
casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o SENHOR Jesus, que te apareceu no
caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito
Santo.
Atos 4:8 Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós,
anciãos de Israel,
19 - E quanto aos 120 que estavam na sala superior no dia de Pentecostes? Atos 2:4 E todos
foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falassem.
Então você vê, para ser cheio com o Espírito Santo ou ungido com o Espírito Santo não te
torna o Espírito Santo. E desde que o Espírito Santo é o próprio Deus, Porque Deus é Santo
e Ele é Espírito, e então Ele é O Espírito Santo, porque não há dois Espíritos Santos. Mas é
um espírito com o qual somos todos batizados em Um Corpo. O Espírito de Deus. A Vidade-Deus em nós é que nos faz agir como filhos de Deus assim como o Filho de Deus agiu.
20 - E só porque Deus deu Seu próprio nome ao Seu Filho não faz desde Deus. Há apenas
um Deus, e Ele teve um filho. E se você acredita que porque Deus deu Seu nome ao Seu

filho faz de Seu Filho Deus, então o que você vai fazer quão ao fato de que a todos os filhos
de Deus é dado Seu nome? Efésios 3:14-15 Por causa disto me ponho de joelhos perante o
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
15 Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,
21 - E não apenas toda a Família de Deus, mas os 144,000 também. Como vemos em
Apocalipse 14:1 E OLHEI, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele
cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai
22 - De seu sermão A crença de Maria 60-0311 P38 o irmão Branham disse, Isso fez com
que esse pequeno bebê viesse à vida no ventre de sua mãe, e pulou de alegria. E a Bíblia
diz que João nasceu do ventre de sua mãe cheio do Espírito Santo. Não apenas isso, mas
enquanto ele estava no ventre e o Espírito Santo sobre ele, sua própria mãe recebeu o
Espírito Santo e professou dizendo... E deu profecia a respeito dele e ao Senhor Jesus. Não
vêem vocês, amigos, aquele mesmo Jesus Cristo que nasceu da virgem Maria, nasceu de
nascimento virginal, Seu Espírito Santo está aqui esta noite. Ele tem cada anjo sob seu
comando; Ele tem todo o poder sob Seu controle. “Cada—Todo poder na terra e no céu”.
Ele disse, “é dado em Minhas Mãos. Vai pois tu e ensinais todas as nações, em todo o
mundo...” E Ele—Ele... Todo o poder está com Ele, e ele fez essas promessas. Apenas não
O questione; Tome-O em Sua Palavra. Faça isso enquanto curvamos nossas cabeças nesse
momento em oração.
23 - Agora, olhemos algumas coisas que o irmão Branham teve de dizer sobre o nome com
o qual Jesus entrou.
Queríamos ver a Jesus 58-0612 P:55 Olhe. Quando ele estava aqui na terra, quantos
sabiam que aquele era o Pilar de Fogo que seguiu os Filhos de Israel no deserto, que era
Cristo, o anjo do pacto? Certo. E quantos sabiam que aquele era Jesus em Jesus, aquele
mesmo Espírito? Olhe, quando eles O questionaram, São João 6, chamando sua...?...
atenção para isso. Eles disseram, “Tu dizes ser maior que Abraão?” E disse, que, “Por
que, tens cinqüenta anos penas”. Ele disse, “Antes que Abraão fosse, EU SOU”. EU SOU
estava na sarça ardente. Está correto? Um pilar de Fogo... Quando ele estava aqui na
terra, Ele disse, “Eu vim de Deus e vou pára Deus”. Ele disse isso? E então, se ele veio do
Pilar de Fogo, Ele retornou para lá novamente. Após sua morte, sepultamento e
ressurreição, São Paulo estava no caminho para Damasco e grande Luz golpeou seu rosto
e o cegou. Nenhum dos outros A viu. Paulo A viu. Ela o cegou; Ele caiu ao chão. O que é
esse Pilar de Fogo, novamente? “Saulo, Saulo, por que Me persegues?” “Quem és,
Senhor?” “Eu sou Jesus”. Correto?
24 - Então você vê aqui que este na forma de Pilar de Fogo é o mesmo que habitou o Filho
de Deus. O pai, cujo nome é Jesus, e o mesmo nome foi dado ao filho quando nasceu. O
Jesus que estava em Jesus, era o próprio Deus, o Pai de Jesus.
25 - Observe novamente o irmão Branham dizer de seu sermão Eventos modernos
esclarecidos por profecia 65-1206 P:64 A Porta... Disse, “Eu farei um lugar... Não...
Você não vai Me louvar em cada porta que Eu lhe der; mas há uma Porta, e nessa Porta
Eu porei Meu nome”. E onde o Senhor Poe Seu nome, ai é onde Deus receberá seu
sacrifício. Nós temos feito todos os tipos de portas, mas Deus fez uma Porta. Deus fez uma
Porta, e esta Porta era... São João 10, Jesus disse, “Eu sou a Porta”. Deus Poe Seu Nome
em Jesus. Você realmente acredita nisso? Ele era o Filho de Deus. Todo filho vem em
nome de seu pai. Ele disse, “Eu venho em nome de meu Pai; não Me recebeis”. Eu venho
em nome de meu Pai; você vem em nome de seu Pai. Jesus bem em Nome do Pai Dele,
então o nome de seu Pai é Jesus (exatamente), porque Ele vem em Nome de Seu Pai.
26 - Coisas que hão de ser 65-1205 P:58 Agora, Ele não encontrou você numa porta
metodista, numa batista, ou numa pentecostal, ou em qualquer uma; mas Ele Poe Seu

nome em Seu Filho. Ele disse, “Eu vim em nome de Meu pai”. Todo filho vem em nome de
seu pai. Eu vim em nome de um Branham, porque meu pai era um Branham. E você vem
em seu nome, porque é o nome do seu pai. E Jesus, o Filho, veio em Nome de Seu Pai. E
Ele disse que Ele Poe Seu nome... “Nesta porta que ponho Meu Nome estava o Sacrifício”.
E em Jesus Cristo é o único lugar que você encontrará companheirismo e louvor a Deus.
Você diz, “Bem, eu pertenço à igreja”. Isso não faz nada diferente. Você tem de estar em
Cristo.
27 - Único Lugar provido de Deus para adoração 65-1128M P:89 Onde ele colocou Seu
Nome? Em seu Filho. “OH”, você diz, “agora espere um minuto, irmão Branham. Aquele
era o Filho, não o Pai”. O filho sempre toma o nome do pai em qualquer caso. Eu vim a
esta terra com o nome de um Branham, porque o nome do meu Pai era Branham. Jesus
disse, “Eu vim em Nome de Meu Pai, e não Me recebeis”. Você está esperando uma
escritura? São João 5:43. Vê? “Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais;”. Então o
Pai coloca seu próprio Nome, que é Jesus, no Filho. E Ele é o caminho; Ele é a porta. Ele
é a casa. Ele é onde Deus escolheu por Seu nome. Deus nunca pôs Seu nome em mim;
Nunca pôs na igreja; Ele nunca pôs na metodista, batista, católica; Mas ele pôs em Cristo,
o Emanuel ungido.
28 - O Deus dessa era maligna 65-0801M P:112 E quando Jesus disse, “Ide e batizais do
Nome do Pai, Filho, Espírito Santo”. Fazendo isso para cegar os incrédulos... Veja. Por
que Pedro não fez ao pé da letra? Ele deveria. Se um homem é batizado nos títulos Pai,
Filho, Espírito Santo, ele nunca foi batizado a final; Ele não tem nome. Pai não é nome;
Filho não é nome; e Espírito Santo não é nome. Espírito Santo é o que Ele é, como eu sou
humano. Ele é o Espírito Santo. Pai é um título. Eu sou pai. Filho é um titulo; Eu sou um
filho. Humano é um título; é isso que eu sou. Mas meu nome é William Branham. E o nome
do Pai, Filho, Espírito Santo é o Nome de Jesus Cristo. Jesus disse, “Eu venho em nome
de Meu Pai”. Qual é o nome do Pai? Qualquer filho vem no nome de seu Pai, e o nome
do Pai é Jesus Cristo. Vê? Vê o que quero dizer?
29 - Lugar Provido de Deus para adoração 65-0220 P:24 E agora, nós encontramos que
Jesus também disse, “Eu venho em nome de Meu Pai, e não Me recebeis”. Então o nome
do Pai deve ser Jesus. Correto. O nome do Pai é Jesus, porque Jesus disse a eles, “Eu
carrego o nome de Meu pai. Eu venho em nome de Meu Pai, e não me recebeis”. Então
Seu nome era Jesus, e Gabriel O Chamou de Jesus, os profetas O chamaram Jesus, e
absolutamente Ele era Jesus. Antes mesmo de Seu nascimento o santo profeta chamou Seu
Nome Emanuel, que é “Deus conosco”. Então Deus foi manifestado em carne para levar
embora os pecados do mundo, e desse modo Lhe foi dado o Nome de Jesus. Então Jesus é
o Nome. E o Nome foi Posto em um Homem, não uma igreja, não uma denominação, não
um credo, mas um homem. Ele escolheu por Seu Nome em Jesus Cristo. Agora,
encontramos que então Ele se torna o lugar para adoração de Deus, onde você O adora.
Mesmo antes que ele tivesse nascido, Seu Nome era chamado Jesus.
30 - E quanto a Isaias 9:6. Isso nos diz que o nascido é o Pai eterno, e o Deus Todopoderoso. É assim? Vamos ler isso pensamento por pensamento. Isaias 9:6 Um Filho nos é
nascido, agora, se o filho nasceu, ele tem um princípio. Então como pode ele ter um
princípio e ser o Pai da eternidade? William Branham disse ele não pode ser Seu próprio
Pai, então temos um paradoxo aqui, mas vamos ler adiante, “Um filho nos é dado”. Agora,
se este Filho é dado, então alguém maior teve de dá-Lo, e quem poderia ser? Encontramos
nossa resposta em João 3:36 Porque Deus amou tanto o mundo que deu Seu Filho
unigênito.
31 - Então quando Isaias 9:6 nos diz que esse filho foi dado, é vital que alguém maior
tenha o dado, e nós temos nossa resposta, o Pai Seu Filho unigênito. “E o comando estará
sobre seus ombros”. Agora, para que o comando esteja nos ombros desse, ele teria de ser

elevado àquele lugar, e encontramos a escritura que nos diz no livro de Atos, 3:36 que
Deus O fez Senhor e Cristo. Agora, se Deus O fez Senhor, então Ele não era Senhor, para
começar. ATOS 5:31Deus com a sua destra o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a
Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Filipenses 2:8 E, achado na forma de
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.
9 Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o
nome;
10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e
debaixo da terra,
32 - Agora, esta escritura claramente nos diz que ele foi obediente mostrando que ele não
era soberano, e Deus, o Único Soberano exaltou aquele que não era soberano. 12 “E seu
nome será chamado Maravilhoso, Consolador, O Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade,
o Príncipe da paz”. Observe que não diz que Ele é, mas Seu nome será chamado, e isso
significa muito, porque Jesus disse Eu venho em Nome de Meu Pai. JOÃO 5:43 Eu vim em
nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
E de onde vem o nome Jesus? Vem de Joshua, que significa “Jeová Salvador”. Então seu
nome será chamado... Chamado do que? O mesmo que o Deus Todo-poderoso e o Pai da
eternidade...
33 - Envergonhado Dele 65-0711 P:90 Jesus disse, “Eu venho em nome de meu Pai, e não
Me recebeis. Mas virá um em seu próprio nome e vós o recebereis”. Isso é sua
denominação. Todo filho vem em nome de seu pai. Eu venho em nome de meu pai. Vocês
homens vêm em nome de seus pais. E qual era Seu Nome, qual é o nome do Pai? Jesus.
Ele, “venho em nome de Meu Pai, e não Me recebeis”. Agora, Sua Noiva terá Seu Nome,
claro. Eu tomei uma mulher com o nome Broy, e ela se tornou uma Branham. Ele está
vindo por uma Noiva, esteja certo e lembre-se disso enquanto você vem para a piscina.
Vamos curvar nossas cabeças agora.
34 - Único lugar provido para adoração de Deus 65-1128M P:93 Agora, um filho
sempre vem em nome de seu pai. Qualquer filho vem em nome de seu pai. E Jesus disse,
“Eu vim em Nome de Meu Pai”. Então qual é o nome do pai? Qual é o nome do Filho? E
Ele disse, “Um pouco mais e o mundo não mais me verá, mas vós Me vereis”. Ele veio na
forma de Espírito Santo, o mesmo Jesus. Por isso eles estavam adorando, “O Jesus”. Vê?
Vê? Pai, Filho, e Espírito Santo: É o Senhor Jesus Cristo. Só isso. “Eu venho em Nome de
Meu Pai, e não me recebeis”.
35 - Lugar provido para adoração de Deus 65-0425 P:27 Agora, para ajudar, nós
poderíamos pegar a Bíblia inteira para dar suporte ao que vou dizer. Pois o lugar que Ele
escolheu é em Cristo, em Jesus Cristo. É Nele, Seu Filho, Filho de Deus, Jesus Cristo.
“Bem”, você disse, “Eu pensei que a Escritura diz aqui que Ele disse que escolheria o
lugar, e também poria Seu nome nesse lugar”. Por que, o filho sempre toma o nome do pai.
Meu nome é Branham porque meu Pai era Branham. E Jesus disse que Ele veio em Nome
de Seu Pai. São João 5:43 “Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais”então, ai está
onde Deus colocou Seu Nome, sob o sacrifício de Seu próprio Filho. É o único lugar
provido de Deus, ali é onde as pessoas podem encontrar a Deus, é em Cristo. É Seu lugar
provido onde, não denominação, não um credo, nem nada mais, Deus prometeu encontrar.
Só em Jesus Ele vai encontrar, pois é o único lugar em que está Seu Nome.
36 - Quem é este Melquisedeque 65-0221E P:52 Agora, observe. Agora, nós vemos
Melquisedeque e por que Maria não era Sua mãe. Por isso Ele a chamou de mulher, não
mãe. Ele não tinha Pai, pois Ele era o Pai, o Pai da eternidade, o três em Um. Ele não
tinha mãe. Certamente que não. Ele não tinha pai, pois ele era o Pai. Como o poeta disse
uma vez dizendo um grande louvor a Jesus. Ele disse, EU SOU aquele que falou a Moisés
na sarça ardente. EU SOU o Deus de Abraão, a brilhante Estrela da Manha. Eu sou Alfa,

Omega, o princípio e o fim. Eu sou toda a criação, e Jesus é o Nome. ( Correto). Oh, quem
dizes que Sou? De onde dizem que venho? Você conhece Meu Pai, ou pode dizer Seu
Nome? (Aleluia) É o Nome do Pai. “Sim, Eu venho em nome de Meu Pai,e não Me
recebeis”. Vê? Claro, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
37 - Eu espero que você possa ver quão importante é esse Nome e porque o Filho recebeu
esse nome por herança. Isso não faz Dele o Pai. Ele não pode ser Seu próprio Pai. E você
sendo cheio com a Vida de Deus não vai virar Deus, também. Há Um Deus, e Ele teve um
único Filho nascido, e Ele tomou o nome do Pai, como nós, Sua Noiva, tomaremos o Nome
do Noivo.
Aleluia, vamos curvar nossos corações em oração;
38 - Querido pai, nós vamos a ti no mais bonito nome Jesus, no qual toma família no Céu
será nomeada, e nós agradecemos a ti por este entendimento que nos deste neste dia, e
também pedimos que nos ajude a andar merecedores desse Nome, pois pedimos no nome
de Jesus, amém.
Pastor, Brian Kocourek
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