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QUEM É DEUS ? 
 
“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa; porventura diria ele, e não o 
faria? Ou falaria, e não o confirmaria?” Numeros 23:19 
“Deus é Espirito, e por isso os que o adoram devem adora-lo em espirito e em Verdade.” - Joao 4:24 
“Deus nunca foi visto por alguem. O Filho unigenito que esta no seio do Pai, esse o revelou.” - Joao 1:18 
“Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus; só este viu ao Pai.” Joao6:46 
“ Ora, o Senhor é Espirito; e onde esta o Espirito do Senhor, ai ha liberdade”  

2 Corintios 3: 17 
“Ninguem jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus esta em nos, e em nos e perfeito o seu 
amor.” 1 Joao 4:12 

***** 

132 Quando, Deus, assim aprouve ao Pai, Deus o Espírito, levantar Seu Próprio Filho; fez sombra 
sobre Maria, pelo Espírito Santo, e trouxe um corpo que Lhe serviria e serviria Seu propósito para Ele. “O Deus 
estava em Cristo, a plenitude da Divindade corporalmente, Nele”, refletindo o que Deus era, para o 
povo, fazendo o - fazendo o mundo todo saber o que Deus desejava que cada indivíduo fosse: um filho, 
e filha. Ele tomou um homem e fez isto. E por causa Dele não se unir com suas classes organizacionais, eles 
O condenaram e O crucificaram. 
 
168 E o Espírito Santo é a mesma coisa hoje. É o Espírito de Deus sobre a Palavra escrita, tratando 
de encontrar alguém para refletir a Si mesmo para esta era, para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, 
e eternamente.São João 14:12: “As obras que eu faço vós também as fareis”. “Jesus Cristo o mesmo ontem, 
hoje, e eternamente”. Vêem, constantemente tratando de encontrar Sua forma para refletir-Se. 
225 E o Espírito Santo, hoje, não é a terceira Pessoa. Ele é Deus, Ele mesmo, manifestado em carne 
humana, pelo Sangue de Jesus Cristo, para santificar uma vida para que Ele possa refletir a Si mesmo 
através dela. E eles crucificaram essa mesma Palavra manifestada. Vocês entendem? [A congregação diz: 
“Amém” - Ed.] A crucificação de Cristo, hoje, é o povo que nega o vindicado e manifestado Filho de Deus 
entre as pessoas, por Suas - Suas coisas que Ele disse que aconteceriam neste dia por Sua Palavra. Estão 
vendo? 

A ACUSAÇÃO, 07 de julho de 1963, William M. Branham 
 

“E Deus no princípio, fez o Seu primeiro homem, Ele o fez de espírito. E espírito é a parte invisível do homem, 
que você não vê. Agora, Deus fez o homem na Sua Própria imagem. Vocês estão me escutando? [A 
congregação diz: “Amém.” - Ed.] Muito bem! Deus fez o homem na Sua Própria imagem. “E Deus é um 
Espírito,” disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente 
como o Espírito Santo tem o governo sobre a Igreja hoje. Ele conduzia a criação. Ele guiava os animais.” - $46 
A Deidade de Jesus Cristo , 25 Dez. 1949 – William Branham (GO) 

5 Então nós encontramos a verdadeira e suprema Deidade de Jesus Cristo. Todo o Livro, aqui, é 
simplesmente uma revelação de Jesus Cristo. E Ele vem... Nós encontramos que “muitas vezes e de várias 
maneiras, falou Deus aos pais através dos profetas; nestes últimos dias através do Seu Filho, Cristo Jesus”. Ele 
Se revelou. E o Livro de Gênesis a Apocalipse não é nada a não ser uma constante e perpétua revelação do 
Senhor Jesus. 
6 E nós encontramos que foi Ele que estava na sarça ardente. Nós encontramos que foi Ele que estava 
com Deus antes da fundação do mundo. E nós encontramos que, no Novo Testamento, Ele era Deus e homem 
juntos. Então quando Ele deixou o Novo Testamento para ir ao Céu, Ele disse, “Eu vim de Deus e volto para 
Deus”. 
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130 Na África eles batizam uma vez para o Pai, uma vez para o Filho, e uma vez para o Espírito Santo. 
Então chega um pobre judeu e diz, “Qual deles é o seu Deus? Qual deles é? O Pai, o Filho ou o Espírito 
Santo?” Eles são, todos três, Um. A Bíblia diz que eles são Um. 
131 Jesus era a casa na qual Deus habitava, a Bíblia, a Bíblia diz isto - que, I Timóteo 3:16, “Sem 
controvérsia” (isto é argumento) “grande é o mistério da piedade. Pois Deus foi manifesto em carne, visto pelos 
anjos, recebido no... pregou, crido e recebido na Gloria”. Era Deus!Diz a Bíblia, “Seu Nome será chamado 
Emanuel, que significa, “Deus conosco”. A Bíblia disse isto, Jesus, “Nele habita corporalmente toda a plenitude 
da Divindade”. 
132 Como tivemos isto outra noite, Deus no princípio era o Espírito. E então de Deus saiu o Logos, ou a 
Teofania que era uma forma de um homem chamar o Filho de Deus (prefigurado). Ele veio à terra, em um 
corpo de carne, mesmo antes Dele entrar em Jesus Cristo. Agora absorva isto de uma só vez, irmão. Eu te 
provarei isto. 
133 Quando - quando Moisés O viu, ele disse, “Deixe-me ver a Tua forma, Senhor”. E Deus escondeu-lhe 
numa rocha. E quando Ele passou, ele disse, “Era as costas de um homem”. Aquilo era aquela Teofania. 
Exatamente. Então aquela teofania teve que se fazer carne. Não outra pessoa, mas a mesma Pessoa teve que 
se tornar carne para tirar o ferrão da morte. Como a abelha quando ela ferroa, ela deixa um ferrão. E o ... ele 
nunca deixou aquilo... ele podia colocar um ferrão na carne humana por causa do pecado. Mas, irmão, quando 
ele ferroou a carne de Emanuel, ele perdeu o seu ferrão. Sim, senhor! Ele pode zumbir mas ele não tem mais 
ferrão.  
134 Não é de se admirar, que Paulo, quando eles foram cortar a sua cabeça, disse, “Ó morte, onde está o 
seu ferrão? Você pode zumbir e ferroar o quanto quiser. Sepultura, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus 
que nos dá a vitória através de Jesus Cristo”. Aí está você. Precisou de Deus Mesmo para fazer isto. Ele 
veio e foi manifestado em carne. Ele voltou em Espírito. 
135 Você diz, “Irmão Branham, você nunca nos disse ainda, quando Deus foi feito carne antes Dele vir em 
Cristo”. Quando Abraão estava assentado debaixo de sua tenda um dia, ali vieram dois Anjos e Deus chegou 
para Ele em carne humana. Eles tinham poeira em suas roupas e estavam cansados e eles se assentaram. E 
Abraão saiu e separou um novilho de sua mãe e o matou, e fez costelas de cordeiro. Saiu e apanhou... pediu 
Sara para apanhar um pouco de farinha de milho e a peneirou, e fez um pouco de pão de milho. E apanhou um 
pouco de manteiga da vaca e um pouco de leitelho, e levou aquilo lá fora e preparou. E Deus comeu aquilo! 
Aleluia! 
136 Esta é a razão:  
   Minha fé olha para Ti 
   Tu Cordeiro do Calvário. 
137 Você acha que isto é uma grande coisa para Deus? Deus, o Qual fez todo o potácio e cálcio e tudo no 
mundo, Ele desceu para visitar Abraão. Ele disse, “Você acha que eu esconderei isto de ti, vendo que tu es o 
herdeiro do mundo?” Amém. “Eu não esconderei isto de ti”.  
138 Deus simplesmente teve um... Somos feitos de dezesseis elementos. Ele simplesmente apanhou um 
pouco de cálcio e potácio, um pouco de petróleo e luz cósmica, saiu ... (o irmão Branham sopra - Ed.) “Dê um 
passo aí, Gabriel”. Um corpo!  
139 (O irmão Branham sopra - Ed.) “Entre nesse, Wormwood”. Ele entrou naquele. Dois Anjos do Céu.  
140 Deus inclinou e encheu a mão daquilo (O irmão Branham sopra - Ed.) Ele Mesmo entrou naquele. 
Desceu e teve fome. Bendito... É isto, irmãos adventistas, que não comem carne? Daqui a pouco entraremos 
nisto. Deus Todo Poderoso, Jeová! Descubra se aquele mesmo Nome não está traduzido ao Mesmo na sarça 
ardente. Aleluia! E quando Ele parou na terra, Ele disse, “Antes que Abraão fosse, Eu Sou aquele Mesmo na 
sarça ardente”. Isto é certo, Eloí! Veja se isto não é o mesmo. Era Ele quemestava na sarça ardente.  
141 Era Ele aqui na presença de Abraão em um corpo de carne que comeu a novilha, e bebeu o leite da 
vaca, e comeu a manteiga no pão de milho. Bendito seja o Santo Nome de Deus. Desceu ali e disse, “Não 
deixarei...” e Ele tinha a Suas Costas viradas. Ele disse, “Abraão, eu vou te visitar, e você trará aquela criança. 
Você está com cem anos de idade agora, e Sara noventa”. (E Sara na tenda... riu) Ele disse, “O que fez Sara 
rir?” (Atras Dele! A tenda estava entre eles!)  
142 Abraão disse, “Sara, você riu?” 
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143 “Não, nunca”. 
144 Disse, “Sim, você riu!” Que tipo de telepatia é esta? Que tipo de leitura mental era aquela? Ele faz o 
mesmo hoje! Ele é Jeová-Jire, Jeová-rafa, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca falha.  
145 Veja Ele, ali está Ele, veio andando e falou com Abraão e desapareceu na sua frente. E o grande 
patriarca Abraão disse que ele falou face a face com Deus. Eloí, o mesmo Deus. Você entendeu isto? Não três 
pessoas, irmão. Três ofícios da mesma Pessoa. 
146 No princípio era o Mesmo. Ele era aquela grande Fonte do Espírito onde toda verdade, todo o amor, 
toda a paz, tudo que era puro estava nesta Fonte. Ela começou a forma um corpo, uma teofania, o tipo de 
corpo que teremos. Não um corpo glorificado, mas como um corpo angelical; tem aspecto e forma. 

HEBREUS, CAPÍTULO 4, 01 de setembro de 1957, William M. Branham 
 
 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  

Você contribuir grandemente para o enriquecimento deste site por suas perguntas, 
comentários e sugestões. Obrigado por suas orações e encorajamento. Por toda 
Correspondencia: petelo41@gmail.com, billydk67@gmail.com  
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