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ONOSSO SENHOR JESUS CRISTO É O FILHO DE DEUS 
 
“7Proclamarei o decreto do SENHOR. Ele me disse: “Tu és meu Filho; Eu hoje te gerei. 8Pede, e Eu te darei as 
nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. 9Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de 
oleiro as espatifarás”.10Por isso, ó reis, sede prudentes; aceitai a correção, magistrados da terra! 11Servi ao SENHOR 
com temor, e vivei nele com alegria e tremor. 12Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos 
sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele 
depositam sua plena confiança.”  -Salmos 2:7-12. 
 
“26Ele me invocará, declarando: ‘Tu és meu Pai, meu Deus, a Rocha que me salva’. 27Eu também o constituirei 
meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra!28Manterei meu amor leal por ele para sempre, e minha 
aliança com ele jamais se quebrará.29Para sempre estabelecerei sua descendência; e seu trono, como os dias do 
céu.”- Salmos 89:26 – 29. 
 
“15Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Quando, então, foi do seu 
agrado, 16revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não 
pedi orientação a pessoa alguma.”Gálatas 1:15-16 
 
“11Assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 
mestres, 12com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o Corpo de Cristo seja 
edificado, 13até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à 
maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo.14O objetivo é que não sejamos mais como 
crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento 
de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro.15Longe disso, seguindo a verdade 
em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16Dele todo corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas 
as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.” 

Efésios 4:11-16 
 
“1Havendo Deus, desde a antiguidade, falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio 
dos profetas,2nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe 
e por meio de quem criou o Universo.  3Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, 
sustentando tudo o que há pela Palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se 
assentou à direita da Majestade nas alturas,4tornando-se tão superior aos anjos quanto o Nome que herdou é ainda 
mais excelente do que eles.O Filho é exaltado acima dos anjos 5Porquanto, a qual dos anjos Deus alguma vez 
afirmou: “Tu és meu Filho; Eu hoje te gerei”?E outra vez: “Eu lhe serei Pai, e Ele me será Filho”? 6E uma vez mais, 
quando Deus introduz o Primogênito no mundo, declara: “Todos os anjos de Deus o adorem”.  7Quanto aos anjos, Ele 
afirma: “Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos, labaredas de fogo”.8Entretanto, a respeito do Filho, revela: “O 
teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade; e o cetro do teu Reino é bastão da justiça.  9Amas o direito e odeias 
a iniquidade; por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus 
companheiros”.10E acrescenta: “Tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras 
das tuas mãos. 11Eles perecerão, mas tu permanecerás; envelhecerão como vestimentas, 12e como um manto tu os 
enrolarás, e como roupas serão trocados; mas, Tu és imutável, e os teus dias não terão fim”. 13Ora, a qual dos anjos 
Deus alguma vez declarou: “Senta-te à minha direita, até que Eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus 
pés”? 14Não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a 
salvação?” - Hebreus 1:1-14. 
 
 “12Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A suprema pessoa 
de Cristo 13Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,  14em quem 
temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados.15Ele é a imagem do Deus 
invisível, o primogênito sobre toda a criação; 16porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. 17 
Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. 18Ele é a cabeça do Corpo, que é a Igreja; Ele é o 
princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. 19Porquanto foi 
do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,20e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as 
coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido 
na cruz. 21 E a vós outros também que, no passado, éreis estranhos e inimigos de Deus conforme demonstrado pelas 
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obras más que praticáveis,22agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, 
para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, 23se de fato permaneceis 
na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas 
as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O ministério do apóstolo.” -Colossenses 1:12-23 
 
 “6Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será 
chamadoConselheiro-Maravilhoso, Deus Todo Poderoso, Pai-Eterno;Sar-Shalom, Príncipe-da-paz.7Ele será 
descendente do rei Davi; o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu Reino. As 
bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo o Yahweh, o SENHOR dos 
Exércitos, fará com que tudo isso se realize!”- Isaías 9:6 -7. 
 
“2No entanto tu, Bete-Lechem, Belém, Casa do Pão; Ephrathah, Efratá, Frutífera, embora pequena demais para figurar 
entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são 
desde os dias da eternidade!” 3Por este motivo os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo até ao 
tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz; quando então o restante dos irmãos do governante 
voltará para unir-se aos israelitas.4Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahweh, na majestade do Nome 
do SENHOR, o seu Elohim, Deus! E eles viverão em Paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da 
terra. 5Ele será, pois, o nosso Shalom, Paz e Prosperidade! E quando a Assíria invadir nossa terra e atacar nossos 
palácios, levantaremos contra ela sete pastores e oito líderes escolhidos!Miquéias 5: 2-5 
 
“1Ouvi-me, todas as ilhas, e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção! Antes de eu nascer Yahweh me 
escolheu e convocou; desde o ventre de minha mãe ele pronunciou o meu nome. 2De minha boca fez uma espada 
cortante, abrigou-me na sombra da sua mão; fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. 3Disse-me: “Tu és 
meu servo, Israel, em quem me gloriarei.” 4Todavia considerei: Tenho me afadigado sem qualquer compensação; 
tenho despendido minhas forças em vão e para resultado algum. Contudo, o que me é devido está seguro nas mãos 
de Yahweh e a minha recompensa guardada com o meu Deus. 5Mas agora dizYahweh, que me formou desde o 
ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque Eu Sou glorificado perante o 
SENHOR, e o meu Deus é a minha força. 6Sim, ele declarou: “De fato, pouco é para ti ser meu servo a fim de restaurar 
as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que Eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de 
modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra!”7Assim diz Yahweh, o Redentor, o 
Santíssimo de Israel, àquele que foi desprezado e odiado pela nação, ao escravo de governantes: “Eis que reis o 
contemplarão na sua ascensão majestosa, líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de 
respeito. Porquanto Eu, o SENHOR, cumpro todas as minhas promessas; Eu, o Santo Deus de Israel, que te 
escolhi!”8Assim diz Yahweh: “No tempo favorável, Eu te responderei e no Dia da salvação Eu mesmo te ajudarei; 
Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, a fim de restaurar a terra e distribuir suas propriedades 
abandonadas, 9para dizeres aos cativos: ‘Saí!’, e àqueles que se encontram em trevas: ‘Vem à luz!’. Eles se 
apascentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em toda a colina estéril. 10Não passarão fome nem 
sede, tampouco o calor do deserto e o sol os molestarão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para 
as fontes de água. 11Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão 
implementadas. 12Eis que estes virão de longe, e eis, que aqueles, do Norte e do Ocidente, e aqueles outros ainda, da 
terra de Sinim.” 13Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque Yahweh consolou o seu 
povo e dos aflitos teve misericórdia.” Isaías 49:1-13. 
  
“22O SENHOR me possui como fundamento do seu Caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais 
antigas; 23fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. 24Nasci quando ainda 
nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água; 25antes de serem estabelecidos os montes e de se 
formarem as colinas, eu já existia. 26Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de 
poeira com as quais fez o mundo. 27Quando Ele estabeleceu os céus, lá estava Eu; quando delineou o horizonte 
sobre a superfície do abismo, 28quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, 29quando 
determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas 
dos alicerces da terra, 30então, Eu estava com Ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o 
seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. 31Regozijando-me com o mundo que Ele criou, e me 
alegrando com os seres humanos!32Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os 
que guardarem os meus decretos! 33Ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeites a minha instrução. 34Bem-
aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia à minha porta, aguardando com esperança às 
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ombreiras da entrada da minha casa.35Porquanto, toda pessoa que me encontra, acha a vida e ganha o favor do 
SENHOR.” Provérbios 8:22-34. 
 
“1Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama 
também o que dele foi gerado.” -1 João 5:1. 
 
“21Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e, 
porquanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. 22Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o 
Messias? Este é o Inimigo de Cristo: aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. 23Todo o que nega o Filho de 
igual forma não tem o Pai; quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai.24Quanto a vós outros, zelai 
para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes 
permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. 25E esta é a Promessa que Ele nos fez: a vida 
eterna!26Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir.” -1 João 2:23. 
 
“ 9Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a Palavra 
de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. 10Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse 
testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deuso faz mentiroso, porquanto não crê no 
testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. 11 E o testemunho é este: que Deus nos concedeu a vida 
eterna, e essa vida está em seu Filho!12Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a 
vida. Conselhos finais do amado pastor 13Estas orientações vos escrevi, a fim de saberdesque tendes a vida eterna, a 
vós outros que credes em o Nome do Filho de Deus. 14 E esta é a segurança que temos para com Ele: que, se lhe 
fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. 15E, se 
estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos 
que lhe temos feito.” 1 João 5:9 -15 
 
“ 13Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou; 14e, se Cristo não ressuscitou, é 
inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé.15Pior que isso, seremos considerados falsas 
testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se 
é verdade que os mortos não ressuscitam, então, Ele também não ressuscitou a Cristo. 16Porquanto, se os mortos não 
ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado! 17E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e 
continuais a viver em vossos pecados. 18Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 19Ora, se a 
nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A 
ressurreição dos crentes20No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro 
dos frutos dentre aqueles que dormiram. 21Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, 
por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos 
serão vivificados.23Contudo, cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; logo depois, os que são de sua propriedade na sua 
vinda. 24Então virá o fim, quando Ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, 
potestade e poder.25Porque é necessário que Ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados 
debaixo de seus pés. 26E o último inimigo que será destruído é a Morte. 27Pois Ele “tudo sujeitou debaixo de seus 
pés”. Porquanto, quando se afirma que “tudo” lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, 
que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. 28Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio 
Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo 
em todos.”1 Coríntios 15: 13 -27 
 
 “ 30Mas o anjo lhe revelou: “Maria, não temas; pois recebeste grande graça da parte de Deus. 31Eis que engravidarás e 
darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 32Ele será Grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O 
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, 33e Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu Reino nunca 
terá fim”. - Lucas 1:30 -33 
 
“ 13Temos certeza de que permanecemos nele, e Ele em nós, porque Ele nos outorgou do seu Espírito. 14E vimos e 
testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. 15Se alguém confessa publicamente 
que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus.”- 1 João 4:15 
 
“20Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus.21Todos quantos o ouviam 
ficavam atônitos e indagavam: “Ora, não é este o homem que, em Jerusalém, buscava destruir aqueles que invocavam o 
Nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais 
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sacerdotes? 22Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, 
ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias.” -Atos 9:19-22 
 
“ 29Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi 
sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. 30Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera 
sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. 31Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição 
do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. 32Deus ressuscitou este Jesus, 
e todos nós somos testemunhas deste fato.33Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo 
prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. 34Porquanto, Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo 
declarou: ‘O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita 35até que Eu ponha os teus inimigos como estrado 
para os teus pés’. 36Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: Este Jesus, a quem vós 
crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias!”37Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, e 
desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: “Caros irmãos! O que devemos fazer?” 38Orientou-lhes Pedro: 
“Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados; e 
recebereis o dom do Espírito Santo. 39Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão 
distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar!” 40E com muitas outras palavras dava seu 
testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: “Sede salvos desta geração que perece!”41Assim, todos quantos 
aceitaram a sua palavra foram batizados; e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de três mil pessoas. 42Eles 
perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43E na alma de cada 
pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos 
apóstolos.44Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 45Vendiam suas propriedades e bens, e 
dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. 46Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do 
templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, 
 47louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E, assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade 
as pessoas que iam sendo salvas.” - Atos 2:29 -47 
 
“ 28Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram 
chamados conforme seu plano. 29Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou 
para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30E aos 
que predestinou, a estes também chamou; e aos que chamou, a estes igualmente justificou; e aos que justificou, a estes 
também glorificou. 31A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra 
nós?32Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá 
juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas?33Quem poderá trazer alguma acusação sobre os 
escolhidos de Deus?É Deus quem os justifica! 34Quem os condenará?Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, Ele 
ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor.” Romanos 8:28-34 
 
“1Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 2Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: “Eis que 
Eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho; voz do que clama no deserto: 3‘Preparai o 
caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas’”.Marcos 1:1-3 
 
“ 29No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo!30Este é aquele do qual eu disse: ‘depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois 
que já existia antes de mim’. 31Eu não o conhecia, mas, a fim de que Ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, 
batizando com água”. 32E João testemunhou, dizendo: “Vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e 
permaneceu sobre Ele. 33Eu não o conhecia; Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: ‘Aquele 
sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo’.João 1:29 -33 
 
“ 32Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. 33Então os que estavam no barco adoraram-no, 
exclamando: “Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus”. 

Mateus 14:32-33 
 
“26Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, Eu lhe darei autoridade sobre as nações. 27Ele as 
governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. 28Eu lhe concederei autoridade 
semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã’.  29Aquele que tem ouvidos, 
compreenda o que o Espírito revela às igrejas!” 

Apocalipse 2:26 -29 
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“1Então, observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de 
ambos os lados e selado com sete selos. 2Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz: “Quem é digno 
de abrir o livro e de lhe romper os selos?” 3No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra nem debaixo da 
terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. 4E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que 
fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. 5Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: “Não chores, pois o 
Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos”. 6Nisso, aconteceu que reparei, no 
meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé, um Cordeiro que parecia estar morto, e tinha 
sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7Ele veio e pegou o livro da mão 
direita de quem estava assentado no trono. 8E assim que o recebeu, os quatro seres viventes e os vinte e quatro 
anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são 
as orações dos santos; 9e eles cantavam um cântico novo: “Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, 
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.  10Tu 
os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus; e assim reinarão sobre a terra”.11Então reparei e também 
ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de 
milhares de milhares e de milhões de milhões. 12Eles proclamavam em alta voz: “Digno é o Cordeiro, que foi morto, 
de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor!” 13Em seguida, ouvi todas as 
criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: “Ao que está 
assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos!”.  14E 
os quatro seres viventes bradavam: “Amém!”, e os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram.”Apocalipse 5:1-14 
 

***** 
 
72 Como o Espírito de Deus desceu e criou na virgem Maria as células das quais nasceu Seu corpo. Eu quero 
repetir isto. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo 
simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isto seria o homem pecaminoso produzindo 
um corpo. Isso não haveria produzido o “Último Adão.” Dele foi dito: “Mas um corpo tens ( o Pai ) preparado para  mim”. 
Deus ( não Maria ) providenciou aquele corpo. Maria foi a incubadora humana, e ela reteve aquele Menino Santo e o 
trouxe à luz. Era um Deus-Homem. Ele era o Filho de Deus. Ele era a Nova Criação. Homem e Deus se 
encontraram e se juntaram; Ele foi o primeiro Ser desta nova criação. Ele encabeça esta nova raça. 
 E ele é a cabeça do corpo da igreja: é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a 
preeminência. Colossenses 1:18 
 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo II 
Coríntios 5:17. Aqui podemos ver que embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo, tem 
chegado a ser a nova criação de Deus. 
 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que 
andássemos nelas. Efésios 2:10. 
 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. 

AS SETE ERAS DA IGREJA - A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA, 11 de dezembro de 1960, William M. Branham 
 

6 Estas bênçãos as pedimos para a honra do Reino de Deus, no Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. 
[Assentai-vos] 

A SEMENTE NÃO HERDA COM A PALHA , 18 de fevereiro de 1965, William M. Branham 
 
173 No Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a glória de Deus, e de acordo com a Palavra de Deus a qual 
acabei de pregar, eu tomo todo espírito aqui sob meu controle. 

O JULGAMENTO - 21/06/1964, 21 de junho de 1964, William M. Branham 
 

47 Deus prova você. Todos os filhos que vêm a Deus devem ser primeiro provados, disciplinados, para ver se ele 
pode suportar a disciplina. Se nós andamos e falamos: “Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu 
pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, moído pelas minhas 
iniquidade. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras eu estou curado.” Quando você diz isto, 
com uma confissão...  todos os seus pecados e suas iniquidades, e suas habilidades e tudo que você tem, deixa no altar, 
então, aí, não tendo nada em seus braços, satanás vai jogar todo o dardo que ele puder sobre você. Mas então se você 
se desvia de lá e diz: “Bem, talvez eu não fui salvo, pode ser que eu não fiquei curado,” então desviando-se a Bíblia diz 
que são “filhos ilegítimos, e não filhos de Deus.” 
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ELIAS E A COMIDA OFERECIDA, 11 de Março de 1960, William M. Branham 
 
86 Não viemos aqui nesta manhã apenas para assentarmos e falarmos a respeito de algum assunto histórico, que é 
todo verdadeiro, mas viemos aqui com um testemunho nesta manhã: “Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu 
sei disto além de qualquer sombra de dúvida. Eu sei que Ele ressuscitou dos mortos, e Ele vive dentro de mim hoje. 
Ele é meu e eu sou Dele. Sou co-herdeiro com Ele no Reino de Deus. 

EU SEI (Mensagem da Páscoa) , 17 de abril de 1960, William M. Branham 
 
220 Agora todos vocês repitam após mim. Eu creio[As crianças no altar dizem, “Eu creio” - Ed.] Jesus Cristo[“Jesus 
Cristo”] é o Filho de Deus. [“é o Filho de Deus.”] Hoje [“Hoje”] eu O aceito como meu Salvador pessoal. [“eu O aceito 
como meu Salvador pessoal.”] Deste dia, [“Deste dia,”] em diante, [“em diante,”] eu O amarei [“eu O amarei”] e O servirei.  
[“e O servirei.”] Amém. [“Amém.”] 

A SEMPRE PRESENTE ÁGUA DA ROCHA, 23 de Julho de 1961, William M. Branham 
 
1.Querido Deus, o Grande e Poderoso Deus, o qual formou todas as coisas pelo poder de Seu Espírito, e tem trazido 
Jesus Cristo, Seu Filho unigênitoo qual voluntariamente morreu por nós pecadores, o Justo pelo injusto para nos 
reconciliar neste maravilhoso companheirismo que temos novamente com Deus. Como somos ensinados nesta 
abençoada Palavra, que tivemos companheirismo com Ele antes da fundação do mundo, quando as estrelas da manhã 
cantavam juntas, e os filhos de Deus gritavam de regozijo... lá atrás antes da fundação do mundo. Como nós sabemos 
que aquele não era o mesmo tempo que o Cordeiro foi sacrificado; que quando Deus, em Seu grande pensamento, nos 
viu gritando e regozijando em nossa salvação através de Jesus? 
 
25 Agora observe isto. Simplesmente tão simples. Quando eles desceram do Monte da Transfiguração. Jesus disse 
aos Seus discípulos. "Quem dizem que Sou. Sou o Filho do homem?” 
 Um disse, “Tu és Moisés ou Elias, ou um dos profetas.” 
 Ele disse, “Quem dizeis?” 
 Pedro disse, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!” 
26 Ele disse, “Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois a carne nem o sangue não te revelou isto.” Vêem. Isto não 
vem através de seminários. Isto não vem através de denominações. “A carne nem o sangue te revelou isto. Você nunca 
aprendeu isto através de nenhuma escola de teologia. Mas Meu Pai o que está no céu te revelou isto. E sobre esta rocha 
eu edificarei Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” Uma revelação espiritual de Quem Ele é. 
 
190 Chamem-me de “santo rolador” se vocês quiserem; chamem-me de qualquer coisa que vocês queiram; 
desde que meu coração esteja certo de Deus, e meu espírito encaixe com a Bíblia de Deus, eu estarei seguindo 
exatamente em frente na mesma direção. 
191 Sim senhor, isto é o que cremos. Esta é a igreja do Deus Vivo, a qual não veio através de teologia. Ela não 
veio através de alguma concepção intelectual, feita por homens. Ela veio absolutamente pela verdade revelada que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus. 
 
234 Agora recordem, o próximo reavivamento que começará, o Senhor permitindo, nesta próxima quarta à noite, isto 
é sobre estas bases. Ouçam amigos. Há um verdadeiro Deus vivo. Correto. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O 
Espírito Santo está na igreja hoje. Agora, se eu tivesse alguém simplesmente para me dizer isto, eu teria direito de 
duvidar disto. Mas ouçam, certo dia no passado como um garotinho eu estava de pé embaixo de uma árvore. Eu O vi. Eu 
O ouvi. Ele me disse, “Afasta-te destas mulheres tolas. Afasta-te do cigarro e não blasfeme, beba e todas estas coisas. 
Eu tenho uma obra para você fazer quando Você crescer.” Eu sei que Ele e um Deus verdadeiro e vivo, que está à altura 
de Sua Palavra. 

A SEMENTE DA SERPENTE , 28 de setembro de 1958, William M. Branham 
 
“ Estou convecido de que Jesus Cristo e o Filho de Deus! Estou convecido! Eu creio nisto!”  

$ 128 Convecidos, Entao Preocupados ( 10 Junho 1962) – William Branham 
 
44 Não tenha medo do seu testemunho por Jesus Cristo! Brilhe sua Luz! Fique firme em suas convicções, 
que “Ele é o Filho de Deus. E que esta não é uma noite da visita do Noel, Papai Noel, mas que é o nascimento de 
Jesus Cristo que estão celebrando”. Vêem? Agora  encontramos estas coisas que são feitas. 
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132 E, agora, estes não eram incrédulos, estes Magos. Não, senhor. Eles eram crentes. Eles criam em um 
verdadeiro Deus. Nós sabemos que isto é a verdade, assim diz a Bíblia. E se você deseja ler isto, leia em Atos 10:35, 
onde Isto diz que “Deus não faz acepção de nação, mas honra aqueles que O teme e faz o que é justo”. Agora, ainda, 
eles não estavam exatamente na linha da Verdade, mas eles criam no mesmo Deus que nós cremos. Os maometanos 
crêem no mesmo Deus que nós cremos. 
133 Eu já parei e vi muitas vezes aqueles sacerdotes muçulmanos pegarem aquela grande coisa ali, e baterem 
naquele grande sino ali fora, e dizerem, “Nós cremos que há um verdadeiro Deus vivo, e Jesus Cristo é o Seu Filho, 
Vêem? Ele diz “Longe esteja Deus ter um filho”. Ele pensa que teria que haver um espírito, vê você, então ele... ele 
disse, “Há um verdadeiro Deus vivo, e Maomé é o Seu profeta.” Eles continuam a crer naquele verdadeiro Deus. São 
filhos de Ismael. 
134 Agora nós observamos enquanto eles estavam, enquanto estes Maometanos estudavam estes, aqueles 
Maometanos ainda, eles simplesmente eram chamados de Magos, e eles observavam aquelas estrelas. Eles queimavam 
fogo a noite, era um fogo sagrado. E eles se dedicavam a seu Deus, através destes fogos sagrados, enquanto isto 
queimava a noite, e eles observavam e eles adoravam. E cada noite eles subiam ali em cima logo que o sol se punha, e 
eles estudavam estas coisas. Exatamente como nós nos ajuntamos nas conferencias e estudamos a Bíblia, e 
Palavra por Palavra. E eles conheciam cada movimento daquelas estrelas. 

VIMOS A SUA ESTRELA E VIEMOS ADORÁ-LO, 16 de dezembro de 1963, William M. Branham 
11 Se você não foi batizado por imersão, e deseja fazê-lo; e você é cristão, crê na Deidade de - de Jesus Cristo 
sendo o Filho de Deus; e deseja tomar seu - seu lugar no nosso companheirismo, ser batizado, nós batizado, nós 
estaremos felizes em tê-lo aqui manhã da Páscoa, por volta das dez e meia, para a imersão. Tragam suas roupas. Se 
você não tem, naturalmente ora, especialmente as mulheres, tem roupões ali, de tamanhos diferentes para as senhoras. 
Eu não creio que eles já tenham para todos os homens. Mas nós...muitos felizes em tê-los conosco aqui na manhã de 
Páscoa. 

A CRUELDADE DO PECADO, E A PENA QUE CUSTOU PARA AFASTAR O PECADO DE NOSSAS VIDAS , 03 de 
abril de 1953, William M. Branham 

 
141 O que você acha disto, senhor, o homem ao lado assentado ali? Crê você que Jesus Cristo é o Filho de 
Deus? Você crê? Se o Senhor me revelar qual é o seu problema, você O aceitará? Você tem problema no estomago. 
Certo. Se está certo, fique de pé. Correto. Você é um pregador. 

A ESCRITURA NA PAREDE , 08 de janeiro de 1958, William M. Branham 
 
43 Foi o meu desejo lhes dizer todas estas coisas. Muitas vezes coisas acontecem que eu não . . . não as falo, não 
as digo. Mas isto foi de grande destaque para mim para que eu a retivesse da igreja. Isto deve ser dito! E, perante Deus 
onde estou, isto é verdade. Eu sei que há um Deus e sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Emanuel, habitando no 
meio de Seu povo hoje na forma do Espírito Santo. E eu sei que a Vinda do Senhor está se aproximando, quando sinais e 
maravilhas estão se aproximando. 

A MENSAGEM DA GRAÇA , 27 de agosto de 1961, William M. Branham 
 
194 Se você realmente não está verdadeiramente salvo, e nesse Sangue, e a Palavra de Deus em você e refletindo 
a si mesma, e a Vida de Cristo refletindo-Se a partir de você; irmão, irmã, não se arrisque. Não me importa o que você 
seja, que tipo de experiência tenha, deixe essa Palavra refletir-Se através de você a cada dia, porque Deus, nestes 
últimos dias, está tomando uma Noiva para Seu Filho, Jesus Cristo. 

A OBRA-PRIMA DE DEUS IDENTIFICADA, 05 de dezembro de 1964, William M. Branham 
 
86 Agora, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós nos posicionamos como povo do Teu aprisco. Nós nos 
colocamos como o -- o -- o -- o  povo do Teu Reino. E eu mesmo, e o pastor, e a igreja, o povo, dedicamos este edifício 
ao serviço do Deus Todo Poderoso através do Nome de Jesus Cristo, Seu Filho, para o serviço de Deus e para a 
reverência e respeito de Deus. E que o Evangelho possa fluir deste lugar de tal forma que possa fazer com que o mundo 
venha dos quatro cantos do globo para ver a glória de Deus saindo dele. Como Tu fizeste no passado, que possa ser 
muitas vezes maior no futuro. 

A REVELAÇÃO DOS SETE SELOS - DEUS ESCONDIDO E REVELADO EM SIMPLICIDADE, 17 de Março de 1963, 
William M. Branham 

 
35 Porém eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a Semente de 
Deus, brotaram suas genuínas cabeças, e isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. Pois, Ele era a Semente 
em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. Pois, Ele era a Semente de Deus, Ele era o princípio da criação de Deus, Ele 
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era nada mais a não ser Deus. E Judas Isacriotes nasceu o filho da perdição, veio do inferno, retornou para o inferno. 
Jesus Cristo era o Filho de Deus, a Palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a 
semente do Diabo, veio ao mundo, e para enganar; da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. 

A SEMENTE DE DISCREPÂNCIA, 18 de janeiro de 1965, William M. Branham 
 
63 Aqui, aqui está uma pequena senhora assentada bem aqui, olhando diretamente para mim aqui. Ela tem o 
cabelo um pouco ruivo. Seu cabelo está penteado para trás. Não podem ver aquela Luz de cor âmbar, girando ao redor 
da mulher? Ela sabe que isto está acontecendo neste exato momento, porque ela  está sentindo. Está tão perto dela que 
não ela não pode deixar de sentir. Se isto está correto, senhora, levante sua mão. Lá está ela. Agora sou um totalmente 
desconhecido para a irmã. Não sei nada a seu respeito. Mas a irmã estava assentada aí orando. Isso mesmo. Se isto 
está correto, acene com sua mão assim. Agora, se Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que Ele é, um Sumo Sacerdote 
assentado à mão direita de Deus e eu somente estou de pé aqui por um dom, com eu mesmo in-... fora de -- 
simplesmente fora do arrazoamento humano, não pensando por mim mesmo; uma maneira de relaxar minha própria 
mente e pensamento, apenas deixando Deus Se mover para dentro, a  irmã crê que Ele -- eu... Deus sabe que eu não te 
conheço; e a irmã também  sabe disso. Então, se Deus me revelar o seu problema, ou algo pelo que a irmã está 
esperando, desejando, ou algo mais, a irmã crê que Deus o fará...  pode fazer isso? A irmã tem problema nas costas. 
Esta é uma das coisas pelas quais a irmã está orando. E a irmã tem problemas com os olhos. A irmã crê que Deus os 
curará e os fará estar bem? Crê? Crê? Crê que Deus pode me dizer quem a irmã é? Sra. Hallman, se a irmã crer de todo 
o seu coração agora, a irmã pode receber o que pediu. A irmã crê? 

A VOZ DO SINAL, 13 de março de 1964, William M. Branham 
 
88 Vêem, lá houve um choque. Quando o carnal e o Espiritual se encontram, sempre há um choque. Quando 
Judas e Jesus se encontraram, ali houve um choque - Um, o Filho de Deus; o outro, o filho de satanás. Exatamente 
como Caím e Abel, ali houve um choque quando eles se encontraram. Um deles era o tesoureiro da igreja, e o Outro era 
um Pastor. E como... Agora chegamos neste dia, a mesma coisa. A denominação carnal para a Noiva Espiritual de Cristo. 
A Noiva Espiritual de Cristo é tão diferente das organizações carnais até que não tem nenhuma comparação para elas de 
modo nenhum. 

MUDOU DEUS, ALGUMA VEZ, O SEU PARECER ACÊRCA DE SUA PALAVRA?, 18 de abril de 1965, William M. 
Branham 

 
317 E cada pregador me dizendo para ir unir a sua e de pé dizem que receberam a Jesus Cristo, e eles crêem’ que 
Jesus é o Filho de Deus, Os demônios crêem na mesma coisa, então eu pensei, “Eu - eu tenho que ter algo melhor do 
que aquilo”. Então eu estava assentado assim. 

O ABSOLUTO , 30 de dezembro de 1962, William M. Branham 
 
9 Agora, muitas vezes, as pessoas dizem: “Irmão Branham, você dá destaque à cura divina.” Não, isto é 
errado.  Eu dou destaque a Jesus Cristo. Vêem?  A cura divina é secundária, e se é menor, você nunca pode colocá-la 
como principal. E Cristo é o nosso objetivo principal, então cremos que Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que 
Ele morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou  no terceiro dia, de acordo com a Escritura, e agora está 
assentado à destra da majestade de Deus, sendo um Sumo Sacerdote, para fazer intercessão pelas nossas 
confissões. Nós - nós estamos esperando, aguardando que Ele deixe a glória um dia para retornar à terra, para 
ressuscitar os mortos e para trasladar aqueles que estão vivos a corpos glorificados para serem raptados ao céu, para 
viverem com Ele por um espaço de três anos e meio, durante o tempo do período da tribulação, e para que retornem a 
uma terra purificada e vivam por mil anos aqui na terra com a Sua Igreja,  e estejam com Ele para sempre, quando Ele 
assentar no trono de Davi. Agora, estamos buscando - esperando por este grande momento. 
10 O nosso tema no taberna - em nossos cultos é Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Agora, 
nós cremos que Ele é o mesmo em cada princípio. Agora, Hebreus 13: 8,é o nosso tema. Não se esqueça disto agora, 
durante as reuniões. Se qualquer coisa imprópria ocorrer, segure firme na Escritura, e leve isso de volta à 
Escritura: Jesus Cristo é mesmo ontem, e hoje e eternamente. Agora, não podemos negar as Escrituras, pois Jesus 
disse que toda Escritura (nós sabemos) é dada através da inspiração, e os céus e a terra passarão, mas nenhuma só 
Escritura alguma vez passará, porque é a Palavra de Deus. Agora, nós cremos que Deus pode fazer coisas que Ele 
não escreveu em Sua Palavra. Mas gostamos de permanecer exatamente com o que Ele escreveu, então 
sabemos que estamos corretos, se nós simplesmente permanecermos com o que Ele escreveu na Palavra. 

O QUE É NECESSÁRIO PARA VENCER TODA INCREDULIDADE: NOSSA FÉ, 29 de julho de 1960, William M. 
Branham 
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52 Agora vamos dizer -- mostrar após algum tempo que apenas aqueles que estão cheios do Espírito Santo 
entrarão naquele rapto, “pois o restante dos mortos não viverão por um espaço de mil anos.” Isto é correto. Apenas 
pessoas cheias do Espírito Santo foi tudo que entrou no rapto. 
53 Agora, Deus deu o Espírito Santo. Eu tenho outra Escritura aqui em João 14:12. Que é uma escritura bastante 
familiar para todas as pessoas aqui no tabernáculo. “Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em Mim...” 
Agora, não deixe aquela palavra “Crer” te impedir. Em uma igreja nominal, dizem: “Sim, eu creio. Claro, eu creio que 
Jesus Cristo é o Filho de Deus.” O diabo crê na mesma coisa. Exatamente. A Bíblia diz que ele crê. Mas as Escrituras 
dizem em João que ninguém pode chamar Jesus o Cristo, a não ser através do Espírito Santo. Você na realidade, 
através da Escritura... (deixe-me parar aqui só um minuto antes de eu terminar a leitura.) 
54 Você não é convertido até que você tenha recebido o Espírito Santo. Isto é correto. Você está crendo em ... o 
Espírito Santo tem falado contigo, e você publicamente O confessou. O diabo faz a mesma coisa. “Eu creio que Ele é o 
Filho de Deus.” Assim crê o diabo. Mas você está andando na direção Dele. Quando Pedro foi chamado e justificado 
crendo no Senhor Jesus Cristo... E em João 17:17, Jesus os santificou através da Palavra, pois a Palavra era a Verdade, 
e Ele era a Palavra. Eu João digo: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo 
foi feito carne, e habitou no nosso meio... Ele era o Verbo, então Ele os santificou. Ele disse: “Pai (falando do Espírito 
Nele), eu os santifico através da Palavra.” Ele mesmo, impondo suas mão sobre eles. “A Tua Palavra é a Verdade.” 
Simplesmente O chamou à existência no ventre de uma mulher. Oh, totalmente impossível para Ele ser de outra maneira 
a não ser por meio da Palavra de Deus para fazê-Lo manifesto. “Eu os santifico.”  
55 Ele lhes deu poder contra espíritos imundos. Eles saíram. Ele colocou seus nomes no Livro da Vida do Cordeiro. 
E Ele os enviou (Mateus 10) e lhes deu poder sobre espíritos imundos, para expulsar espíritos maus, e fazer obras, e 
assim por diante. E eles regressaram regozijando, dizendo: “Até mesmo os demônios se nos sujeitam.”  
 Ele disse: “Não regozijai porque os demônios se sujeitam a vós, mas regozijai-vos por estar vossos nomes no 
Livro.” E Judas estava com eles. Veja quão próximo ele pode chegar, bem através da justificação, se moveu para a 
santificação, mas onde ele mostrou a sua luz? Onde ele se mostrou? Antes do Pentecoste ele mostrou suas cores. 
56 Observe, aquele espírito será simplesmente tão pio e tão santificado o quanto possa ser, até ele se tornar o 
Espírito Santo, e eles cortarão isto bem ali; aquele é aquele espírito. Não pode vocês vê-lo se mover, o anti-cristo? E 
Jesus disse que eles seriam tão parecidos nos últimos dias que ele enganaria até o próprio eleito se possível. Mas 
recordem, serão apenas os Eleitos que verão isto. Deus chama através da eleição!Você -- não está você feliz por ser 
um deles? Não estão vocês pessoas aqui nesta noite, sabendo que algo no seu coração está lutando: “Eu quero aquele 
Espírito Santo. Eu te quero, Senhor, no meu coração”? Isto é porque Deus colocou seu nome no Livro da Vida do 
Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele disse isto. “Ninguém pode vir a Mim,” disse Jesus: “a não ser que Meu Pai o 
traga primeiro. E todos que vêm a Mim, eu lhes darei Vida Eterna.” O que é a Vida Eterna? O Espírito Santo, Vida 
Eterna. Tome esta palavra e vá até ao grego, e ali diz, Zoe; Zoe é o Espírito Santo. “Todo aquele que o Pai tem me dado 
virá a Mim. E todo aquele que vem a Mim, Eu lhe darei o Espírito Santo, e Eu ressuscitarei no último dia. Eu farei isto,” 
disse Ele. Nem um “se” e “talvez” a respeito disso, “Eu o farei.” Todo aquele que vem... E Eu darei Vida Eterna. Ele terá 
que ressuscitar, porque ele tem Vida Eterna. Ele tem que vir! Não pode morrer assim como Deus não pode.  

PARA QUE FOI DADO O ESPÍRITO SANTO?, 17 de Dezembro de 1959, William M. Branham 
 
315 Creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus Vivo, nascido de uma virgem, concebido, Deus num ventre, um 
Tabernáculo no qual ele habitaria. E creio que Cristo, que Ele é Deus encarnado. Ele é Deus em carne. Quando o 
Deus Pai veio em Jesus Cristo, Ele era a plenitude. Deus o Pai falou a Palavra. Jesus disse: Não sou eu Quem fala, 
mas meu Pai Quem habita em mim. É Ele quem fala”. Portanto, sobre essas bases, Ele sendo feito carne então Ele podia 
morrer, Deus pegando a pena pela raça humana, para redimir e trazê-la, e - e vir, traze-la junto às coisas que Sua própria 
criação havia esquecido na queda. Ele redimiu de volta com Sua própria Vida. 

PARADOXO, 10 de dezembro de 1961, William M. Branham 
 
180 A Semente da mulher, a Semente da mulher foi Cristo. Maria deu à luz ao Cristo. E a semente da serpente a 
qual foi Caim chegou até Judas Iscariotes. Ali estavam Jesus e Judas, Deus e o Diabo. Na cruz do Calvário estavam 
quatro pessoas morrendo. Estava um ladrão a cada lado de Jesus e Judas que havia se pendurado na árvore de 
sicômoro, o que é uma cruz: “Maldito aquele que é pendurado numa árvore”. 
Ali estava um ladrão que disse: “Se és Filho de Deus, salva-nos”.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 09, 28 de junho de 1959, William M. Branham 
 
13 Agora cremos que a Bíblia é a infalível Palavra de Deus. Cremos que Ela é a revelação inteira de Jesus 
Cristo; revelando-Se no Antigo Testamento, pelos profetas; Deus dando-Se no Antigo Testamento, pelos profetas; Deus 
dando-Se a conhecer por meio de Seu Filho, Cristo Jesus, e Nele habitou a plenitude da Divindade, 
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corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados; morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao 
Céu, e está aqui de volta em Nome do... Na forma do Espírito Santo, Deus habitando... Em tempos passados, Deus 
acima de nós; em Cristo, Deus conosco; agora Deus em nós. É Deus voltando no homem, para adorar, ser adorado 
através do homem, a agência de Deus. Deus não faz nada fora do homem como o Seu agente, o Seu ajudante. 

PERSEVERANTE, 05 de março de 1964, William M. Branham 
196 Deus, Ele Mesmo se tornou um de nós. Ninguém viu o Pai, a qualquer tempo, o Unigênito (Filho), o Pai o 
revelou”. Isto é, Deus se fez homem, para que então Ele pudesse ter companheirismo com você como homem. Vêem? E 
agora você ... você é carne, e Ele é carne. Deus é carne no nosso meio, na Pessoa de Seu Filho, Jesus Cristo. E 
Nele estava Deus. Ele era Deus, nada menor que Deus. Ele era Deus. “Deus manifesto no Filho Jesus Cristo”, o 
qual O fez Emanuel, como o profeta disse que Ele seria. 

SEDE, 19 de setembro de 1965, William M. Branham 
 
 
90 Isso O fez a Palavra, então, aquele Mestre-Profeta, aquele Deus-Profeta, mais do que um profeta; Ele, tudo o 
que os profetas eram, mais o restante de Deus. Vêem? Ele era Emanuel, Deus representado em plenitude, no Filho 
Jesus Cristo. Agora nós encontramos que Deus estava em Cristo, reconciliando Consigo o mundo.  
254 Pai Celestial, nós cremos agora de todo nosso coração, que na Presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que 
o diabo perdeu seu poder, sua influência, e Jesus Cristo vive agora. 

SENHOR, QUERÍAMOS VER A JESUS, 18 de Março de 1964, William M. Branham 
 
 
115 Agora essa é a maneira que Ele Se identificou como Messias; não por causa da maneira que Se vestia, por Sua 
instrução, por um cartão de companheirismo, pela Sua honra entre os homens. Deus estava Nele, manifestando a 
Palavra que Ele prometeu. Ele disse em São João 5:39: “Examinais as Escrituras, pois julgais ter Nelas Vida Eterna. 
São Elas que testificam, ou, vos dizem Quem sou Eu”. 
116 “O mesmo ontem, hoje, e eternamente”. Meu irmão, minha irmã, vocês são uma audiência admirável, poderia se 
falar à noite toda. Você vê o que Jesus foi então? Ele foi manifestado, esse foi Deus manifestado num Homem chamado 
Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, prometendo: “Como foi nos dias de Noé”, todas as outras cenas feitas exatamente, 
“assim será nos dias da vinda do Filho do homem.” “Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” Oh, igreja, não fique 
parada olhando, mas creia no Senhor Jesus Cristo! Senhores, queríamos ver a Jesus. S e Ele é o mesmo ontem, hoje, e 
eternamente, você gostaria de vê-Lo? “Senhores, nós...” Como você O procuraria? Se Ele é o mesmo ontem, hoje, e 
eternamente, Ele fará a mesma coisa. 
117 Agora, um homem poderia vir aqui com cicatrizes na mão, sangue e fumaça, e óleo saindo dele. Isso não 
serviria. Qualquer hipócrita pode fazer isso. Certamente que sim. 
118 Mas o que isso é, é a manifestação desta Palavra prometida. Ele foi o Profeta ungido de Deus. Ele foi. Ele 
foi o Deus-Profeta. Ele foi o que todos os profetas foram, isso estava Nele, mais o resto do que Deus era. Deus estava 
em Cristo reconciliando Consigo o mundo. Ele foi Deus, Emanuel, a plenitude de Deus manifestada a nós, na 
Pessoa de Seu Filho Jesus Cristo, o segundo atributo de Deus. 
119 Note, agora, Ele está vivo hoje. Ele não está morto. Ele está vivo. Ele disse: “Um pouco mais e o mundo”, 
cosmos, “a ordem do mundo não Me verá...” ver: v, e, r, “não Me verá mais. Mas vós Me vereis, pois Eu”, eu é pronome 
pessoal, novamente, “Eu estarei convosco, e em vós, até a consumação do mundo, ou no fim do mundo quando é para 
estas Escrituras serem cumpridas”. Do começo ao fim, foi Deus em Quem cremos na era de Lutero; Deus, o Qual 
clamava na - na era de Wesley; Deus o Qual falou em línguas na era pentecostal. Ele vem justamente antes do Filho 
prometido vir, para provar a Sua Escritura. Toda a Escritura tem que ser cumprida. Senhores, queríamos ver a Jesus.  

SENHORES, QUERÍAMOS VER A JESUS - 04 de março de 1964, William M. Branham 
 
223 O Novo Testamento todo fala desta hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é, então, algum homem? É 
Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestando, refletindo a Luz na Palavra que Ele prometeu para este dia. [O irmão 
Branham bate duas vezes no púlpito - Ed.] 

SHALOM, 19 de janeiro de 1964, William M. Branham 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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