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EU E O PAI SOMOS UM ! 
 

“Eu e o Pai somos um.” - João 10:30 
 
61 Até o tempo em que se extraviou a Verdade (e não voltou senão nesta última era - desde Nicéia até o começo 
deste século), batizaram no Nome do Senhor Jesus Cristo; porém tem sido restaurada. Satanás não pode impedir a 
revelação quando o Espírito a quer dar. 
62 Sim, se houvessem três deuses, você bem poderia batizar pelo Pai, e pelo Filho e pelo Espírito Santo; porém a 
revelação dada a João foi que há um Deus e Seu Nome é o Senhor Jesus Cristo, e você batiza por um Deus e 
somente um. Por isso é que Pedro batizou daquela maneira em Pentecostes. Ele teve que ficar fiel à revelação, a qual 
foi assim: "Esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez 
Senhor e Cristo". Eis aí: "O Senhor Jesus Cristo".  
63 Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele (Jesus) é e não pode ser outra coisa menos que, "Pai, Filho e 
Espírito Santo" em uma Pessoa manifesta em carne. Não é "Deus em três pessoas, bendita trindade", mas um Deus, 
uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-no uma vez mais. Este 
mesmo Jesus é "Senhor e Cristo". Senhor (Pai) e Cristo (Espírito Santo) são Jesus, porque Ele (Jesus) é ambos (Senhor 
e Cristo). 
64 Se isto não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, então nada o fará. Senhor não é outro; Cristo 
não é outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um só Deus. 
65 Um dia Filipe disse a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta". Jesus lhe disse: "Tanto tempo há que 
estou convosco, e não me tens conhecido? Aquele que me tem visto, tem visto ao Pai; como pois, dizes tu: Mostra-nos o 
Pai? Eu e meu Pai, somos Um" Eu citei isto uma vez, e uma senhora disse: "Um momento irmão Branham, você e sua 
esposa são um". 
66 Disse: "Porém não dessa maneira" 
67 Ela disse: "Perdoe-me você". 
68 Assim sendo lhe disse: "Você vê a mim?" 
69 Ela disse: "Sim" 
70 Lhe perguntei: "Vê você a minha esposa?" 
71 Ela disse: "Não". 
72 Disse: "Então essa unidade é de outra classe, porque Ele disse: "Quando vocês me vêem, vocês vêem ao 
Pai". 

AS SETE ERAS DA IGREJA - A REVELAÇÃO DE JESUS CRISTO, 04 de dezembro de 1960, William M. Branham 
 
21 Agora Jesus aqui está falando a respeito... Ele foi na frente para preparar um lugar para nós. “Não se turbe o 
vosso coração”. Agora Ele estava falando com os Judeus. Ele disse, “Crede em Deus, crede também em mim. Como 
tendes crido em Deus, creiam em Mim, porque eu sou o Filho de Deus”. Vêem? E Deus... Em outras palavras, “Eu e o 
Pai somos um. Meu Pai habita em Mim, e o que vocês vêem...o que estou fazendo, não sou Eu, é o Meu Pai que 
habita em Mim; Ele faz as obras”. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo. 

COISAS QUE HÃO DE SER , 05 de dezembro de 1965 , William M. Branham 
 
63 Ele foi a manifestação de Deus. “Era Deus em Cristo, reconciliando Consigo o mundo.” Ele estava 
expressando o que o Pai era, em Si Mesmo. Ele disse: “Eu faço sempre o que agrada ao Pai. E eu e o Pai somos um. 
O Pai habita em Mim. Quando Me vedes, vistes ao Pai.” Em outras palavras, Ele expressou Deus, o Espírito de tal 
modo Nele, até que “Ele e o Pai, não foi usurpação para Ele ser a mesma Pessoa.” 

CRISTO É IDENTIFICADO O MESMO EM TODAS AS GERAÇÕES, 15 de abril de 1964, William M. Branham 
 
 
158 Tomé disse, "Senhor, mostre-nos o Pai e nos será suficiente". 
159 Disse, "Estive tanto tempo convosco, e não me conheceste?" Disse, "Quando Me vêem a mim, vêem ao Pai. E 
por que dizem, "mostra-nos, Tu, o Pai?" Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em Mim. Eu sou somente um 
Tabernáculo chamado Filho. O Pai habita em Mim. Não sou Eu quem faz as obras, é o Meu Pai que habita em 
Mim. Ele faz as obras; não Eu". 

HEBREUS, CAPÍTULO 1 , 21 de agosto de 1957, William M. Branham 
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179 Agora observe quando Jesus veio, observe o que Ele fez para provar que Ele era esse Messias, esse Ungido. 
Um dia, depois que Ele recebeu... O Pai tinha descido e habitado Nele, na forma de uma pomba descendo do Céu, 
dizendo: “Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo habitar.” 
180 Essa é a razão por que Ele disse: “Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai habita em Mim. Não sou Eu que faço 
as obras; é Meu Pai que habita em Mim.” 

MUDA DEUS SEU PARECER? , 27 de abril de 1965, William M. Branham 
 
259 Vêem, aquilo, é o... o véu tem sido tirado da Palavra. Vêem? Isto é certo. É revelado aos bebês. É levantado, 
eles O vêem. Será como uma vez foi dito, isto é certo, então será como foi dito uma vez, “Quando vocês vierem...” 
Quando este véu é tirado da Palavra, as tradições são tiradas da Palavra, como Jesus disse certa vez, “Quando 
vocês me vêem, vêem o Pai”. Vê? Deus em Sua Palavra é um. Agora entende? Quando a Palavra é manifesta, o 
que é isto? Vê? 
260 Jesus disse, “Examinai as Escrituras vós que pensais que A tendes. Crede em Deus, e também em Mim. Se eu 
não fizer as obras de Meu Pai, então não creiais. Mas se faço as obras, Eu e o Pai somos um. Quando Me vêem, têm 
visto o Pai”.  
261 E quando você vê a Palavra sendo manifesta, você vê o Pai, Deus, porque a Palavra é o Pai, a Palavra é 
Deus. E a palavra manifesta é Deus, Ele Mesmo tomando a Sua Própria Palavra e manifestando-A entre os 
crentes. Nada A pode fazer viver a não ser os crentes, somente os crentes. Isto não... Ela não...  

O DESVELAR DE DEUS , 14 de Junho de 1964, William M. Branham 
 
94 Então depois que Ele se tornou homem... Vêem, Isto desceu do Super natural a algo tangível que poderia ser 
tocado, um corpo. E através da morte sacrificial e do sacrifício supremo deste único Deus, Jesus... Ele disse: “Eu e o Pai 
somos Um. Meu Pai habita em mim.” Pode... Ninguém poderia ler aquilo mais claro. 
 Eles disseram:  “Por que tu não nos mostras o Pai, e isto nos basta.” João 14:8 
95 Ele disse: “A quanto tempo estou convosco e não Me tendes conhecido?” Ele disse: “Quando vês ao Pai... quem 
vê a Mim, vê ao Pai.” 
 Como uma senhora certa vez saltou,  e  ela disse: “Ora, irmão Branham,” Ela disse: “você... o Pai e o Filho são 
um como você e sua esposa são um.” 
 Eu disse: “Oh, não eles não são.” 
 Eu disse: “Você me vê?” 
 Ela disse: “Sim.” 
 Eu disse: “Vê você minha esposa?” 
 Disse: “Não!” 
96 Eu disse: “Então não são o mesmo. Jesus disse: ‘Quem vê a Mim, vê ao Pai. O Pai habita em mim.’ Minha 
esposa não habita em mim.” Vê? Eles são um; de todas as formas Eles são um. E nós somos um através de um 
acordo, a esposa e eu. Nós somos um em companheirismo, mas nós temos duas personalidades. Minha esposa pode 
ter uma classe de pensamento e eu outro, e nós somos duas pessoas. Mas não é assim com Deus, eles... Deus e 
Cristo  são a mesma Pessoa. 
97 “Então o que é o Espírito Santo?” O Espírito Santo é aquele mesmo Espírito de Deus habitando nas pessoas por 
quem Ele morreu e colocou os seus nomes no Livro da Vida do Cordeiro, os quais eram um com Ele no princípio. Assim 
dizem as Escrituras. Não lhes disse Jesus que eles estavam com Ele antes da fundação do mundo? Suas mentes 
estavam escuras e negras; todos somos estas coisas. Mas não somos somente uma pequena coincidência ocorrida aqui; 
somos filhos e filhas de Deus no princípio da criação de Deus, e sendo lançado aqui para ser testemunha, para 
testemunhar a graça de Deus a qual é derramada em nossos corações através do Espírito Santo. Nós temos um Espírito 
Eterno. E ninguém, ninguém... E não há maneira nenhuma de barrá-Lo. A igreja de Deus estará lá simplesmente tão 
certo quanto possa estar. 

O NOME DE JESUS , 28 de setembro de 1958, William M. Branham 
 
 
86 Não, nós não podemos fazer um Concílio Mundial de igrejas e todos se encontrarem. Isto nunca dará certo; isto 
nunca deu, isto nunca dará. Esta é a maneira que sou contra àquele sistema. Deus tem um sistema. Vocês ouviram o 
que foi dito hoje, “Todas as igrejas se reúnem, e haverá o Concílio Mundial de igrejas. E Jesus orou para aquilo, para que 
nós ‘todos pudéssemos ser um’”. Bem, agora, veja você, isto é a mente carnal, sem conhecer o Espírito. 
87 Jesus disse, “Para que eles possam ser um, Pai, como Tu e Eu somos um”. Não para que algum homem 
esteja sobre algo, isto nunca dará certo; uma denominação deseja dominar a outra, e um homem o outro. Mas 
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para que você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus são um, é para isto que é a oração. Pois, Ele era a Palavra, 
e Jesus orou para que possamos ser a Palavra, Lhe refletindo. Esta é a Sua oração para ser respondida.  
88 Veja como Satanás coloca dúvidas na mente carnal?Mas aquela não era a oração de Jesus, de modo algum, 
para que possamos todos nos congregar e todos terem um determinado credo e assim por diante. Todas as 
vezes que eles fazem isto, eles vão se distanciando, se distanciando de Deus.  
89 Ele quer que sejamos um com Deus, e Deus é a Palavra. Cada indivíduo, em seu coração, deve ser um 
com Deus.  

O TEMPO DA COLHEITA , 12 de Dezembro de 1964, William M. Branham 
 
130 Bem, amado amigo, isto é uma... Isto é - isto é uma revelação.  Se Jesus disse: “Eu e Meu Pai somos Um,” 
então como podem Eles serem dois? Vêem? Agora, eles não são dois. 
131 Certa vez uma mulher me disse, e eu estava explicando aquilo, disse:  “Você e sua esposa são - são dois, 
mesmo sendo um.” 
132 Eu disse: “Mas Deus e o Filho são diferentes disto. Vêem? “Eu disse: Você me vê?” 
 “Sim.” 
 “Você vê a minha esposa?” 
 “Não.” 
133 Eu disse: “Então o Pai e o Filho são diferentes; Jesus disse: ‘Quando você me vê, você vê a meu Pai.’” Vêem? 
134 O Pai e o Filho... O Pai era o Deus Jeová Todo Poderoso (Deus) habitando em um Tabernáculo chamado 
Jesus Cristo, o qual era o Filho ungido de Deus. Jesus era um Homem; Deus é um Espírito. E ninguém viu Deus 
nenhuma vez, mas o unigênito do Pai O declarou. Ele era... Ele...  Sua Personalidade, Seu Ser,  Sua Deidade, seja o que 
Ele era, Ele era Deus. Ele não era nada menos ou nada mais do que Deus. Mesmo assim Ele era um homem.  Ele 
era um homem, uma casa na qual Deus habitava. Isto é correto.  Ele era a moradia de Deus. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HEBREUS - 2ª PARTE , 02 de outubro de 1957 , William M. Branham 
 
85 Ele disse: “Sede um como Eu e o Pai somos um.” Sim, sejam esse tipo de um. Então como será isso?A 
Palavra e nós seríamos a Palavra ungida. Essa é a unidade de Deus. Vejam, a unidade de Deus é a Palavra ungida 
em você. Está vendo? E então você se torna um filho (um messias) da era. 

QUEM DIZEIS SER ESTE? , 27 de dezembro de 1964, William M. Branham 
 
22 Naquele que Me enviou tem Vida Eterna. As obras que Eu faço ele também as fará. Estes sinais seguirão aos 
que crerem”. Essa é a maneira que o Pintor pintou. Logo quando Deus reflete isso, você sabe que você encontrou a 
pintura correta.Fora disso você está com uma cópia falsa. Amém! Tome essa velha cópia falsa. Amém! Tome essa velha 
cópia falsa de algum tipo de credo, e jogue a coisa pela porta afora hoje à noite, e tome a Luz do Evangelho da Bíblia, e 
deixe o Pintor pintar Cristo em você. Amém! Essa é a maneira! Isso mesmo! 
 Não! Ele nunca os levou à manjedoura; Ele nunca os levou ao Natal. 
 Isaias disse: “Seu Nome seria chamado...” No mesmo capítulo ele disse: “Seu Nome será chamado...” Não, o 
capítulo 55 de Isaías disse: “Seu Nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai 
da Eternidade”. Amém! 
Desejaria que eu tivesse tempo. Eu deveria... Eu gostaria de tomar um texto sobre cada um deles: Conselheiro, Príncipe 
da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e Maravilhoso. 
 Vamos apenas tomar o pensamento Maravilhoso por um minuto, Maravilhoso. Oh, Isaias disse que Ele era 
Maravilhoso. Vamos pensar em algumas coisas que Ele disse que O fez Maravilhoso. O que O fez Maravilhoso? Quando 
Ele disse isto: “Eu e Meu Pai somos Um”, Maravilhoso!Diga-me que fariseu poderia ter dito isso. Diga-me que sumo 
sacerdote poderia ter dito isso, com Deus sustentando isto. Está vendo? Disse: “Se Eu não faço as obras, agora, 
não creiais em nada que Eu digo. Porém se Eu prego isso, então isto mostra que Deus enviou-Me para fazer isso”. Disse 
agora, Ele disse: “Eu e Meu Pai somos Um”, não: “Eu e Meu Pai somos três,” Jesus disse... 
 Agora, o credo diz: “Eu e Meu Pai somos três”, porém a Bíblia disse, e Jesus disse: “Eu e Meu Pai somos Um”. 
Isso é Maravilhoso! Veja como Deus Se fez carne (Aleluia), não alguma segunda, ou terceira, ou quarta pessoa, 
porém o Próprio Deus. Jesus disse assim! Argumente 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 vós não credes em 
Mim, crede na Palavra, porque Ele é a Palavra. E a Palavra foi feita carne e Eu sou. No princípio era a Palavra”. 
 Este mesmo escritor do Evangelho, João, disse: 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, ...Isso faz a Ele e a Deus a mesma pessoa se Deus é a 
Palavra e Ele é a Palavra; “Eu e Meu Pai somos Um”, então. Oh, isso é Maravilhoso. Sim, senhor! Tantas coisas 
poderíamos dizer sobre isso. Maravilhosas, coisas que Ele disse. 
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SENHORES, QUERÍAMOS VER A JESUS - 24/12/1961 , 24 de dezembro de 1961, William M. Branham 
 
81 Lá havia somente um justo caminho. Lá há somente um caminho que poderia ser, a grande Lei de Deus, as 
necessidades poderiam se encontrar. Ele tinha que encontrar isto Ele Mesmo. Ele tinha que fazer isto. Deus é um 
Espírito. E Ele não pode morrer. Então Deus tinha que ser feito homem, e Ele morreu em carne humana, na forma 
de um homem chamado “Jesus Cristo”, e aquele era o Messias prometido que trouxe a graça. Lá é onde você vê 
que Deus e Cristo são a mesma Pessoa, Deus habitando em Cristo. “Eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim; 
não sou eu quem fala a Palavra, mas o meu Pai que habita em mim”. Deus em Cristo! Certamente. 

A MENSAGEM DA GRAÇA , 27 de agosto de 1961, William M. Branham 
 
84 Agora nós verificamos que isto O refletiu perfeitamente. O Escultor agora tinha a Palavra refletida na 
Obra-Prima novamente, chamada Seu Filho, Deus, Emanuel. Somente pense, que uma pessoa tão rendida, de tal 
modo que Deus Se identificou ali, naquele corpo, e Ele Se tornou... Ele e Deus Se tornaram um. “Eu e Meu Pai somos 
Um. Meu Pai habita em Mim. Eu faço sempre o que agrada ao Pai.” 
85 E se o cristão hoje pudesse ter um testemunho assim? Você seria uma obra-prima bem aqui em Yuma, na rua. 
Se você é lavadeira ali detrás do tanque, você ainda assim é uma obra-prima para Deus, quando pode dizer: “Eu faço 
sempre o que agrada a Deus,” e o mundo inteiro pode ver a - a obra de Jesus Cristo refletindo-se em você. 
100 Oh, Deus, Ele foi de tal modo à imagem de Deus, que Ele e Deus Se tornaram Um.“Eu e Meu Pai somos 
Um.”Oh, que coisa! Que viver foi esse, para Deus de tal modo viver Nele, que Sua vida inteira envolvida em Deus. 
Não admira que fosse uma obra-prima! 
 Satanás veio a Ele. 
101 Toda vez que Deus pensou ter uma obra-prima, Satanás se intrometeu. Ele se intrometeu em Moisés, e ele 
transgrediu os mandamentos. Mas quando se tratou desta Obra-Prima, essa era a própria escolha de Deus. Amém. Ele 
tinha - Ele O tinha preordenado. De nada lhe valeu. Ele permaneceu fiel a Deus, quando Deus olhou para Ele e 
cuidou para que Ele fosse tentado por quarenta dias no deserto, como Moisés. Naturalmente, todos aqueles 
homens O prefiguraram. A lei foi transgredida. Mas quando ele veio, Satanás, o grande tentador, e procurou tentá-Lo, ele 
descobriu que não encontrou Moisés ali. Não, senhor. Ele se deparou com cinco mil watts, volts, que chamuscaram suas 
asas quando ele saltou contra Esse.  
102 “Está escrito,” Ele disse. Está vendo? Adão rendeu-se. Porém, Jesus, o segundo Adão, aquela Obra-Prima que 
tinha vindo, como Redentor, Ele disse: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da 
boca de Deus.’” Ali Ele tinha uma Obra-Prima. Sim, senhor. Ele disse algo mais. Ele disse: “Também está escrito: ‘Não 
tentarás ao Senhor teu Deus.’ Vai-te, Satanás.” Ali estava uma Obra-Prima. O que Ele fez? 
103 Não dizendo: “Eu direi à minha igreja. Eu pedirei aos presbíteros que façam assim e tal. O bispo faça assim e 
tal.”  
104 Ele disse: “Está escrito.” Foi por detrás Disso que Ele pôs Seu primeiro Adão, e ele caiu, e Satanás o arruinou. 
Porém ele não pôde arruinar Este, não importa o que tenha feito. De tal maneira que ele...  
105 Deus disse: “Este é o Meu Filho amado. Escutai-O. Tudo, Eu dou tudo a Ele. Vós, escutai-O.” Eles eram Um. 
Eles eram o Mesmo. Deus vivia Nele, fazendo-O Deus, Emanuel, na terra. Ele foi o Cordeiro perfeito, oh, a perfeita 
Obra-Prima da redenção. Agradou a Deus, então, do mesmo modo que a Michelangelo, Ele ficou tão inspirado com a 
Sua vida.Nós encontramos em... 

A OBRA-PRIMA DE DEUS IDENTIFICADA, 05 de dezembro de 1964, William M. Branham 
 
9 Agora, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa. Não os reconheceram até que já 
tinham vindo, o ministério tivesse terminado, tirou daquilo os Eleitos, e então depois que se foram, eles reconheceram 
que tinha havido um profeta entre eles. 
10 Jesus, Ele veio à terra. Ele era dotado, dentro Dele, do Deus Pai. “Eu e Meu Pai somos um. Meu Pai habita 
em Mim. Não sou Eu que faço as obras, mas Meu Pai. E se não faço as obras de Meu Pai, não Me acrediteis.”Agora, se 
você notar quando Ele veio, cerca de um -- um nonagésimo do mundo soube que Ele até mesmo estava na terra naquela 
época, e ainda assim o Salvador do mundo. E então eles nunca reconheceram Quem Ele era, nem a igreja, nem mais 
ninguém, praticamente, a ponto de O terem crucificado, sepultado, e ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a 
saber Quem Ele era. 

A PRESENÇA DE DEUS NAO RECONHECIDA, 18 de junho de 1964, William M. Branham 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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