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JESUS O FILHO FOI O TABERNACULO EM QUE DEUS O PAI HABITOU. 
 
“ Não crês que Eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que Eu vos digo não as digo em minha própria 
autoridade; mas o Pai, que habita em mim, realiza as suas obras.”  

Joao 14:10 
 
90 Como um sujeito estava tentando me dizer outro dia a respeito de existir três Deuses: Pai, Filho e Espírito Santo.  
Pai é uma dispensação do Pai, não três Deuses,  três ofícios do mesmo Deus:  a Paternidade, a Filiação, o Espírito 
Santo, o mesmo Deus em cada Um. Você não tem que ter nenhum  concílio de Nicéia para aquilo.  É Deus,  sempre  o 
mesmo Deus, um Deus.  Ele estava na Paternidade, esta é a razão pela qual Mateus disse: “Batizando-os no nome do 
Pai, Filho, e Espírito Santo.”  Não três Deuses, um Deus em três ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo, três atributos. 
Com certeza. 
91 Ele estava na Coluna de Fogo como Deus,  Jeová. Ele... Ninguém podia tocá-Lo. O pecado estava tão longe 
Dele; Ele não podia chegar perto deles. Então Ele veio e tomou uma virgem, criou uma célula Sanguínea em seu 
ventre. O filho veio, Jesus, corpo santo, nem gentio nem judeu, o próprio Sangue de Deus. E então o grande Espírito 
Santo desceu do céu, o Espírito de Deus como uma pomba, desceu sobre Ele: “Este é o Meu Filho amado 
(exatamente na tradução correta)  no Qual Eu tenho prazer de habitar. Meu Pai habita em Mim.” Pergunte a qualquer 
bom tradutor da Escritura e descubra se isto não está em hebreu.  Sim, senhor.  “No Qual tenho prazer de habitar.” Jesus 
disse:  “O Filho nada pode fazer por Si Mesmo. Não sou Eu que faço as obras, mas Meu Pai. Ele habita em Mim, 
Emanuel.” Não outro Deus ali em cima, e outro aqui,  e outro aqui embaixo; isto é paganismo. Um Deus em três ofícios:  
Deus o Pai Todo Poderoso desceu e habitou em Seu Filho Cristo Jesus. Ele deu Sua vida tentando encontrar-Se de 
volta no companheirismo com o Seu povo, tentando voltar. Ninguém podia pagar o preço, todos pecadores. E o Seu 
próprio Filho foi feito  pecado por nós, para tirar nossos pecados. E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma 
do Espírito Santo, descesse e habi - habitasse em nós e operasse através de nós como Ele o fez com o Seu Filho 
que foi criado. Amém. Aí está a sua verdade. 
92 Você tem um lado do caminho aqui dizendo: “Deus é um como o seu dedo é um. Ele não pode ser o Seu 
próprio Pai.” Tem os outros aqui dizendo:  “Ele é formado de três Deuses diferentes.” Bem, se Ele é três Deuses 
diferentes, então Deus o Espírito Santo, e Deus o Pai são duas pessoas diferentes, e a virgem concebeu através do 
Espírito Santo. Qual deles foi o Seu Pai?Tem um Pai, o Espírito Santo e Deus são o mesmíssimo Espírito. Isto é 
correto. Então naquele... Oh, não é misterioso.  Se Ele tivesse... Se - se um homem tivesse - se os dois eram Seu Pai, 
então Ele seria espiritualmente, com certeza, um filho ilegítimo. Vejam, tudo vacila; não faz sentido. O que aconteceu foi 
que o homem tentou imaginar com sua cabeça em vez de deixar o seu coração ir a Deus, e Deus revelar estas coisas 
para eles, se vocês simplesmente permitissem que Ele o fizesse. Sim, senhor. 
 
93Ele nao pode ser seu proprio Pai, “Jesus” nao poderia ser aquele Jesus, um Deus, Todo assim. Ele foi criado 
por Deus o Pai. Correto. E Deus, o Pai, habitou Nelepara que ele pudesse usar o seu sangue para a sanctificacao, 
e limpar a Sua Igreja com aquele mesmo Espirito, para viver em Sua Igreja, para realizar obras e sinais e cumprir 
a Escritura, que Ele prometeu: Nos ultimos dias, como foi nos dias de Sodome... 

ABRAAO RESTAURADO, 11 de fevereiro de 1961,William Branham 
 
181 O Espírito Santo gerou Seu Próprio corpo, para morar, Jesus Cristo; quando Ele fez sombra sobre Maria e criou, 
ou gerou, uma célula Sanguínea no ventre, que trouxe o filho, Cristo Jesus; onde Deus, Ele mesmo, Se colocou num 
tabernáculo, na terra, por trinta e três anos e meio. E foi feita uma propiciação por nossos pecados, para nos redimir, e 
para trazer reconciliação entre o homem perdido e um Deus santo, para se beijarem e se reconciliarem. Pois, no  frio do 
entardecer, quando o sol estiver se pondo sobre nossas cabeças, quando a viagem da minha vida estiver acabada e 
minha carreira estiver terminada, eu quero que Ele me dê um beijo para eu dormir, como Ele fez com Estevão quando ele 
foi jogado de mão em mão. Disse: “Vejo os céus se abrindo, e Jesus assentado à destra de Deus.” Aí está você. 

A PERSONIFICAÇÃO DO CRISTIANISMO, 20 de Janeiro de 1957, William M. Branham 
 

3 Oh, muitos de vocês conhecem Einar Ekberg, não conhecem? Talvez vocês conheçam, o grande cantor sueco 
que cantou para nós na Califórnia. Ele cantou quase que toda noite para mim. Eu - eu amava tanto aquilo. E eu, com 
certeza, acho...No dia...O que isto faz comigo, isto expressa a deidade do Senhor Jesus Cristo, quando eles estão 
tentando fazer Dele apenas um filósofo, um ensinador ou um profeta. Ora, Ele foi mais do que isso. Se Ele fosse apenas 
um filósofo, se Ele fosse apenas um ensinador ou mesmo, se Ele fosse um profeta, nós estávamos salvos - ou melhor, 
nós não estávamos salvos. Estaríamos em pecado. Ou Ele era - Ele era Deus ou o maior enganador que o mundo já 
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teve. Isto é correto. Deus foi manifestado em carne para tirar o pecado. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, 
reconciliando Consigo o mundo. Ele era a Própria deidade, envolto em Seu próprio Tabernáculo que Ele criou, o qual era 
o Seu Filho, a carne, Jesus Cristo, o Deus Jeová revelando-Se através de Seu Filho, Jesus Cristo. Oh, que coisa. Que 
história, e que verdade é esta. 

DEUS APERFEIÇOANDO A SUA IGREJA, 04 de dezembro 1954, William M. Branham 
 
34 Agora, Jesus disse, “As Escrituras não poderiam ser quebradas”. As Escrituras eram verdade. E a Escritura 
diz em São João 1, que, “O Verbo se fez carne, e habitou entre nós”. Deus se Tornou carne, em Seu Filho, Jesus 
Cristo, e habitou entre nós. Em São João 10:35, Jesus chamou aqueles para os quais Ele veio, os quais foram a 
Palavra no princípio, “profetas”. Jesus disse aqui, “Sua própria lei ensina que, aqueles a quem a Palavra de Deus vem, e 
a Palavra de Deus vem aos profetas”. 
35 Agora Hebreus, o 1º capitulo, diz que no... disse, “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por Seu Filho, Jesus Cristo”. Vêem? 
36 Então, notem agora, Deus! Jesus disse que, “Aqueles a quem a Palavra veio, foram chamados ‘deuses’,”que 
eram os profetas. Agora, não o homem em si mesmo ea Deus, nada além do corpo de Jesus Cristo foi Deus. Ele 
era um homem e Deus foi velado atrás Dele. 
37 Deus sempre tem velado a Si Mesmo do público, e Se revelado ao povo que creria. Deus! Este último Domingo, 
no Tabernáculo, eu preguei sobre o Desvelar de Deus.Deus tem Se velado atrás de alguma coisa, de tal forma que as 
pessoas de fora nada saberiam sobre Ele. Porém Ele revela a Si Mesmo aos Seus filhos e para aqueles que estão 
querendo vir por trás daquele véu. 
38 No velho Testemunho haviam peles de texugo que escondiam Deus. Ele estava na Glória de Shekinah. Isto era 
por trás das peles de texugo. Antes que eles viessem atrás das peles de texugo, eles... 
39 A Palavra estava em Moisés, o profeta. Ele foi para cima da montanha. Ele havia encontrado a Coluna de Fogo, 
e Ela falou com ele. Ele desceu e executou os sinais do profeta, trouxe os filhos de Israel para fora do Egito, para esta 
montanha. E então Deus desceu e identificou a Moisés, trazendo para dentro daquela Coluna de Fogo, e velando-O. 
Ninguém mais poderia ir. Nenhuma pessoa poderia tentar personificar aquilo, não poderia fazê-lo, eles morreriam. 
Tomando um homem, ele entrou aqui atrás, dentro da coluna de Fogo, dentro da Gloria deDeus e dentro da Glória de 
Shekinah; e quando ele saiu fora com aquela Palavra para aquela era, ele estava tão brilhante com a Glória de Deus que 
ele até teve que cobrir sua face. As pessoas não poderiam olhar fixamente sobre ele. E aquela era uma cobertura natural. 
40 E o que é isto? Quando um homem irrompe através daquele véu, dentro da Glória de Shekinah agora, o mundo 
o chama de um fanático. Eles não podem ver o que está errado. Porém ali atrás, não é nenhuma beleza dele. Ele pode 
não se vestir corretamente. Ele pode não se trajar em roupas clericais. Ele pode não trajar da maneira que eles acham 
que ele deveria. Isto pode ser, porém, veja você, dentro, por trás daquela pele de texugo, por trás daquela pele humana, 
ali dentro está a Glória de Shekinah, nela está o poder, nela está a Palavra, nela está o pão da preposição. E a Glória de 
Shekinah, que é a Luz que produz Luz que amadurece o grão. 
41 Vocês pessoas de Kansas sabem disto, por suas colheitas de trigo. Sem aquele sol, ela não aprovará. 
42 E até você entrar atrás daquela pele de texugo, até que você deixe a velha pele, seus velhos 
pensamentos, seus antigos credos, e venha para a Presença de Deus; então a Palavra se torna uma realidade 
viva de Deus; então você está acordado para a Glória de Shekinah, então a Bíblia se tornará um novo Livro, então 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Você está vivendo em Sua Presença, comendo o pão da 
preposição que somente é preparado aquele dia para os crentes, sacerdotes somente. “E nós somos sacerdotes, 
sacerdócio real, uma nação santa, povo especial, oferecendo sacrifícios espirituais para Deus”. Mas vocês devem entrar, 
atrás do véu, para ver o Deus desvelado. E Deus é desvelado, é a Sua Palavra manifestada. 
43 Agora hoje, nós temos muitas pessoas a dizer, “Bem, nós, como fulano, nós cremos desta maneira”. O outro 
grupo diz, “Nós, como fulano e ciclano, cremos desta maneira”. Vêem, vocês tem tantas interpretações.  
44 Deus não precisa de qualquer intérprete. Ele interpreta Sua Própria Palavra. A Bíblia diz, “Não há interpretação 
particular”. Deus revela a Si Mesmo. Ele revela! No princípio, Ele disse, “Haja luz”, e houve luz. Isto não precisa de 
qualquer interpretação. Deus disse, “Uma virgem conceberá”, ela concebeu. Isto não precisa de qualquer interpretação. 
Deus disse, “Nos últimos dias”, Ele “Derramaria” Seu “Espírito sobre toda carne”, e Ele derramou. Isto não carece de 
qualquer interpretação. 
45 Isto ainda é a Palavra é Deus. Deus está em toda era, Ele tem dividido muito de Sua Palavra. E ali, veja o 
que Ele fez, Ele enviou um - um profeta. “E a Palavra do Senhor vem ao profeta”. O profeta A revela para a 
audiência e a audiência crê Nela. E, então, isto é Deus em ação, Deus movendo pelo Seu Espírito. 
46 Agora nós descobrimos que Ele identificou a Si Mesmo como o Filho do homem aqui, agora, para cumprir. 
Agora, quando Ele veio à terra, lembrem-se, Ele identificou-Se ao público, externo, Ele identificou-Se como o Filho do 
homem. Ele veio como Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Agora, filho do homem é um “profeta”. Até Jeová, 
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Ele próprio chamou Ezequiel, disse, “Filho do homem”. E Jesus identificou a Si Mesmo como Filho do homem, pois as 
Escrituras não podem ser quebradas. 
 Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse, após... 
47 Os filhos de Israel disseram, “Não deixe que Deus fale mais. Nós queremos que Moisés fale conosco”. 
48 Ele disse, “Eu não falarei mais com eles desta maneira, no entanto Eu lhes enviarei um Profeta”. 
49 Em Deuteronômio 18:15, ele disse, “O Senhor vosso Deus vos levantará um Profeta como Eu”. E então aquela 
Escritura não pode ser quebrada, Ele tinha que vir como Filho do homem. Agora isto foi para Sua era, quando Ele estava 
aqui sobre a terra. 
50 Então quando Ele morreu, ressuscitou, ascendeu, e enviou o Espírito Santo, que era o Filho de Deus. Deus e um 
Espírito, e através da Era da Igreja tem sido Filho de Deus.  
51 E então no Milênio, é o Filho de Davi, sentado no Trono, reinado. Ele ascendeu. “Aquele que vencer se 
assentará Comigo em Meu Pai”. Ele está sentado no trono de Meu Pai agora. Mas no Milênio, Ele assentou-Se em Seu 
Próprio trono, porque Ele é o Filho de Davi. 
52 Ele é o Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Vejam, é realmente perfeito. 
53 Agora nós descobrimos, Ele teve que vir como um profeta. A sua Palavra imutável! Deus não muda. Deus não 
muda, pois Ele era o Profeta que estava em José. Ele era o Profeta, Ele era Deus em José. Ele era Deus em Davi. 

O CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS , 17 de Junho de 1964, William M. Branham 
 
33 Agora encontramos, antes que nos aproximemos disto, que: “Não há ninguém no Céu, não havia ninguém na 
terra, e ninguém debaixo da terra, que fosse digno de tomar o Livro, ou abri-Lo, ou desatar os seus Selos.” “Ninguém!” 
João viu isto no Apocalipse. E estamos ensinando o Apocalipse agora. “E João chorou. Mas houve um Cordeiro que tinha 
sido morto, antes da fundação do mundo; Ele foi digno de vir e tomar o Livro da destra do que estava assentado no 
Trono, e abrir o Livro, e desatar os seus Selos.” E aquele Cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora 
se Ele é o único que é digno... 
 
34 Ele uma vez viveu aqui conosco, na terra, na forma de Homem. Deus viveu em Seu Filho, Cristo Jesus, como 
um Deus-Homem. 
 
35 E Ele retornou para a Glória, deixando esta Palavra: “Um pouco e o mundo não Me verá mais. Mas, vós Me 
vereis, porque Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos.”A Pessoa do Espírito Santo, Deus, 
retornando na forma em que Ele... Jesus disse: “Vim de Deus; vou para Deus.” Ele veio da Eternidade, desceu até o 
tempo; saiu do tempo, de volta para a Eternidade. 

O SELO DE DEUS, 14 de maio de 1954, William M. Branham 
 

237 No cume de Sião assentar-se-á o Cordeiro. E a Cidade não terá necessidade de luz, porque o Cordeiro é a 
Luz dela. E estará o Pai por sobre o Cordeiro, o Qual é o Logos de Deus, o grande Luzeiro, a Luz Eterna que 
resplandecerá sobre o Trono. E Jesus não estará no Trono de Seu Pai, Ele estará em Seu Trono. E o Pai cobrirá 
com Suas asas ao Filho, que o Pai e o Filho serão Um”. E estando eles ainda falando, eu responderei. Antes que 
possam pensar, Eu estarei pensando por eles”. (Isaias 65:24) Isso é certo. 
238 E Jesus lhe encomendará uma era perfeita, perfeita para um... o perfeito Deus Vivo, que Ele tem redimido 
e o dá ao Pai. Está isso correto? Dará a Deus o Pai, o Qual é o Espírito, não a um homem, ao Espírito. Toda 
natureza de bondade reunida, esse é Deus. E em bondade... Agora qualquer coisa pervertida do bem é maligna: esse é o 
reino de Satanás. A Deus pertence o bem. Todo mal pertence... 
239 E Deus, pois, se materializou num homem chamado Jesus Cristo, o Qual era Seu Filho. Este Filho deu 
Sua vida para Ele poder trazer outros filhos, para que Deus pudesse vir a ser tangível, operando todas as coisas 
em todos. (I Cor. 12:6). “Naquele dia vós conhecereis que Eu estou no Pai, o Pai em Mim, Eu em vós e vós em Mim”. 
(João 14: 20) 
240 Oh, irmão; aquele será um verdadeiro dia. Vocês não terão que dirigir de Birmingham para ouvir a Mensagem, 
pois, a Mensagem estará convosco mesmo, não estará? Oh, será um... será um tempo maravilhoso. Estamos buscando 
esse dia, que Deus o apresse a chegar.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 2, 23 de agosto de 1964 (à noite), William M. Branham 
 
99 Ele tem começado uma nova criação. Que era? Uma criação de Si mesmo. Deus foi feito carne, e habitou 
entre nós. Isso é... A Bíblia disse: “No princípio da criação de Deus”. Deus foi criado na forma humana; em Jesus 
Cristo, Seu Filho, Deus morou. Ele construiu Seu tabernáculo de carne e osso, e viveu neste tabernáculo; Deus, 
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Emanuel, “Deus conosco”. Ele construiu Sua casa, para viver nela, para que Ele pudesse refletir Sua Palavra a seus 
súditos através disso. Você sabe o que é Deus, ao ver a Cristo. 
165 Notem, no tempo do entardecer, Deus saiu foram pelos campos e viu quem havia crido. E Ele fez o mesmo nos 
dias do Grande Pastor-Profeta, mas note isto, aos crentes de sua mensagem, mas não... Esta Mensagem do 
Entardecer, eles não creram nela. Eles não creram que era Deus. Quiseram faze-lo um homem bom. Quiseram faze-
lo um profeta. Ele era um homem bom, e Ele era um Profeta, mas Ele era mais que isso. Esse é o ensinamento comum 
de hoje, que só é um bom homem, Ele era um Profeta. Ele não era nada menos que Emanuel! Ele era Deus 
manifestado em Jesus Cristo seu Filho, fazendo a Ele e ao Pai um. Isso é tudo o que Ele podia ser. 

POR QUE TIVERAM QUE SER PASTORES?, 21 de Dezembro de 1964, William M. Branham 
 

23 O Grande Jeová desceu e foi feito tangível vivendo no corpo do Seu Próprio Filho, declarando e 
reconciliando o mundo Consigo Mesmo. Deus era... Cristo não era nada menos que Deus, e - e Deus não era nada 
menos que Cristo. Os dois juntos formavam corporalmente a Divindade, feito um pouquinho inferior aos Anjos 
para que então Ele pudesse sofrer. Os anjos não podem sofrer. Jesus era o Tabernáculo que Deus habitava. 

HEBREUS, CAPÍTULO 6 - 3ª PARTE, 15 de setembro de 1957 (Manhã), William M. Branham 
 
97 E Deus tirou a mulher do lado de Adão. Isto é certo? E então a mulher foi e trouxe o homem através do sexo. 
Então a única maneira que Deus poderia fazer... Ele poderia vir naquela teofania. Ele não poderia vir como 
Melquisedeque. Ele tinha que vir como um homem e Ele tinha que vir através da mulher: “Tua Semente ferirá a cabeça 
da serpente, e sua cabeça lhe ferirá o calcanhar.” Entende isso? Deus tinha que vir através de uma mulher; e Ele veio 
quando Ele habitou em Seu corpo, do Seu Filho, Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo 
Consigo mesmo. E Ele ofereceu o Seu próprio Sangue como um sacrifício e deu Sua vida para que através do canal da 
morte, Ele pudesse te salvar para a Vida Eterna. 
98 Deus veio então e Ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Veja, Ele era um Homem feito à semelhança do 
Filho de Deus. Agora, Ele não poderia ser o Filho de Deus, porque este Homem é eterno.  
99 O Filho de Deus teve um princípio; Ele teve um fim. Ele teve um... um tempo de seu nascimento; Ele teve 
um tempo de Sua morte. Ele teve tanto princípio como fim. Ele teve pai e mãe.  
100 Este Homem não teve pai nem mãe, nem princípio nem fim de tempo. Mas Ele foi feito... Este Homem 
Melquisedeque foi feito à semelhança do Filho de Deus. 
101 Agora, o Filho de Deus, quando Ele veio ao mundo, na forma de uma mulher... ou melhor, através de uma 
mulher na forma de homem, e foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou para nossa justificação e agora Ele 
permanece para sempre. E desde que esse corpo permanece, nós permanecemos também. E porque Ele 
ressuscitou do pó, nós seremos levantados em Sua semelhança. Aí está a história do Evangelho. Bendito seja o 
Nome do Senhor! Não anjos, não seres sobrenaturais, não uma porção de penas movimentando-se, mas homens e 
mulheres (Amém.) estaremos em Sua semelhança. Sim, senhor. 
HEBREUS, CAPÍTULO 7 - 1ª PARTE , 15 de setembro de 1957 (Noite), William M. Branham 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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