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DEUS É DEUS E PAI DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. 
 
“ E a Vida Eterna e esta: que eles conhecam ati, que Es o Unico Deus Verdadeiro; e conhecam tambem Jesus 
Cristo, que enviaste ao mundo. 
Eu revelei no mundo a tua Natureza Gloriosa, termindo assim o trabalho que me deste para fazer.” - Joao 17:3-4 
 
“27Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído! Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, 
pela lei da fé.28Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à 
Lei! 29Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos 
gentios também, 30visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. 31Anulamos, pois, 
a Lei por causa da fé? De modo algum! Ao contrário, confirmamos a Lei.” - Romanos 3:27 - 31 
 
“ Entao Jesus perguntou: - Mulher, por que voce esta chorando? Quem e que voce esta procurando? Ela pensou que ele 
era o jardineiro e por isso repondeu: -Se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, e eu irei busca-lo. 
Maria! – disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: - Raboni ( Esta palavra quer dizer Mestre.) 
Jesus disse: - Nao me segure, pois ainda nao subi para o meu Pai. Va se encontrar com os meus irmaos e diga a eles 
que eu vou subir para aquele que e o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. 
Entao Jesus disse de novo: - Que a Paz esteja com voces! Assim como o Pai me enviou, eu tambem envio voces.” - 
Joao 20: 16-17, 21 
 
“ Sempre que oramos por voces, damos gracas a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.” - Colossenses 1:3 
 
“ E Peco ao Deus do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que de a voces o Seu Espirito, o Espirito que os tornara 
sabios e revelara Deus a voces, para que  assim voces o conhecam como devem conhecer.” - Efesios 1:17 
 
“ Que Deus, que é quem da paciencia e coragem, ajude voces a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de 
Cristo Jesus! 
E isso para que voces, todos juntos, como se fossem uma so pessoa, louvem ao Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus 
Cristo. - Romanos 15: 5-6 
 
“ Que a Graca e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com voces.Louvado seja o Deus e Pai do 
nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda! - 2 Corintios 1:2-3 
 
“ O Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que e bendito para sempre, sabe que nao estou mentindo.” - 2 
Corintios 11:31 
 
“ Voces foram escolhidos de acordo com o proposito de Deus, o Pai. E pelo Espirito de Deus voces foram feitos um povo 
dedicado a Ele a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo Seu Sangue. Que voces tenham, mais e 
mais, a Graca e a Paz de Deus! 
Louvemos ao Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo ! Por causa da Sua grande misericordia, ele nos deu uma nova 
vida pela ressureicao de Jesus Cristo. Por isso o nosso coracao esta cheio de uma esperanca viva. - 1 Pedro 1:2-3 
 
“ Todo aquele que afirma que Jesus é o filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus.” - I Joao 4: 
15 
 
“ Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que cre que Jesus é  o filo de Deus.” 

1 Joao 5:5 
***** 

 
“ Deus Todo –Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Quem o ressucitou dos mortos e o pos a destra da 
Majestade.” 

$39 Comunhao (4 Fevereir 62) – William Branham. 
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199 Agora observe, agora observe apenas um minuto. [O Irmão Branham ilustra, usando três objetos - Ed.] Este é 
Pai, do meu lado direito; este no meio é Filho; e este é o Espírito Santo. Agora, este é o Pai de Jesus Cristo. É isso 
correto? [A congregação diz: “Amém”.] Deus é o Pai de Jesus Cristo. É isso correto? [A congregação diz: “Amém”.] 
Deus é o Pai de Jesus Cristo. Nós  todos cremos nisso?[“Amém”.] Muito bem. 
 
160 E então, olhem; Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Agora, Quem era o Pai de Jesus Cristo? Deus era o Pai de 
Jesus Cristo. Todos nós cremos nisso. É isso correto?[A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Certo. 
 
202 [O Irmão Branham faz uma pausa. A congregação: “Espírito Santo”.] Eu pensei que Deus era Seu Pai. Agora, 
Ele tem dois pais, irmãos? [“Não”. - Ed] Ele não pode ter. Se Ele teve, Ele foi um filho bastardo, e que tipo de religião nós 
temos aí?” Você tem que admitir que Deus o Pai, e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Seguramente, Isto é. 
Seguramente, são o mesmo Espírito. Agora, nós temos terminado, e vemos isso. 
 E dará á luz um filho e chamarão o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu povo do seu pecado. 
 ... isto tudo aconteceu para que se cumprisse... 

A DIVINDADE EXPLICADA , 25 de abril de 1961 - William M. Branham 
 
123 Jesus afirmava que Ele não fazia nada até que o Pai Lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo, nós 
compreendemos isso. É somente um ofício de Deus. Se não for, então qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus disse 
que Deus era Seu Pai, e a Bíblia disse que o Espírito Santo era Seu Pai. Agora, você não pode faze-Lo ser um filho 
ilegítimo, então o Espírito Santo é Deus, então era Jesus Deus. Então, Deus, Pai, Filho, e Espírito Santo são... é o... 
Estes são três ofícios de um único Deus. São três atributos, o mesmo Deus. 

ALMAS QUE ESTÃO EM PRISÃO AGORA, 10 de novembro de 1963, William M. Branham 
 
20 Agora, sabemos o que é o Espírito Santo. Nós encontramos ontem à noite que Ele é Deus. Agora, quando 
pensamos em Deus o Pai (como Jesus falou aqui), Seu Pai, Deus o Filho como Jesus, Deus o Espírito Santo, como nós 
O chamamos hoje... Agora, isso não significa que exista três indivíduos, deuses distintos. Isto significa que existe um 
Deus em três ofícios. Vamos dizer isto assim: Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, porque Ele Se esvaziou e 
Se derramou em Cristo. E Cristo era corporalmente a Plenitude da Divindade. Tudo que Jeová era Ele derramou 
em Cristo. E tudo que Cristo era Ele derramou na Igreja, não em um indivíduo, mas em todo o Corpo. Aí, é onde 
chegamos em unidade, temos poder. Tudo que Deus era, estava em Cristo, e tudo que Cristo era, está em você. “Pois 
Deus se fez carne e habitou em nosso meio.” (I Timóteo 3:16 se você estiver anotando.) “Sem dúvida alguma, grande é o 
mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne.” Nós O apalpamos, Deus, Jeová, foi feito carne e andou na terra, 
e nós O vimos com nossos olhos. 
21 Você sabe, no mesmo capítulo de João 14, Filipe disse: “Senhor, mostra-nos o Pai, e nos bastará.” 
22 Jesus disse: “Estou há tanto tempo convosco Filipe e não Me tendes conhecido. Quem Me vê a Mim, vê o Pai. E 
como dizes tu: ‘Mostra-nos o Pai.’?” Deus foi feito carne.  
23 Agora aqui está. O Pai era Deus sobre você. Estamos dizendo... temos sido desde Adão. Deus o Pai estava 
sobre Moisés e os Filhos de Israel na Coluna de Fogo, então Deus conosco, em Cristo, andando conosco, conversando 
conosco, comendo conosco, dormindo conosco. Deus sobre nós, Deus conosco -- e agora, Deus em nós. Tudo que 
Deus era, veio para Cristo; tudo que Cristo era veio para a igreja. O que é isto? Deus operando em você. Em qualquer 
parte do mundo, se Ele quiser te chamar, você está bem ali -- trabalhando em você para fazer a Sua boa vontade. Como 
devíamos agradecer a Deus por isso? Deus o Espírito Santo é enviado para o propósito do Deus vivo em Sua Igreja, 
movendo através de cada era, operando a Sua vontade Divina.  

PARA QUE FOI DADO O ESPÍRITO SANTO?, 17 de Dezembro de 1959, William M. Branham 
 
150 Bem, em Mateus, 28:19, o último capítulo e o penúltimo verso. Se você lê uma história de amor e diz que “e 
desde esse dia em diante, João e Maria viveram felizes”, porém quem são João e Maria? Para descobrir isto você tem 
que regressar quem são João e Maria? Para descobrir isto você tem que regressar ao princípio do livro e averiguar. Ver 
quem são João e Maria que viveram felizes desde esse dia em diante. Se Jesus disse: “ide e batizai-os no Nome do Pai, 
Filho e Espírito Santo”, e se Pai não é um nome, Filho não é um nome, então, de quem estava falando Ele? Quem é Pai, 
Filho e Espírito Santo? Vá ao princípio do livro e leia-o. Vou ler na Genealogia de Jesus Cristo, o primeiro capítulo, verso 
18. 
Agora o nascimento de Jesus Cristo foi assim:... (Prestem atenção. A esse poste vamos chamá-lo Pai, ao púlpito Filho e 
a isto, Espírito Santo. Bem, Quem é o Pai de Jesus Cristo? Deus. Todos vocês estão de acordo?Deus é o Pai de 
Jesus Cristo. Esse é Deus o Pai. Este é Deus o Filho. Este é Deus o Espírito Santo). 
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 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim (Mateus 1:18) Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes 
de se ajuntarem achou-se ter concebido do Espírito Santo... (A congregação diz: do Espírito Santo! - Ed.) Eu pensei que 
Deus fosse Seu Pai. Eu pensei que Ele havia dito que Deus era Seu Pai. Então, como pode Deus e o Espírito Santo 
serem ambos Seu Pai, se são duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes, duas personalidades, ou como queira? 
Eles tem que ser a mesma pessoa, ou de outra maneira Ele teve dois pais espirituais. 
 ...e o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se 
ajuntarem achou-se ter concebido do (não de Deus o Pai, mas do Espírito Santo) ...Espírito Santo. 
 Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: 
 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é: Deus 
conosco. 
151 E Seu Nome foi, qual? Jesus. Muito bem. Pai, Filho, Espírito Santo. Bem, Pai e Espírito Santo são o mesmo 
Espírito. Que é o Espírito? É o Espírito de Deus. E quando estava na forma do Espírito, ele desceu para batizar a Jesus e 
habitou Nele, e disse: “Este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar”. Ele desceu e morou em Jesus, e isso o 
fez Emanuel na terra. Assim sendo, qual foi o Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? (A congregação responde: 
“Jesus Cristo” - Ed.) Seguramente que sim. 
152 Então Pedro tinha a mesma revelação. Agora, nós temos nossas vistas treinadas. Estamos atingindo o alvo. 
Vejamos se os discípulos usaram esta mesma classe de pontaria. Cada vez que se juntavam, cada vez que se 
mencionava de um batismo, tinham que ser batizados no Nome de Jesus Cristo, porque Ele disse que “Não há outro 
nome debaixo do Céu dado aos homens, no qual você possa ser salvo”. É uma concepção falsa do diabo e não há 
nenhuma Escritura que o apóie. É verdade. 
153 Espero que isto não haja ferido, mas esta é a Verdade. Vê? Esta é a Verdade, irmão. Você não pode fazer com 
que... Você não pode esconder o Pai, Filho e Espírito Santo num lugar e Jesus no outro, quando ninguém nunca foi 
batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa na Bíblia, foi batizada no Nome de Jesus e aqueles que 
não foram batizados desta maneira, tiveram que se batizar outra vez antes que pudessem mesmo receber o Espírito 
Santo. Talvez pudessem atuar como se tivessem muito poder. Você tem que seguir o plano infinito de Deus. Isto é 
exatamente a Verdade. Muito bem. 
 
197 Alguém tem dito: “O irmão Branham é um unitário”. Não, senhor, não sou um unitário. Eu não creio que Jesus 
poderia ser Seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai, e esse foi Deus. Porém Deus morou e habitou nesse 
corpo chamado Jesus, e Ele era Emanuel, Deus conosco. E creio que não há outro Deus aparte deste Deus. Ele é 
o Pai, Filho e Espírito Santo. E o Nome do Pai, Filho e Espírito Santo... Pai, o Senhor; Filho, Jesus; Espírito Santo, 
Logos, Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo; esse é Ele. E Nele habitou corporalmente 
a plenitude da Divindade. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS - Nº 09, 28 de junho de 1959, William M. Branham 
 
137 Agora nós vamos descobrir. Agora, quem é . . . Este é Quem? Alguns dizem agora. Deus o Filho. É isto correto? 
Este é o Filho. Bem, então Seu pai é Deus. É isto correto? Quantos crêem que Seu Pai é Deus, levante sua mão. 
Quantos crêem que Deus é o Pai de Jesus Cristo? Correto.  
 Agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: . . .  
138 Agora nós vamos voltar para descobrir Quem são Pai, Filho e Espírito Santo, pois Mateus diz: “batizando-as no 
Nome.” Vejam, no Nome; não nomes agora, porque isto não pode ser nomes, porque não há nenhum nome ali.  
 Agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando. . . sua mãe Maria desposada com José, antes de se 
ajuntarem, achou-se ter concebido de Deus o Pai. (A Bíblia diz isto? O que a Bíblia diz?). . . achou-se ter concebido do 
Espírito Santo. 
139 Então qual destes é o Seu Pai? Agora, a Bíblia diz que este é o Seu Pai, e Jesus disse que este era o Seu Pai. 
Agora, qual dos dois é Seu Pai? Agora, se Ele tivesse dois pais, agora o que seria isto? Se Ele tivesse dois pais, Ele seria 
um filho ilegítimo.  
140 Agora, vamos ler um pouquinho mais adiante.  
 Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. 
 E, projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não 
temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do. . . [A congregação diz: “Espírito Santo” -- Ed.] 
141 De quem? Do Espírito Santo? Bem, como pode o Pai ser Seu pai, e o Espírito Santo ser Seu pai ao mesmo 
tempo? Agora, Ele teria dois pais então, se aquilo estivesse correto. Não, senhor. O Espírito Santo é Deus. O Espírito 
Santo é Deus. Então Deus e o Espírito Santo são a mesmíssima Pessoa, ou Ele teria dois pais.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HEBREUS - 1ª PARTE, 25 de Setembro de 1957, William M. Branham 
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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 
 
152 Esta é a razão, amigos, quando isto chega ao batismo na água no Nome de Jesus Cristo, eu devo permanecer 
ali. Oh, aquilo me guarda de muitas grandes... salvando almas ali. Isto realmente faz, naquela emissão, por causa 
daquela excessiva crença trinitariana. 
153 Claro que creio no Pai, Filho e Espírito Santo como ofícios de Deus; não como três deuses mas três 
ofícios do mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas estes são títulos do Seu ofício. Ele é Deus o Pai - 
claro que Ele foi no princípio. Ele é Deus o Filho; foi feito carne na terra. Ele é Deus o Espírito Santo o qual está 
em mim; porém o mesmo Deus. Somente Deus, três ofícios. Ele uma vez não podia ser tocado ou nada; então Ele 
desceu, foi feito carne, tomou meus pecados, e levou meus pecados. Então enquanto Ele me santificou com o Seu 
próprio Sangue, o Espírito Santo pôde entrar e Ele e eu pudemos ter companheirismo como no Éden; nós amamos um ao 
outro. 
154 Ele é meu Pai; eu sou Seu filho. Não três deuses; o mesmo Deus, que me criou e me amou e Se entregou 
por mim. Ele é o Deus que está em mim; Seu Nome foi Jesus Cristo quando Ele estava na terra. Não há nenhum 
outro nome debaixo do Céu dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. 
155 Agora, se isto fere, meus amigos, eu não posso fazer nada. Eu preferiria ferir meu amigo do que meu Pai. Ele é 
meu parente. Ele é meu Pai, Deus. É isto que a Sua Palavra diz. 
156 Deus nunca me deixou hibridar coisa alguma. Dizendo, “Os dias dos milagres já passaram”. “Oh, Jesus não 
faz o mesmo”. “Oh, aquilo pode ser telepatia”. “Aquilo pode ser leitura mental”. “Eu não creio que temos profeta nestes 
dias”. A Bíblia diz que teríamos. Eu creio nisto! Estamos procurando por um ungido como João Batista, o qual veio para 
precursar a primeira vinda de Cristo; vem para precursar a segunda vinda de Cristo. Como Ele fez, Ele prometeu isto: 
restaurando a fé do povo de volta a Deus. 

RELIGIÃO HÍBRIDA - CONDENAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO, 13 de Novembro de 1960, William M. Branham 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
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