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O NOME DE DEUS, O PAI É SENHOR JESUS CRISTO E FOIREVELADO NO FILHO 
QUE HERDOU O MESMO NOME 

 
“Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do 
mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu Nome, e o Nome do seu Filho? Respondei-
me, se é que o sabes! “-Provérbios 30:4 
 
“Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis” - João 5:43 
 
“Eu revelei o teu Nomeàqueles que do mundo me deste. Eles eram teus; Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido à 
tua Palavra.” “Eu lhes dei a conhecer o teu Nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me 
amaste esteja neles, e Eu neles esteja.” - João 17:6, 26 
 
“Pai, glorifica o teu Nome!” Então, veio uma voz dos céus, dizendo: “Eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais.” -
João 12:28 
 
Ele declara: “Vou anunciar teu nome aos meus irmãos; cantar-te-ei louvores no meio da congregação”. -Hebreus 2:12 
 
3.Ele, 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 anjos5Porquanto, 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”?  

Hebreus 1:3-5 
 
“Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões 
celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, 
não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir.” - Efésios 1:20 - 21 
 
“5Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6o qual, tendo plenamente a natureza de 
Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, 7mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma 
de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. 8Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. 9Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais 
elevada posição e lhe deu o Nome que está acima de qualquer outro nome; 10 para que ao Nome de Jesus se dobre 
todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, 11e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o 
Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer;” 

Filipenses 2:9-11 
 

“6Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será 
chamado Conselheiro-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  

 
30 Mas o anjo lhe revelou: “Maria, não temas; pois recebeste grande graça da parte de Deus. 31 Eis 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 daráo trono de seu pai Davi, 33e Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu Reino nunca 
terá fim”. -Lucas 1:30 -32 
 

***** 
 

206 Agora, Satanás, você não pode segurar estas pessoas doentes por muito tempo. Elas são objetos da Palavra de 
Deus. Saia delas, a enfermidade que está em seus corpos. Não as atormente mais. Deixe-as irem livres, desta noite em 
diante. Nós, como servos de Deus, que tem sido identificado para confirmar a Palavra, te conjuramos em Nome do Deus 
vivo, Jesus Cristo o Verbo feito carne entre nós, saia destas pessoas enfermas, e deixe-as ir, pelo Reino do amor de 
Deus, e o mandamento nos dado por Jesus Cristo o Filho de Deus. Amém. 

O CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS , 17 de Junho de 1964, William M. Branham 
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49 Dizem, hoje. Tem gente que me diz. Um homem me ligou não faz muito tempo, em Beaumont, Texas. Ele disse: 
“Sr. Branham, se seu nome não estiver  no livro da nossa igreja, o senhor não pode ir para o Céu.” Você acharia isso? 
Não creia em coisa tal como essa. Eles acham que tem que se pertencer a essa certa igreja, ou não se pode ir para o 
Céu. Isso está errado. Crer nisso é anticristo. Direi isto: se você crê em tal espírito, você está perdido. Isso é bom sinal de 
que você está perdido, porque é tirar do que Deus fez. Deus nunca colocou Seu Nome em nenhuma igreja. Ele O 
colocou em Seu Filho, Cristo Jesus, quando Ele e Seu Filho Se tornaram Um. Esse é o genuíno lugar de 
adoração. Nenhuma outra fundação foi colocada, nenhuma outra rocha. 
 Em Cristo, a Rocha sólida, estou firmado; 
 Todo outro terreno é areia movediça. 
 Denominações se fragmentarão e cairão, nações passarão, mas Ele permanecerá para sempre. Não há outro 
lugar que o homem possa encontrar, para adorar a Deus, que Deus fale com ele, não há lugar a não ser em Cristo Jesus. 
Esse é o único lugar, o único lugar que Deus escolheu para colocar o Seu Nome, e o único lugar onde Se 
encontra com o homem, para adorar. Você está perdido, crer em qualquer outra coisa. 
 
71 Meus amigos, não quero magoar ninguém, mas sou responsável por uma Mensagem, e, essa Mensagem é: “Saí 
dessa sujeira!” E se eu peço que vocês saiam,  para onde vou levá-los? Eu os levaria para o Tabernáculo Branham? Ele 
tem tanta imperfeição quanto qualquer uma do resto delas. 
 Mas tem um lugar para o qual posso levá-los, onde estão seguros e protegidos da morte, esse é em Jesus 
Cristo. É o lugar de Deus para adoração. É esse o lugar que estou apresentando a vocês hoje à noite, onde Deus colocou 
o Seu Nome. Onde Ele prometeu que Se encontraria com cada pessoa que entre aí, que Ele adoraria com ela e festejaria 
com ela, isso é em Cristo; não em nenhuma igreja, nenhum tabernáculo. 
 Mas, em Cristo, Ele é o Tabernáculo de Deus. Ele é o lugar onde Deus entrou, Ele próprio, e habitou Nele. 
“Este é Meu Filho amado, em Quem Me comprazo habitar.” É aí onde Deus habitou, trouxe o Seu Nome e O 
colocou, Jesus Cristo. Portanto, o Seu Nome foi colocado num Homem, Seu Filho, Jesus Cristo, no qual Ele 
habitou, Ele mesmo, e nesse Tabernáculo. 
 Onde, num tipo, a antiga Jerusalém, as antigas festas, o antigo tempo, eram um tipo; quando a fumaça entrou, 
no dias que a arca entrou, do concerto, e situou-se, e ouviu-se a Voz de Deus sair dela. 
 Também ouviu-se a Voz de Deus, entrando no Tabernáculo, Jesus Cristo; o que, o Antigo (natural) era um tipo e 
uma sombra do Novo. E quando Ele entrou em Cristo, Ele disse: “Este é Meu Filho amado, em Quem Me comprazo 
habitar. E Eu escolherei o lugar onde Eu colocarei o Meu Nome, e onde Me encontrarei com o homem, e onde Eu 
adorarei.” Deus escolheu o lugar; não em nenhuma igreja denominacional, mas em Jesus Cristo. Sim, senhor. 
95 Agora, lembre-se, Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente; pois Deus Se encontra com você Nele, o único 
lugar que há; pois é aí onde Ele escolheu colocar o Seu Nome, em Jesus. “Jesus” é o Nome de Deus. Lembre-se, Pai, 
Filho, Espírito Santo, são títulos do Nome “Jesus Cristo.” 

O LUGAR DE ADORAÇÃO ESCOLHIDO POR DEUS, 20 de fevereiro de 1965, William M. Branham 
 
63 Porém nós devemos encontrar onde Ele pôs o Seu Nome, porque é o lugar e o único lugar que Ele proveu para 
os cristãos virem, e filhos crentes, e adorá-Lo neste lugar. Qual seria este lugar? 
64 Agora para respaldar isto, nós poderíamos tomar a Bíblia inteira para respaldar o que vou dizer. Porque, o lugar 
que Ele escolheu é em Cristo, em Jesus Cristo. É Nele, Seu Filho; o Filho de Deus, Jesus Cristo. 
65 “Bem,” você disse, “eu pensei indicar a Escritura aqui que Ele disse que escolheria o lugar, e também colocaria o 
Seu 'Nome' nesse lugar.” 
 
66 Bem, o filho sempre recebe o nome do pai. Meu nome é Branham porque meu pai era Branham. 
67 E Jesus disse que Ele veio em Nome de Seu Pai.São João 5:43: “Eu vim em Nome de Meu Pai e não Me 
aceitais,” portanto aí é onde Deus colocou o Seu Nome, sob o sacrifício de Seu Próprio Filho! Esse é o único lugar 
provido por Deus. Aí é onde as pessoas podem se encontrar com Deus, é em Cristo. Esse é o Seu lugar provido. Em 
nenhuma denominação, nenhum credo, nada mais, Deus prometeu Se encontrar. Somente em Jesus Ele Se encontrará, 
porque esse é o único lugar em que Seu Nome está. 
72 O profeta disse! Investiguemos o Seu Nome um pouquinho. O profeta disse: “Ele seria chamado pelo Nome de 
'Emanuel.'” Agora, Isaías disse isso, por volta do capítulo 7. E também em Mateus 1:23, diz: “Tudo isto foi feito, para que 
se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: 'Ele será chamado pelo Nome de Emanuel, que 
traduzido é: “Deus conosco.”'” 
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73 Emanuel, e Seu Nome foi Jesus, Deus conosco, com o Nome de Seu Pai. Ele veio em Nome de Seu Pai. 
Aí é onde Deus colocou Seu Nome, em Seu Filho. Esse é o único lugar em que você pode adorá-Lo. O único lugar em 
que Deus alguma vez Se encontrará com você, é nesse Filho o qual foi tipificado pelo cordeiro sacrificial. E no decorrer 
de todo o Antigo Testamento, tudo trouxe tipos dessa única coisa, esse, esse lugar somente, Deus, somente, Se 
encontrou sob o sangue sacrificial. O único lugar em que Ele Se encontrou, é o único lugar onde Ele Se encontra hoje; 
não é em nome de credo, ou em nome de uma denominação, em nome de uma igreja, ou em nome de um grupo, ou em 
nome de uma sociedade, porém em Nome de “Jesus Cristo!” 
136 Essa é a razão por que eu não creio que nenhum sistema feito pelo homem possa permanecer. Deus tem um 
caminho provido. Não é metodista, batista, presbiteriano; mas é Jesus Cristo, pelo novo Nascimento, crendo nessa Bíblia. 
Esse é o caminho provido por Deus, e o único caminho que Ele tem, é em Jesus Cristo, Seu Filho. E, em Seu Filho, Ele 
pôs o Seu Nome. O Seu! O Nome de Deus é Jesus, porque Ele veio em Nome de Seu Pai. E assim esse seria o 
Nome de Deus, porque Ele era Deus. 

O LUGAR DE ADORAÇÃO PROVIDO POR DEUS, 25 de abril de 1965, William M. Branham 
 
166 Porém temos que encontrar o lugar onde Ele pôs Seu Nome. Porque esse lugar é a única porta provida. Amém! 
Glória! Vejam: onde pôs Ele Seu Nome? Em Seu Filho. 
167 Agora você dirá: “Um momentinho irmão Branham, esse foi o Filho e não o Pai”. 
168 O filho sempre toma o nome de seu pai em todo caso. Eu vim à terra em nome de um Branham, porque meu 
pai era chamado Branham. Jesus disse: “Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me têm recebido”. Desejam ter a 
referência onde está escrito? S. João 5:43. Então o Pai pôs Seu próprio nome, o qual é Jesus, em Seu Filho. Ele é o 
caminho, Ele é a porta, Ele é a casa. Ele é onde Deus escolheu para pôr Seu Nome. Deus nunca pôs Seu Nome em 
mim! Ele nunca pôs na igreja! Seja metodista, batista, ou católica; mas colocou Seu Nome em Cristo, o Emanuel 
Ungido. E o Nome está na Palavra, porque Ele é a Palavra. Amém. Então, que é Ele? A Palavra interpretada é a 
manifestação do Nome de Deus. Com razão!.. “Isto não to tem revelado carne nem sangue, mas meu pai que está nos 
céus te tem revelado isto: de Quem sou Eu. E sobre esta pedra edificarei meu lugar de adoração, e as portas do inferno 
não poderão te arrebatar isto!” Amém! Oh Igreja do Deus vivente, ponha-te firme sobre este fundamento: Em Jesus Cristo 
somente! Você pode entoar o hino, porém se não se encontra em Cristo, a Palavra, então estará em areia movediça e 
sem segurança. Porém, “é sobre esta pedra, Cristo, minha Palavra!” 
 
178 Mas, “por um Espírito somos todos batizados num corpo” (I Coríntios 12:13), e esta Corpo é uma família, a 
família de Deus; e esta família é a Casa de Deus. A Casa de Deus é o Nome de Jesus Cristo; o Nome do Senhor é 
uma torre forte, e os justos correrão a ela e serão levantados. Então, como vai você entrar por meio de um título? 
Como será recebido seu cheque, quando diz: “Pague-se ao Reverendo, Doutor, ou Ministro?” É muito provável que você 
seja um Reverendo, um Doutor, ou um Ministro; porém o Nome do Senhor é Jesus Cristo. “Eu tenho escolhido pôr meu 
Nome na porta da casa onde me adoram, porque ali é onde estará reunida minha família, sob o sangue, como 
sucedeu no Egito. Qualquer coisa que esteja do lado de fora, morre. Dentro não há pão levedado; não há mistura 
denominacional de nenhuma classe. Eles são meus filhos nascidos de meu géns”. Amém, glória a Deus! “Meus géns 
estão neles; Eu tenho posto minha Palavra neles. Escreverei minha Palavra sobre as tábuas de seus corações. Essa é 
minha família”. A família do Corpo de Jesus Cristo. “E por esta porta entrareis; não pela metodista, a batista o e 
pentecostal; mas pela porta que eu escolhi para pôr meu Nome”. Não é metodista. O Nome de Deus não é metodista; O 
Nome de Deus não é pentecostal; o Nome não é batista; o Nome de Deus não é católico. Então, aparte-se da porta. 
Vêem? 
179 “É no lugar que eu escolho para pôr meu Nome”. Agora, não há nenhum outro lugar na Bíblia onde Deus 
haja posto seu Nome, senão em Jesus Cristo; porque Ele é o Filho de Deus, quem tem tomado o Nome de Deus, 
o Nome humano de Deus. E “Não há nenhum outro nome debaixo dos céus, dados aos homens, por meio do qual 
possamos ser salvos”. (Atos 4:12). Não importa o dos metodistas, os batistas, os presbiterianos, os catequistas, ou o que 
você queira fazer; é somente por meio do Nome de Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará 
que Ele é o Senhor. Assim é como você entra. 
180 Se você tem sido batizado corretamente nas águas, e logo nega a Palavra, isso prova que você é ilegítimo; seu 
nascimento não foi correto. Você reclama crê-lo, porém logo o nega. Como poderia eu negar minha família? Como 
poderia eu negar que Charles Branham foi meu pai? A prova do sangue sobre a porta, e a prova.  
181 Minhas ações, e a vindicação da Palavra de Deus em minha vida, mostra se sou filho de Deus ou não.Ali 
tem você o único lugar provido por Deus. O podem ver? Não importa quão sincero seja você; o único lugar onde Deus 
receberá seu sacrifício é em Cristo. 
182 Você dirá: “Eu cri; eu também entrarei”. A Bíblia diz: “Aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, o tal 
será salvo”. Sim, em verdade diz assim. Porém recorde que também está escrito: “Nenhum homem pode chamar a 
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Jesus Cristo, senão pelo Espírito Santo”. Pode ser que você diga que “Ele é”, porém não é senão até quando o 
Espírito Santo mesmo, o Qual dá Vida à Palavra, o prova por meio da vindicação, de que você em verdade é um 
filho de Deus. Assim diz a Escritura. 
183 “O lugar onde eu escolho para pôr meu Nome. Não adorareis em nenhuma outra porta, senão na porta onde eu 
escolho pra pôr meu Nome. E então os recebereis, e assim estareis entre minha família”. 
184 Agora, a família de Deus obedece a ordem que procede do Pai da família. Ele é o Príncipe da Paz, o Deus 
Forte, o Pai Eterno, e de Seu domínio e Seu reino não haverá fim, e o governo estará sobre Seus ombros. Sendo Ele o 
Governador, Rei, Emanuel, Primeiro e Último, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai Eterno, então Todos Seus filhos lhe 
obedecem em toda Palavra conforme à ordem dada porque são parte Dele. 
185 Em nossa casa nós vivemos como os Branham. Você vive em sua casa, os Jones, como Jones. E na casa de 
Deus, nós vivemos conforme à Palavra que procede da boca de Deus; e qualquer outra coisa errada, não a 
escutaremos. “Comereis pão asmo, em cada era da igreja, na medida em que vos dou”; porém não tratem de injetar 
aquilo, aqui nisto, porque isso está chegando a ser um talo seco. “Tomareis os ossos e demais coisas que sobram do 
sacrifício e os queimareis”. Se foi; a era da igreja morreu; agora estamos em outra era da igreja. Amém! “O lugar onde eu 
escolher para pôr meu nome”. Que coisa! Primeira Coríntios 12. 
186 Agora vejamos Efésios 4:30: 
 E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estais selados para...(o próximo avivamento?) para o 
dia da redenção. 
 E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual estais selados para o dia da redenção. 

O ÚNICO LUGAR PROVIDO POR DEUS PARA ADORAÇÃO, 28 de novembro de 1965, William M. Branham 
 
79 Eu estava pregando a poucas noites atrás sobre o sacrifício nos dias da reconciliação. Eu estava falando sobre o 
único lugar que Deus... a única Igreja na qual Deus encontrará o homem; e esta é... Ele disse, o lugar no qual Ele 
colocar o Seu Nome. Ele disse, “Eu não vos encontrarei em qualquer outro lugar a não ser no lugar... na porta na qual Eu 
colocar o Meu Nome”. Agora, Ele não te encontra na porta Metodista, ou na porta Batista, ou na porta Pentecostal 
ou em nem uma delas, mas Ele colocou o Seu Nome em Seu Filho. Ele disse, “Vim em Nome de Meu Pai”. Qualquer 
homem vem em... Qualquer criança vem em nome de seu pai. Ele... Eu vim no nome de um Branham, porque meu pai 
era um Branham. E você vem em seu nome, porque este era o nome de seu pai. E Jesus, o Filho, veio em Nome de 
Seu Pai. E Ele disse que Ele coloca o Seu Nome... “Na Porta em que coloquei o Meu Nome, nesta estava o Sacrifício”. E 
em Jesus Cristo está o único lugar onde você sempre encontrará companheirismo e adoração a Deus. 
 Você diz, “Bem, eu pertenço a igreja”. Isto não faz nenhuma diferença. Você tem que estar em Cristo. 
 Um certo ministro denominacional me disse outra noite; ele disse, “Sr. Branham, olhe aqui, Jesus disse, “Quem 
crer”. A Bíblia diz, “O que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é nascido de Deus”. 

COISAS QUE HÃO DE SER, 05 de dezembro de 1965, William M. Branham 
 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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