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JESUS CRISTO O FILHO É DEUS ENCARNADA 
 

194 E Cristo foi Deus encarnado; Deus em carne, Emanuel. E Judas foi o filho da perdição. E Jesus  foi o Filho de 
Deus. Deus encarnado. Diabo encarnado.  

A REVELAÇÃO DOS SETE SELOS - O SEGUNDO SELO, 19 de março de 1963, William M. Branham 
 
115 E,  quando a verdadeira Palavra prometida foi manifesta em Cristo Jesus,  O qual provou ser o Filho do Grande 
Criador, Deus; e foi vindicado, Ele mesmo, como sendo a Palavra viva de Deus. Oh! Que coisa! Ele provou que Ele o 
era. Ele podia falar e trazer as coisas à existência.  
116 Não há nenhum, ser humano ou -- ou nada no mundo, que pudesse fazer isso. Não há sobre a terra coisa 
alguma que possa criar, senão Deus. O Diabo não pode criar. Ele é um  pervertedor do que foi criado, mas ele não pode 
criar. O pecado não é outra coisa senão a justiça pervertida. Você sabe  o que quero dizer. Que é uma mentira? É a 
verdade mal representada. Vêem? Que é um adultério? É um ato legal e correto, pervertido. Tudo em pecado, pecado é 
apenas a Verdade pervertida. Agora, ele não podia criar.  
117 Mas quando Cristo veio, provou ser o Criador. Ali estava o Sangue que havia sido prometido. Agora, se você 
deseja ler isso, você ... vamos voltar  por um minuto. Vamos tomar nosso tempo nisto, de algum modo, nesta noite. Eu...  

A REVELAÇÃO DOS SETE SELOS - O TERCEIRO SELO, 20 de março de 1963, 
William M. Branham 

 
130 Agora, porém então esse mesmo Deus era a Coluna de Fogo, Ele Se tornou carne, através de Seu Filho, e 
habitou em um corpo chamado o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse: “Nele habita a plenitude da Divindade corporizada”. 
E Jesus disse em... Bem, em Primeiro Timóteo 3:16: “E Jesus disse em... Bem, em Primeiro Timóteo 3:16: “E sem dúvida 
alguma grande é o mistério da piedade”. E se eles puderam chamar isto grande, ora, o que nós faríamos, está 
vendo?“Grande é o mistério da piedade; pois Deus foi manifestado na carne, e visto dos anjos, e recebido na Glória”, e 
assim por diante. Agora, e Ele disse em São João 14, para Tomé: “Quando Me vês a Mim vês o Pai. E por que dizes tu: 
‘Mostra-nos o Pai?” A Bíblia disse que: “Deus estava em Cristo, reconciliado Consigo o mundo”. 
131 Agora, Deus não pode ser três pessoas, três Deuses. Nem pode Jesus ser Seu Próprio Pai, em um. Está vendo? 
De modo que, veja, isto torna ambos radicalmente errados. 

A DIVINDADE EXPLICADA, 25 de abril de 1961, William M. Branham 
 
142 Nós sabemos que quando a Palavra foi feita carne na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi exatamente 
isto que Deus fez através de Seu filho. Jesus disse em São João 14: “As obras que faço também as fará, até mesmo 
maiores que estas, pois eu vou para o Meu Pai”. E agora, a Bíblia também diz no Livro de Hebreus que Ele é o Sumo 
Sacerdote agora. Cremos todos nós nisto? Certamente. Ele é um Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentido de 
nossas enfermidades. Agora, é Ele, não sou eu, é Ele. Não é nenhum homem. Ele é agora um Sumo Sacerdote que pode 
ser tocado através do sentido de nossas enfermidades. 

A PALAVRA DE DEUS CHAMA PARA UMA TOTAL SEPARAÇÃO DA INCREDULIDADE, 21 de janeiro de 1964, 
William M. Branham 

 
82 Porém quando isto se trata desse Nome de “Jesus Cristo”, eles somente vão tão longe disto o quanto eles 
possam, eles não desejaram nada a ver com Isto, pois Ele é a Palavra e a Palavra declara a Si mesma. Notem, o único 
Caminho de escape! Ele é a Rosa de Sarom, a Bíblia disse que Ele era. Cada título (na Bíblia) de Deus pertence a Jesus 
Cristo. Ele era o Alfa, o Omega; o Princípio e o Fim; Aquele que Era, que É, e que Virá; a Raiz e Descendência de Davi, 
tanto Raiz como Descendência de Davi; a Estrela da Manhã, a Rosa de Sarom, o Lírio do Vale, o Alfa, o Omega, o Pai, o 
Filho, o Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo! Ele era a manifestação completa de Deus Jeová feito carne para habitar 
entre nós. Isso é exatamente o que Ele era! 

A SEMENTE DE DISCREPÂNCIA, 18 de janeiro de 1965, William M. Branham 
 
13 Agora, ontem à noite eu estava ensinando a forma que Deus Se fez carne entre nós. Estranho que o irmão 
cantasse aquele hino; eu não falei a ele. Mas isto caiu bem com o - com a coisa - com o culto nesta noite. Que Cristo 
sendo a manifestação de Deus ao mundo, ou melhor,  mostrando ao mundo qual a Sua atitude em relação ao povo...Ele 
mostrou a Sua atitude em relação ao pecador, quando a mulher que estava em  adultério, Ele a perdoou por isto. E 
quando o enfermo estava deitado em necessidade, Ele o curou: Deus expressando a Si mesmo para o povo através de 
Jesus Cristo, Seu filho, no qual Ele habitava. 

DEUS APERFEIÇOANDO A SUA IGREJA, 04 de dezembro 1954, William M. Branham 
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110 Vêem, aquilo mostrou o que Ele era, aquele Profeta,  Deus-Profeta, Mas do que um Profeta, Ele era Deus! Tudo 
que os profetas eram, estava Nele acrescido. Os profetas apenas tinham uma porção da Palavra. Ele tinha toda a 
Palavra, Ele era a Palavra em Sua plenitude. Mas observem, “Deus muitas vezes falou em diversas maneiras, através de 
pequenas porções. Neste último dia, a plenitude da Palavra tem chegado em Seu Filho Cristo Jesus, Deus feito carne no 
nosso meio”. 

DEUS E IDENTIFICADO PELAS SUAS CARACTERISTICAS, 11 de Marco de 1964, 
William M. Branham 

 
30 E observou você a Jesus quando Ele veio, Ele era amado pelo Pai. E o pai deu a José uma túnica de muitas 
cores (o arco-íris, um pacto). E o Pai, Deus, deu a Seu Filho, Jesus, o pacto, e então os irmãos judeus O odiaram sem 
nenhuma causa. Eles não tinham razão alguma para odiá-lo, Ele era espiritual, e Ele era a Palavra manifestada. Ele 
veio para fazer a vontade do Pai, Ele veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para trazer-lhes paz, mas eles não O 
compreenderam, e O odiaram sem uma causa. Eles não pararam para ver o que Ele estava tentando realizar. Eles 
simplesmente O julgaram porque Ele não concordou com eles. Eles fizeram... "Ele fez a Si mesmo isto e aquilo. E faz a 
Si mesmo Deus". Ele era Deus! Deus estava Nele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, manifestando a Si mesmo 
ao mundo. Ele era o Deus da Glória manifestando a glória de Deus. 
 
42 Agora, aquele grande profeta, nós vemos o Espírito movendo neles, Jesus os chamou "deuses". Ele disse que 
eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles em medida, mas quando isto veio Naquele Jesus, o qual era o 
Filho de Deus, isto veio a Ele sem medida, a plenitude de Deus corporalmente habita Nele, pois Ele foi o exemplo 
perfeito. Ele era o Deus da glória manifestando a glória de Deus ao povo, Deus Nele andando para lá e para cá. 
Observe Sua vida, todo o Velho Testamento. Todos os velhos profetas de volta no Velho Testamento clamaram, não por 
si mesmo, eles clamaram sob o Espírito de Deus, fazendo-os agirem como Deus pelo que foram chamados deuses, e 
então a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. 

DISCERNIMENTO DE ESPÍRITO, 8 de março de 1960, William M. Branham 
131 Jesus Cristo foi  a mesma coisa. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus manifestado em carne, mas sua carne 
era homem, Seu Espírito era Deus. Então Ele prometeu que nos últimos dias Ele viria para a Sua Igreja.  “Um pouco mais 
e o mundo não me verá; mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós. As obras que eu faço vós 
também as fareis.” Vê? Agora este Grande Curador está aqui. 

ELIAS E A COMIDA OFERECIDA, 11 de Março de 1960, William M. Branham 
 
28 Agora, em -- em Mateus 28:18, nós lemos isto. Depois dele ter sido crucificado e ressuscitado  no terceiro dia, 
Ele encontrou com os Seus discípulos e os  comissionou a ir a todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.  Ele 
disse: “Todos os poderes no céu e na terra foram dados em Minhas mãos. Todo o poder no céu, todo poder na terra, Me 
foi dado.” O que foi isto? O homem e Deus haviam se unido. O Logos foi feito carne, e foi morto, e ressuscitou para  
nossa justificação; e foi então o ungido Emanuel para sempre e sempre. Deus mudou o Seu lugar de habitação de um 
trono além no espaço para o coração de Seu Filho Jesus Cristo, para viver e reinar para sempre. Deus estava em 
Cristo; Ele é o lugar de descanso final do Espírito. 

HEBREUS, CAPÍTULO 2 - 2ª PARTE, 25 de agosto de 1957 (Noite), William M. Branham 
69 E Ele, Jesus Cristo veio à terra (Deus, Emanuel: Deus em carne). E no Calvário Ele foi dilacerado. E o Seu 
Espírito voltou sobre a Igreja. E o Seu Corpo foi elevado e se assentou no trono de Deus. O trono de Deus? Aquele que 
está no trono é o Juiz. Sabemos disto. Bem, onde está o julgamento?  O Pai tem dado o. . . Ele não julga ninguém. Mas o 
Pai tem entregue todo julgamento ao Filho.  Então Ele é . . . E  Sua Vida é o Sumo Sacerdote, assentado ali com o Seu 
próprio corpo como um sacrifício para defender nossas confissões. Amém. Irmão, aquilo coloca algo em você. 

HEBREUS, CAPÍTULO 2 - 3ª PARTE, 28 de agosto de 1957, William M. Branham 
 
235 Agora então, agora, agora você pode ter companheirismo com Ele. Você não podia lá atrás, porque você era 
simplesmente uma Palavra Nele, uma semente. Mas agora Ele tem te manifestado, e agora Ele quer que você tenha 
companheirismo com Ele. Então Ele desceu, foi feito carne para que então Ele pudesse ter um companheirismo perfeito 
contigo. Vêem o companheirismo perfeito? Oh, que coisa, aqueles profundos mistérios de Deus! Quão maravilhosos! 
Vêem, Deus não podia ter companheirismo no Espírito, então Deus se tornou homem conosco. 
236 Jesus Cristo era Deus Ele mesmo, manifestado, porque, ele era um filho porque Ele foi gerado, mas era 
simplesmente um tabernáculo para Ele viver. “Nenhum homem já viu Deus alguma vez, mas o único Gerado do 
Pai O declarou”. Deus construiu uma casa para si próprio, um corpo para viver, descer para que você pudesse 
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toca-lo. I Timóteo 3: 36. “Sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade; Aquele que se manifestou em carne, visto 
dos Anjos, crido, recebido acima no Céu”. Vêem? Agora Ele... 
237 Você sendo carne, e Ele sendo carne, então você pode ter companheirismo um com o outro, porque Ele era o 
atributo do amor de Deus. Deus é amor. É isto certo? E Jesus era o amor do atributo de Deus. E quando o atributo 
do amor foi mostrado, que, aquilo era Deus Ele mesmo; todos os atributos que estavam Nele, vieram a Ele, “Todo que 
o Pai tem Me dado, virá a Mim”. Claro, eles tinham que ser predestinados. Se não é, você não estará ali. Isto é tudo. 
238 Agora podemos ter companheirismo, foi através - as riquezas de Sua Palavra, e da qual você faz parte. Você é 
parte da Palavra; porque Ele era a Palavra no princípio, você á Palavra agora. Vêem? Estou pregando nesta noite, ou 
domingo ou um dos dias quando eu entrar, a respeito do que é a Palavra, vêem. E agora faz parte da Palavra. 

O PODER DE DEUS PARA TRANSFORMAR, 11 de Setembro de 1965, William M. Branham 
 
18 Pág. Então era Deus... Naqueles dias era Deus num homem, o Seu Filho, Jesus Cristo. Cremos nisso. Não 
apenas um profeta, não apenas um homem comum, humano comum, Isso era Deus em Cristo, Deus, num homem, a 
plenitude da Divindade corporalmente num homem. Deus, num homem; agora, é Deus em homens. A plenitude de 
Deus na Divindade corporalmente na Igreja inteira Dele, manifestando-Se, cumprindo a Sua Palavra. 
 Agora vemos que, Deus, em todas as eras teve pele Nele. Deus tem Se escondido atrás de um véu.  

O PODEROSO DEUS DESVELADO PERANTE NÓS, 29 de junho de 1964, William M. Branham 
 
 
O vosso Irmao em Cristo, 
 

Pedro Alberto  
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