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1
Esta noite eu gostaria de falar novamente sobre a Doutrina de Cristo, a qual é de um Deus que é
Pai e que Ele tem um Filho, e que o Pai é o Deus do Filho. O pensamento desta noite é este: Jesus tem
um Deus.
2
Agora, nós sabemos que Deus é soberano, e que Ele não responde a ninguém. Ele não possui
ninguém acima Dele que seja Deus. Portanto, se Jesus (o Filho de Deus) é Deus, então por que Ele fala
de um outro que Ele chama de “Meu Deus”? E se Jesus tem um Deus, então Quem é este Deus, se você
crê que Jesus é Deus? Portanto, Jesus, não era o “Deus Filho”, Ele era o “Filho de Deus”. Isso significa
que Ele tinha um Deus e que Deus era o Seu Pai, e que o Pai habitou Nele.
3

João 20: 17
Disse-lhe Jesus: Não Me toques, porque Eu ainda não subi para o Meu Pai, mas vai a Meus
irmãos, e diga-lhes que Eu subo para o Meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus.

4

Perguntas e Respostas COD (28/06/1959) §11
Que possa a Sua graça estar convosco. Ele pode curá-lo de sua doença. Ele pode dar a você o
batismo do Espírito Santo. E eu digo isso agora, sem qualquer displicência, sem... Se eu trouxe alguma
ofensa por qualquer coisa que eu tenha dito sobre a semente da serpente, o batismo em Nome de Jesus,
essas coisas que... Agora, alguém disse que o irmão Branham é um “unicista”. Não, senhor, eu não sou
um unicista. Eu não creio que Jesus poderia ser o Seu próprio Pai. Eu creio que Jesus teve um Pai, e
que era Deus. Mas Deus habitou e tabernaculou neste corpo chamado “Jesus”, e Ele foi Emanuel, Deus
conosco. E não há outro Deus além deste Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Nome do Pai,
Filho e Espírito Santo... Pai: Senhor, Filho: Jesus, Espírito Santo: Logos, o Espírito de Deus. Pai,
Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, assim é Ele. E Nele habitou corporalmente a plenitude da
Divindade.
5

Apocalipse 3:1-12
E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus, e as
sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma
os restantes, que estavam para morrer; porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se portanto não vigiares,
virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes
algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e Comigo andarão de branco; porquanto são
dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome
do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de Meu Pai e diante dos Seus anjos. Quem tem
ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz
o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o que abre, e ninguém fecha; e fecha, e
ninguém abre: Conheço as tuas obras; eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode
fechar; tendo pouca força, guardaste a Minha Palavra, e não negaste o Meu nome. Eis que Eu farei aos
da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem: eis que Eu farei que venham,
e adorem prostrados a teus pés, e saibam que Eu te amo. Como guardaste a Palavra da Minha
paciência, também Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar
os que habitam na terra. Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa. A quem vencer, Eu o farei coluna no templo do Meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre
ele o nome do Meu Deus, e o nome da cidade do Meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu
do Meu Deus, e escreverei sobre ele o Meu novo nome.
6

2

Salmos 22:01

Doutrina da Mensagem
Meu Deus, Meu Deus, por que Me desamparaste? Por que Tu estás tão longe de Me ajudar, e das
palavras do Meu bramido?
Estas são as palavras do Filho de Deus como foi profetizado por Davi sobre o que o Filho de Deus
diria quando Ele fosse pendurado na cruz, e como vemos acontecer...
7

O Julgamento (19/04/1964) § 38
E Jeová mesmo chamou-lhe de o filho do homem. Jeová chamou-lhe de um homem, o filho do
homem, da mesma forma quando Jesus Se revelou como Filho do homem. O que foi isso? A Palavra
prometida dessa hora sendo manifestada: Deus mesmo, o Deus do tempo de Ezequiel, o Deus do tempo
de Jesus, o Filho do homem.
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Marcos 15: 34
E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactâni? Que por
interpretação é: “Meu Deus, Meu Deus, por que Me desamparaste?”.
Mateus 27:46
E perto da hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni? Isto é,
Deus Meu, Deus Meu, por que Me desamparaste?
9
Agora, observe que Jesus clamou a Deus e perguntou a Deus por que Ele havia abandonado. Esta
palavra “abandonado” significa “totalmente abandonado”. Pode Deus abandonar a Si mesmo?
10

O Som Incerto (14/07/1962) § 88
E Jesus disse: “Estas coisas que Eu faço vós também as fareis, e ainda maiores do que estas fareis
(mais), porque vou para o Meu Pai”. Amém. Onde está o Deus de Jesus Cristo? Onde está o Deus que
fez esta promessa na Bíblia? Precisamos de mais Elias. Certo. Precisamos de mais crentes nisto.
Precisamos de mais crentes na verdade, porque houve tantos credos torcendo e coisas, isso – isso é um
som incerto para o povo. Estou tentando lhe dizer, volte para a Bíblia.
11

2 Coríntios 11:31
O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto.

12

Gafanhoto, Locusta e Lagarta (23/08/1959) § 113
E se o unicismo, você não concorda com o unicismo por causa dessa sua posição. Sim, senhor.
Jesus teve um Pai, Ele era Deus. Eles batizam em Nome de Jesus. Eu batizo no Nome do Senhor Jesus
Cristo. Há muitos Jesus, mas há só um Senhor Jesus Cristo. Vê? Não em “nome de Jesus”, mas em
nome do “Senhor Jesus Cristo”, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor. “Disse o Senhor ao Meu
Senhor: Assenta-Te à mão direita”; Filho, Jesus; Cristo, o Logos que saiu de Deus no princípio. Pai,
Filho e Espírito Santo. Aí está você.
13

Perguntas e Respostas COD (30/08/1964 - manhã) § 62
Agora lembre-se, nós não somos a Palavra, mas nós somos a Palavra. Uh-huh. Você compreendeu
isto? Jesus não era Deus, mas Ele era Deus. Ele era um Homem, mesmo assim Ele era Deus. Ele podia
chorar, e mesmo assim Ele podia ressuscitar um morto. Ele podia chorar por um homem por estar
morto e ressuscitá-lo novamente. Ele era Jeová-Jiré, Jeová Rafa, Jeová-Manassés; Ele era Jeová, tudo
completamente. Ele era Jeová e mesmo assim Ele era um Homem. Ele possuiu a terra, e fez a terra, e
não tinha nenhum lugar para reclinar a Sua cabeça. Ele disse: “Os pássaros que eu fiz tem os seus
ninhos, e Eu não tenho um lugar para reclinar a Minha cabeça. As raposas, que Eu criei, tem os seus
covis no chão, e Eu nem sequer tenho um para ser enterrado”. Isso mesmo. Ele teve que usar uma
sepultura emprestada para ser enterrado.
14 Então nós vemos que até mesmo Deus teve que tomar emprestado um corpo para habitar, e Ele
tomou emprestado o corpo de Seu filho, Ele tomou emprestado um barco para pregar, Ele tomou
emprestado um jumento para montar até Jerusalém. Ele criou o mundo e tudo o que nele está, mesmo
sendo Espírito, Ele teve que tomar emprestado aquilo que Ele criou.
15

O Verdadeiro Selo da Páscoa (2/04/1961) § 121
Apenas veja se Ele ainda é o Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de sua
enfermidade. Nunca vi você na minha vida. Você é um estranho para mim. Eu não sei nada sobre você.
Deus te conhece. E se Ele puder revelar para mim pelo Seu Espírito Santo, o Cristo ressuscitado que
vem aqui, e dar-me temporariamente uma ressurreição pelo meu espírito, que o meu espírito saia agora
e o Seu Espírito entre então, para que você saiba se Ele está vivo ou não. Agora, eu não te conheço.
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Esse sou eu, eu e o meu espírito, nós não te conhecemos. Mas Ele te conhece. Mas Ele quer tomar
emprestado o meu corpo para provar que Ele é o Cristo ressuscitado. Estou tão feliz em emprestá-lo a
Ele, dá-lo a Ele, qualquer coisa que Ele puder conseguir disso.
Então Deus ainda está no negócio de tomar emprestado um corpo nesta era. Você vai emprestar a
Ele o seu?
16

Mostra-nos o Pai (22/07/1962) § 56
Disse: “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter Nelas a Vida Eterna e são Elas que de
Mim testificam. Se não faço as obras de Meu Pai então não creiais em Mim”. Quantas vezes esta
semana nós passamos por isso, para frente e para trás, para mostrar que Ele era a Palavra. Então veja
a natureza, Palavra, Filho. Tudo isso vindo para o mesmo Deus, na verdade o mesmo Deus operando
em diferentes canais. Jesus era Deus manifestado em carne. Ele era Deus a Palavra. Cada um de nós
crê que Deus estava em Cristo reconciliando Consigo o mundo. Jesus é o Filho de Deus, que é o corpo,
e Deus foi o Espírito que habitou naquele Tabernáculo que Ele criou para Si mesmo, um corpo virgem.
Deus... É por essa razão que Ele disse aqui: “Estive tanto tempo convosco e vós não sabeis de Mim?
Quem vê a Mim vê o Pai”. Em outras palavras: “Você vê o Pai operando através de Mim. Deus é
Espírito. Os que O adoram adoram-No em espírito e em verdade”. Vê? Deus é Espírito. E aqui nós
encontramos a Palavra sendo manifestada. Em I João verificamos isso; também em João 11, aqui diz
isso... E também em João 5:24. Nós encontramos em muitos lugares. João 14, Jesus disse isso: “Aquele
que crê em Mim, as obras que Eu faço ele também fará”. Por quê? É a Palavra manifestada neles.
17 E assim vemos o apóstolo Paulo chamá-lo não só de o Deus de Jesus, mas o Pai de Jesus, bem
como em Efésios 1:1-3:
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em
Cristo Jesus: A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos
lugares celestiais em Cristo.
18 Eu simplesmente não acho que porque você mentalmente pode deduzir que Jesus é o Filho de
Deus que você torna qualquer coisa. Tem que haver uma realidade nesta Palavra, e esta Palavra deve
estar viva para você e você para Ela.
19

Inspiração Espiritual (28/01/1956) § 49
Ambos os rapazes foram a Deus e construíram um altar e adoraram a Deus, ambos, um deles um
crente e o outro um incrédulo. E se Deus somente requer que você tenha fé Nele, para crer Nele, para
se unir à igreja, para fazer um sacrifício, Deus seria cruel e injusto por condenar Caim, pois ele fez a
mesma coisa que Abel fez. Vê como o diabo tem apanhado as pessoas hoje? Elas pensam: “Bem, eu vou
à igreja. Certamente que eu creio em Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus.” Cada demônio no
inferno crê na mesma coisa. Eles confessaram isto publicamente. Isso mesmo. O demônio disse:
“Sabemos Quem Tu és, o Santo de Deus”, publicamente, perante milhares, confessando ser Ele o Filho
de Deus. Eles não foram salvos. Conversão é uma experiência, nascido de novo. Observe quão glorioso,
que coisa maravilhosa.
20

Vida Escondida Com Cristo (13/02/1956) § 72
Você sabe a razão de eu perguntar? Sabe por que você levantou a sua mão? Ninguém mais quer
levantar a sua mão? Eu quero lhe dizer uma coisa. Se Deus está falando com você, levante sua mão.
Vou lhe dizer por que Ele está falando com você. É um ponto que eu quero fazer. Outro pecador levante
sua mão, você diz: “Irmão Branham, eu com certeza gostaria de estar lá. Eu gostaria de comer aquele
maná, só para ver o que é a bondade do Senhor. Oh, sei que eu pertenço à igreja. Eu já fui lá há muito
tempo, mas quanto a ser salvo, eu nunca fui. Eu só... não estou enganando a mim mesmo, tenho que
viver comigo mesmo. Tenho uma pequena confissão: Oh, eu disse que eu creio que Jesus é o Filho de
Deus, mas sei que os demônios dizem a mesma coisa”. Os demônios imploram por misericórdia,
imploram por paz, imploram para não serem punidos, e O reconhecem, e confessam diante da multidão
que Ele era o Filho do Deus vivo. Isso mesmo. Isso não salva você, não senhor. A aplicação do Sangue
de Jesus no seu coração é o que te salva. Verdadeiramente é isso.
21

Presumindo (8/04/1962) § 79
Você crê que Jesus é o Filho de Deus, Filho de Jeová? Você crê que Ele está vivo, e que Ele está
agora sentado no trono de Deus, vivendo sempre para fazer intercessões sobre a nossa profissão? E se
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Ele é um Sumo Sacerdote vivo, como Ele foi... Quando Ele foi um Sumo Sacerdote aqui na terra, uma
mulher um dia tocou em Suas vestes e Ele Se virou e disse a ela que o seu fluxo de sangue havia parado.
Foi essa a ação do Sumo Sacerdote? Então Ele é um Sumo Sacerdote eterno. Então Ele é o mesmo
ontem, hoje e eternamente.
22

Obras do Espírito Santo (16/08/1956) § 32
Agora veja, estes dois pedaços tinham que ser exatamente o mesmo. Se não for, é um pedaço
diferente. Eles tinham que ser exatamente o mesmo. Deste modo, a Igreja terá que ter exatamente o
mesmo Espírito que esteve em Cristo Jesus, ou Ele não irá caber no corpo. Você entende isso? Agora,
isso é para o metodista, batista, anglicano, católico, o que puder ser. Tem que se encaixar exatamente
com o Espírito que estava em Cristo Jesus, porque é isso o que Deus rasgou e deu a parte para você do
pacto quando Ele ressuscitou o Seu Filho dentre os mortos e o colocou à Sua destra nas alturas. E nesta
noite Cristo não está assentado no Seu próprio trono; Ele está sentado em trono de Quem? Trono de
Seu Pai. “Aquele que vencer se assentará Comigo no Meu trono, assim como Eu venci, e sentei no trono
de Meu Pai”. Não é maravilhoso? E nós temos esse grande e magnífico privilégio de saber que algum
dia seremos capazes de nos assentar com Ele no Seu trono, e Ele assume o trono de Davi, do qual Ele é
herdeiro. E nós reinaremos com Ele mil anos na terra, e depois por toda a eternidade, para sempre.
23

A Seta da Libertação de Deus (1/08/1956) § 52
Quantos aqui estão doentes e aflitos? Vamos ver as suas mãos erguidas, se você puder. Levante
suas mãos se deseja que Deus te cure. Maravilhoso. Tudo bem. Agora, se esta boa salvação à moda
antiga que Deus nos trouxe pelo batismo do Espírito Santo... Nesse batismo do Espírito Santo, o
Espírito Santo não é outro senão o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que desceu no dia do Pentecostes
para habitar entre nós e em nós, até o fim do mundo. E se Ele é ainda o mesmo Espírito Santo que caiu
no dia do Pentecostes, e se Ele tem o mesmo poder esta noite, que Ele teve no Pentecostes... Nós não
pensaríamos que o nosso Deus ficou fraco em dois mil anos, quando Ele vai viver conosco por toda a
eternidade. (Espaço em branco na fita – Ed.)... “Quando o Messias vier, Ele nos dirá coisas como
estas.” Vê? Este será o sinal do Messias. “Mas Quem é Você?”. Ele disse: "Eu sou Ele.” Agora, se Ele
era Jesus daquela maneira ontem, Ele tem que ser Jesus daquela maneira hoje, se Ele é o mesmo.
Agora, a única coisa que é diferente então, é que Ele não tem um corpo corporal. Seu corpo está
assentado no Trono de Deus. Esse não é o trono de Jesus sobre o qual Ele está assentado esta noite. A
Bíblia diz: “Ele está assentado sobre o Trono de Seu Pai”. É isso mesmo? “Ao que vencer lhe
concederei que se assente Comigo no Meu trono; assim como Eu venci, e Me assentei com Meu Pai no
Seu trono”. Agora, o Seu trono está na Terra. Ele tem que estar aqui com as pessoas.
Então o trono de Deus está no Céu e o trono de Jesus está na terra com o Seu povo. Isso soa como
dois tronos para mim.
24

O Poderoso Conquistador (29/03/1958) § 27
E como eles gritaram de volta para eles: “Quem é este Rei da glória?”... E os santos do Antigo
Testamento gritaram: “O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha”. Você conhece as Escrituras. O
grande Anjo Gabriel, deve ter pressionado o botão. Aquelas portas enormes se dobraram. Bem debaixo
do arco da velha e rude cruz foram Jesus e os soldados do Antigo Testamento. Lá pelas ruas de
Jerusalém foram eles com os Anjos, cantando e gritando (“Oh que lar de boas-vindas”.), até ao grande
trono branco. E Ele disse: “Pai, estes são aqueles que creram em Ti. Tenho conquistado tanto a morte,
o inferno, e a sepultara”. E eu posso ouvir o Pai dizer, disse: “Assenta-Te aqui no Meu trono, Filho, até
que Eu faça do último inimigo o Teu escabelo”. E Jesus subiu à destra do Deus do céu no Seu trono nas
alturas. Ele está lá nesta noite. Há poucas horas atrás: Veja, eis o Homem de Dores, veja e contempleO à vista de todos, mas aqui está Ele, o Poderoso Conquistador; posto que Ele rasgou o véu em dois.
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Deus Mantém a Sua Palavra (20/01/1957) § 31
Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que em Seu corpo Ele era um homem. Ele nasceu
de uma mulher exatamente como eu. Mas o Seu Sangue não era de... uma mulher; era de Deus. E o
Senhor Deus, o Logos, que chocou sobre a terra (na minha mensagem de hoje de manhã), e chocou o
primeiro homem do pó da terra, fez sombra sobre Maria, e chocou sobre ela para cumprir a Sua
Palavra, e criou a hemoglobina que trouxe o Filho do Deus vivo. Eu creio que no corpo Ele era um
Homem. Eu creio que na Sua alma Ele era Deus. Ele era a manifestação de Deus aqui na terra. Deus
estava em Cristo reconciliando Consigo, o mundo Consigo mesmo. Eu creio que Ele não era apenas um
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simples Homem, também nem foi Ele um profeta; Ele era Deus Emanuel. Eu creio de todo o meu
coração, sendo isso verdade. Eu não posso provar essa verdade, porque o... Se eu pudesse, então não
seria de fé. Mas eu sei que as árvores vem e vão, sei que as flores vem e vão. Sei que toda a natureza
gira, o mundo permanece em sua órbita por um grande poder supremo.
26

Porta na Porta (23/02/1963) § 71
Se você abrisse a porta e deixasse a Palavra de Deus entrar para ser o seu Senhor... “Eu não me
importo com o que o credo diz. Se a Bíblia diz isso, Tu és o meu Senhor”. Você deve nascer de novo, e
quando você é nascido de novo, então você deve ser cheio do Espírito Santo. Não importa qual credo, o
qual é – nada disso. Você diz: “Bem, eu creio que Jesus é o Filho de Deus”. O diabo crê na mesma
coisa. Você tem que nascer de novo. Todo mundo tem medo desse novo nascimento. Oh, eu sei que você
diz para si mesmo que você já tem o novo nascimento. Mas eu acho que as nossas vidas às vezes falam
tão alto que o nosso testemunho não pode ser ouvido. Vê?
27

Lei ou a Graça (6/10/1954) § 26
Agora, se você estiver crendo corretamente... Se você apenas o confessa com os seus lábios, isso
não faz muito bem. Mas do seu coração, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você não pode viver a
mesma vida que você viveu. Você não pode, se você alguma vez obtiver uma verdadeira visão do
Calvário. Agora, se você só está aceitando apenas de uma maneira casual, você está simplesmente
enganando a si mesmo. Mas quando você realmente tem uma visão do que Jesus foi... Oh, que coisa,
como eu gosto de pregar a Deidade, a suprema Deidade de Jesus Cristo. Se você pudesse perceber
quem Ele era, e o que Ele fez por vocês, homens e mulheres, seus corações se rasgariam dentro de
vocês, e vocês estariam dispostos a jogar fora o lixo do mundo para viver por Ele. Oh, quão
maravilhoso, e que Pessoa que Ele era. Se você entende a condescendência de Deus mesmo,
desvelando-Se a Si mesmo, descendo até que Ele pudesse entrar em seu coração...
28

Efésios 1:17
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em Seu conhecimento o
espírito de sabedoria e de revelação;
29

1 Pedro 1:1-3
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e
Bitínia; eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e
aspersão do Sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a Sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva
esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
30

Hebreus 1:8-9:
Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o Teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; cetro de eqüidade é o
cetro do Teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade; por isso Deus, o Teu Deus, Te ungiu com
óleo de alegria mais do que a Teus companheiros.
31

Agora vemos onde Deus ungiu a Jesus no livro de Atos. Atos 10:38:
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo
bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele.
Vemos estas palavras na profecia do rei Davi1 no Salmo 45:6-7:
O Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do Teu reino é um cetro de eqüidade. Tu amas a
justiça e odeias a impiedade; por isso Deus, o Teu Deus, Te ungiu com óleo de alegria mais do que a
Teus companheiros.

32

33

Apocalipse 1:6
E nos fez reis e sacerdotes para Deus e Seu Pai; a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém.

34

2 Coríntios 1:2-3
Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação.
35
1

Hebreus 5:1-10:

Correção: esse salmo não pertence ao rei Davi, mas “aos filhos de Coré” – N.T.
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Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é ordenado para os homens nas coisas
concernentes a Deus, para que ele possa oferecer dons e sacrifícios pelos pecados; e possa
compadecer-se ternamente dos ignorantes e daqueles que estão fora do caminho; pois também ele
mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si
mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por
Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não Se glorificou a Si mesmo, para Se fazer Sumo
Sacerdote, mas Aquele que Lhe disse: Tu és Meu Filho, hoje Te gerei. Como também diz, noutro lugar:
Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, nos dias da Sua carne,
oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que O podia livrar da morte, foi
ouvido quanto ao que temia. Ainda que Ele fosse Filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que
Ele sofreu. E sendo aperfeiçoado, Ele Se tornou o autor da eterna salvação para todos os que Lhe
obedecem; chamado por Deus Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
36

Lucas 6:11-12
E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E
aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus.
37

Mateus 11:25
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças Te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
(Agora, Quem pode ser este “Senhor do céu e da terra” a não ser Deus?) porque ocultaste estas coisas
aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
38

João 17:1-6:
Jesus falou essas palavras e, levantando os Seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora;
glorifica a Teu Filho, para que também o Teu Filho Te glorifique a Ti; assim como Lhe deste poder
sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos Lhe deste. E a vida eterna é esta: que Te
conheçam, a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a Quem enviaste. Eu glorifiquei-Te na
terra, tendo consumado a obra que Me deste a fazer. E agora glorifica-Me Tu, ó Pai, junto de Ti
mesmo, com aquela glória que tinha Contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos
homens que do mundo Me deste; eram Teus, e Tu Mos deste, e guardaram a Tua Palavra.
39

Mateus 26:39-42:
E, indo um pouco mais para diante, prostrou-Se sobre o Seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se
é possível, passe de Mim este cálice; todavia, não seja como Eu quero, mas como Tu queres. E,
voltando para os Seus discípulos, achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste
velar Comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas
a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai Meu, se este cálice não pode passar de Mim
sem Eu o beber, faça-se a Tua vontade.
Nota: A numeração dos parágrafos dos sermões aqui citados foram conservados de acordo com o texto original
em inglês.
Tradução: Diógenes Dornelles

diogenes.dornelles@yahoo.com.br
http://diogenestraducoes.webnode.com.br
Se você deseja esta ou outras mensagens impressas gratuitamente escreva para:
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Este sermão Intitulado “A Doutrina de Cristo Nº. 2 – Jesus Tem Um Deus” (The Doctrine of Christ #2 – Jesus Has
a God) foi pregado pelo irmão Brian Kocourek no dia 27 de julho de 2011, quarta-feira à noite, no Tabernáculo do
Companheirismo da Graça, em Lebanon, Ohio, EUA. Este texto foi traduzido na íntegra do inglês para o
português em novembro de 2011.
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