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A terceira área da doutrina de Cristo que eu gostaria de olhar nesta manhã é que Jesus nunca afirmou
ser Deus, mas Ele afirmou ser o Filho de Deus. Salmos 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.
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Mateus 16: 13-20
Quando Jesus chegou ao litoral de Cesaréia de Filipe, interrogou os Seus discípulos, dizendo: Quem
dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: Uns, João o Batista; outros, Elias; e outros,
Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Ele: E vós, Quem dizeis que Eu sou? E Simão Pedro,
respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado
és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas Meu Pai, que está nos céus. Pois
também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a Minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela; e Eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será
ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos Seus
discípulos que a ninguém dissessem que Ele era Jesus o Cristo.
3
E na Escritura seguinte, vemos uma discussão entre Jesus e os fariseus sobre Quem é o Filho de Deus,
e Ele declara que Deus é o Seu Pai, e o fato de que Deus O vindica prova que Ele está dizendo a verdade.
João 8: 31-55:
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam Nele: Se vós permanecerdes na Minha Palavra,
verdadeiramente sereis Meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. ResponderamLhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém; como dizes Tu: Sereis livres?
Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do
pecado. Ora o servo não fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo, procurais matar-Me,
porque a Minha Palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de Meu Pai, e vós fazeis o que também
vistes junto de vosso pai. Responderam, e disseram-Lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis
filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-Me a Mim, um homem que vos
tem dito a verdade que de Deus tem ouvido; Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai.
Disseram-Lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição; temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois,
Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente Me amaríeis, pois que Eu saí, e vim de Deus; não vim de Mim
mesmo, mas Ele Me enviou. Por que não entendeis a Minha linguagem? Por não poderdes ouvir a Minha
Palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o
princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do
que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não Me credes.
Quem dentre vós Me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus
escuta as Palavras de Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os
judeus, e disseram-Lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu
não tenho demônio, antes honro a Meu Pai, e vós Me desonrais. Eu não busco a Minha glória; há quem a
busque, e julgue. Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a Minha Palavra, nunca verá a
morte. Disseram-Lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas;
e Tu dizes: Se alguém guardar a Minha Palavra, nunca provará a morte. És Tu maior do que o nosso pai
Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Que fazes de Ti mesmo? Jesus respondeu: Se Eu Me
glorifico a Mim mesmo, a Minha glória não é nada; Quem Me glorifica é Meu Pai, O qual dizeis que é
vosso Deus. E vós não O conheceis, mas Eu conheço-O. E, se disser que O não conheço, serei mentiroso
como vós; mas conheço-O e guardo a Sua Palavra.

2

Doutrina da Mensagem
4
Na próxima Escritura que iremos ler veremos novamente um argumento a respeito de Quem é Jesus e
Ele declara enfaticamente a eles que Ele é o Filho de Deus, mas eles não podem compreender o conceito de
Deus ter um Filho, de modo que eles tentam dizer que Ele blasfema fazendo-Se Deus. Não é esse um dos
muitos argumentos que recebemos dos unicistas hoje?
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João 10: 24-39:
Rodearam-No, pois, os judeus, e disseram-Lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se Tu és o
Cristo, diga-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que Eu
faço, em Nome de Meu Pai, essas testificam de Mim. Mas vós não credes porque não sois das Minhas
ovelhas, como já vo-lo tenho dito. As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, e Eu conheço-as, e elas Me
seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da Minha mão. Meu
Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de Meu Pai. Eu e o Pai
somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-Lo. Respondeu-lhes Jesus: Tenhovos mostrado muitas obras boas procedentes de Meu Pai; por qual destas obras Me apedrejais? Os judeus
responderam, dizendo-Lhe: Não Te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia; porque, sendo
Tu homem, Te fazes Deus a Ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse: Sois
deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a Palavra de Deus foi dirigida (e a Escritura não
pode ser anulada), Àquele a Quem O Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque
disse: Sou Filho de Deus? Se não faço as obras de Meu Pai, não Me acrediteis. Mas, se as faço, e não
credes em Mim, crede nas obras; para que conheçais e acrediteis que o Pai está em Mim e Eu Nele.
Procuravam, pois, prendê-Lo outra vez, mas Ele escapou-Se de suas mãos.
6
No livro de Efésios o apóstolo Paulo chama Deus de o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em
Efésios 1:3.
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.
E novamente em Efésios 1:17 ele O chama de o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo:
Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de
revelação no pleno conhecimento Dele.
E no livro de Hebreus 1:9 ouvimos Deus falando com o Filho de Deus e diz:
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.
7
Assim, vemos aqui que Paulo diz que Deus ungiu a Jesus mais do que a Seus companheiros, e Lucas
nos diz com o que Deus ungiu a Jesus onde vemos o cumprimento disso no Livro de Atos 10:38:
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; O qual andou fazendo o
bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele.
Agora, veja que aqui diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Aqui não diz que
Jesus ungiu a Si mesmo, como tantos tentam ensinar. Na verdade, eles não querem que o seu povo sequer
pense sobre o que este versículo está dizendo, então eles evitam isso completamente.
8

O Profeta Eliseu (2/10/1956) § 21
E Jesus, o batismo que Ele teve foi o batismo do Espírito Santo, que estava Nele, que veio a Ele no rio
Jordão depois que Ele foi batizado em água. João deu testemunho; ele viu o Espírito de Deus como uma
pomba vindo sobre Ele. E observe. Então quando ele subiu, ele enviou de volta o mesmo manto em que ele
estava envolvido: o Espírito Santo sobre a Igreja.
E observe que este profeta vindicado de Deus, William Branham, disse que esta unção sobre Jesus foi
o batismo do Espírito Santo que Jesus recebeu no Rio Jordão.
9
E na mensagem, Filhos de Deus Manifestados (18/05/1960) § 88, ele nos diz que a unção deixou
Jesus no jardim do Getsêmani.
No Jardim do Getsêmani, a unção O deixou, sabe, Ele tinha que morrer como um pecador. Ele
morreu um pecador, você sabe disso, não os Seus pecados, mas o meu e o teu.
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Também a partir de Ao Nascer do Sol (18/04/1965) ele disse:
Quando Deus olhou lá sobre o corpo... (O Espírito O deixou no Jardim do Getsêmani, Ele tinha que
morrer um homem.) Lembre-se amigos, Ele não precisava fazer isso. Isso era Deus. Deus ungiu aquela
carne, que era carne humana, e Ele não precisava... Se Ele tivesse subido lá como Deus, Ele nunca teria
morrido aquele tipo de morte; não se pode matar Deus.
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O Testemunho de William Branham (10/02/1960)
Irmãos e irmãs, somos homens e mulheres, temos que morrer, mas o Espírito de Deus que está entre
nós, é o mesmo Deus que encontrou a Moisés no deserto, que estava em Jesus Cristo na terra, porque a
vida Disso prova que é o mesmo Espírito. Isso está fazendo a mesma coisa. É uma promessa de Cristo. Oh,
como... simplesmente não há lugar para parar.
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Porque Clamas? Fala (4/10/1959) § 48
Agora, quantos sabem que Cristo é o Espírito de Deus? Todos nós sabemos disso. Ele é o Ungido.
Jesus era o Ungido. Aí é onde as pessoas que acreditam que existem três ou quatro deuses diferentes
confundem tudo. Vê? Deus é um Espírito. Jesus era o corpo em que o Espírito de Deus habitava, que O fez
Emanuel, Deus, tabernaculou na terra. Ele era Deus. Jesus Cristo foi Deus, mas Ele era o Filho de Deus.
Sua carne era o Filho de Deus porque Deus o criou, mas por dentro Ele era Deus. “Não sou Eu”, disse
Jesus, “que faz as obras, é o Meu Pai que habita em Mim. E naquele dia você saberá que Eu estou no Pai,
o Pai está em Mim, Eu em você, e você em Mim”. Aí está você.
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Agora, em Romanos 15: 5-8 Paulo nos diz que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros,
segundo Cristo Jesus. Para que possam com uma mente e uma boca glorificar ao Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo. Portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para glória de
Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que
confirmasse as promessas feitas aos pais.
14 E novamente vemos em 2 Coríntios 11:31 onde Paulo afirma que há somente um Deus que também é
o nosso Pai. E em 2 Coríntios 1:3 Paulo nos diz que Deus é o Pai de nosso 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.
15 E não só encontramos Jesus e Paulo declarando que Deus é o Pai de Jesus, mas encontramos também
o apóstolo Pedro. 1 Pedro 1: 3:
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.
16 E mais especificamente, Pedro nos diz que ouviu o próprio Deus dizer sobre a montanha sobre o Seu
relacionamento com o Seu Filho Jesus Cristo. 2 Pedro 1: 16-19:
Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas
artificialmente compostas; mas nós mesmos vimos a Sua majestade. Porquanto Ele recebeu de Deus Pai
honra e glória, quando da magnífica glória Lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o Meu Filho amado, em
Quem Me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com Ele no monte santo; (e
observe o que Pedro diz sobre isto. Ele chama isso de uma “palavra mui firme” porque ele foi uma
testemunha do que Deus disse. Isso não é alguma teologia, mas Deus que interpreta a Sua Palavra ao
cumpri-La. E ele viu isso e foi testemunha ao registro que Deus deu de Seu Filho), mui firme, a palavra dos
profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia
amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. (Deus Pai... Este é o Meu Filho amado).
17 Agora, temos visto até agora o que Jesus disse do Seu relacionamento com Deus, que Deus era tanto o
Seu Deus como o Seu Pai, e vimos o que o apóstolo Paulo disse que foi a mesma coisa, e vimos o que Pedro
disse, que foi a mesma coisa, e agora vamos olhar para o que diz o apóstolo João, que é o mesmo
testemunho como dos outros. 2 João 1: 3
Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja
convosco na verdade e amor.
18 E em 2 João 1:9 ele define para nós a Doutrina de Cristo como um Deus que é Pai de Seu Filho Jesus.
“Todo aquele que ultrapassa os limites, e não permanece na doutrina de Cristo, não ecoa Deus”. Isso
significa que você não está dizendo o que o próprio Deus disse. “Quem persevera na doutrina de Cristo,
ecoa tanto o Pai como o Filho”. Observe que ele que tem essa doutrina de Cristo corretamente como
ensinado por Jesus e Deus, Paulo e Pedro e João, esse é o que está ecoando ou dizendo o que o Pai e o Filho
disseram.
19
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E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos
reis da terra. Àquele que nos amou, e em Seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e
sacerdotes para Deus e Seu Pai; a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém.
Porque este é o livro que nos alerta que se você tirar algo seu nome será tirado do Livro da Vida, e se
acrescentar algo a ele você irá receber as pragas e as tribulações.
20 Portanto, este é um aviso para vocês, ministros por aí afora que ouvirão a esta mensagem. É melhor
dizer como está escrito e não reter o que está escrito, porque isso não parece se encaixar com as suas noções
preconcebidas ou os seus ensinamentos de escola bíblica.
21 Agora, nós temos mostrado até agora Paulo e Pedro e João, e até mesmo Deus, sobre o que Deus havia
registrado de Seu Filho. Mas que tal sobre Jesus mesmo, o que Ele tem a dizer sobre o Seu relacionamento
com o Seu próprio Pai? Em João 20:17, ouvimos Jesus dizer a Maria que Deus é o Seu Deus e Seu Pai.
Disse-lhe Jesus: Não Me detenhas, porque ainda não subi para Meu Pai, mas vai para Meus irmãos, e
dize-lhes que Eu subo para Meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus.
22 Em João 2:16 Jesus chama a casa de Deus casa de Seu Pai, declarando Deus como Seu Pai e disse aos
que vendiam pombas:
Tirai daqui estes, e não façais da casa de Meu Pai casa de venda.
23 E em João 5:17 Jesus afirma que Ele deve ver a Deus, que Ele afirma que é o Seu Pai que opera
primeiro em visão antes que Ele possa seguir o exemplo e agir sobre o que Ele viu.
E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e Eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus
ainda mais procuravam matá-Lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era
Seu próprio Pai, fazendo-Se igual a Deus. Então Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos
digo que o Filho por Si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto
Ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-Lhe tudo o que faz.
24 Essa palavra “mostrar” significa literalmente mostrar, então Ele via, literalmente, qualquer coisa que o
Pai estivesse fazendo, chame isso de uma visão, ou qualquer termo que você deseja, mas o fato é que Deus
estava mostrando a Ele, então Ele via o que o Seu Pai estava fazendo e, em seguida, saía e fazia isso, agindo
sobre a Palavra que viu na visão.
25 E isso é exatamente o que o profeta vindicado de Deus William Branham disse em seu sermão A
Manifestação do Espírito (17/07/1951) § 36
Ele não alegava fazer nada. Quando passou pelo tanque de Betesda, havia coxos, mancos, cegos,
atrofiados, talvez 10 mil. A Bíblia diz uma grande multidão. Havia um homem ali que talvez tivesse
diabetes. Ele tinha uma enfermidade há vinte e oito anos. E Jesus sabia que ele estava ali deitado. Ele
curou aquele homem e deixou o resto da multidão deitada: São João 5. É isso mesmo? E os judeus O
questionaram, no versículo 19. Ouça a Ele: “Em verdade, em verdade, vos digo, que o Filho nada pode
fazer por Si mesmo, mas o que Ele vê o Pai fazer, isso o Filho faz igualmente. Mas tudo que o Pai faz, Ele
mostra ao Filho”. É isso mesmo? Então Jesus não fez nada de Si mesmo. Ele via uma visão do que Deus
estava fazendo, e Jesus fazia isso. É isso mesmo? São João 5:19, o qual existem muitas outras Escrituras
para compreender isso. Mas isso é verdade. Nós cremos nisso. Ele via a visão.
26

Senhores, Queríamos Ver a Jesus (5/12/1954) § 15
Jesus saiu e deixou cada uma daquelas pessoas ali deitadas. Isso foi Jesus há 1900 anos atrás. Eles
descobriram este homem apanhando sua – sua cama sobre as suas costas. Ele... se levantou e seguiu em
frente. Jesus disse que ele estava curado. Ele creu nisso. Se ele tivesse duvidado Dele, ele teria
simplesmente ficado ali deitado. E então, quando os judeus pegaram esse homem, eles o questionaram, e
questionaram a Jesus. Como está aqui. Atente para isso para que você nunca esqueça, no versículo 19 do
capítulo 5 de São João. Leia tudo quando você for para casa. Eles perguntaram a Jesus: “Por quê?”. Ele
disse: “...Em verdade, em verdade vos digo...” Ouça: “Em verdade, em verdade, vos digo, o Filho nada
pode fazer por Si mesmo, mas o que Ele vê o Pai fazer”. Bem, tudo o que Ele faz Ele mostra ao Filho. É
isso mesmo? “O Pai trabalha e Eu trabalho até agora”. Em outras palavras: “Não posso fazer nada como
Filho de Deus”. E os homens alegando serem curadores divinos, quando até mesmo o Filho de Deus não
alegava ser um curador divino. Ele disse: “Não posso fazer nada”. Ele não alegava ser um curador. Ele
Disse: “Não sou Eu que faz a obra, é o Meu Pai que habita em Mim; Ele faz as obras”. Então, se somos
filhos de Deus hoje com o Espírito do Pai em nós, que tal isso? O mesmo Espírito, a mesma mente, as
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mesmas obras, o mesmo poder... Agora, Ele disse: “Não posso fazer nada a menos que Meu Pai Me
mostre”. E quando... Em outras palavras... Ouça atentamente agora. Isso pode chocar um pouco. Mas
nunca Jesus Cristo, o Filho de Deus, realizou um milagre, sem primeiro ter uma visão disso, ou Ele disse
algo errado lá. Ele disse: “O Filho nada pode fazer por Si mesmo, mas o que Eu vejo o Pai fazer”. É isso
verdade? Isso foi Jesus há 1900 anos atrás. Nossa hora chegará em breve. Devemos dar algum tempo para
a oração. Vê pessoal o que as Escrituras significam? Agora, Jesus disse que Ele não fez nada.
27

Agora, voltando a São João 5:19:
Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por Si mesmo não
pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente.
Porque o Pai ama o Filho, e mostra-Lhe tudo o que faz; e Ele Lhe mostrará maiores obras do que estas,
para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho
vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; para que todos
honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que O enviou. Na verdade,
na verdade vos digo que quem ouve a Minha Palavra, e crê Naquele que Me enviou, tem a vida eterna, e
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
28 Agora, no versículo seguinte você verá porque Jesus tomou uma posição firme contra todos os
homens, porque Ele não Se importava com o que os homens diziam. Ele só Se importava com o pensamento
do Seu Pai, e se pudéssemos chegar a esse ponto, poderíamos nos libertar de todos aqueles espíritos
controladores nas igrejas de hoje que tentarão usar a pressão dos colegas para induzir a segui-los, e
abandonar a liderança do Espírito Santo.
29

João 5:43:
Eu vim em Nome de Meu Pai, e não Me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus?
30 Oh, irmãos e irmãs, nós poderíamos seguir e seguir continuamente Escritura após Escritura que
mostram o próprio testemunho de Jesus de que Deus era o Seu pai. Eu tenho 56 Escrituras adicionais
mostrando o próprio testemunho de Jesus desta relação que teve com o Seu Pai que era Deus, e de como Ele
quer que você tenha a mesma relação. Mas para poupar tempo, vamos apenas lê-las para vocês e vocês
podem lê-las por si mesmos quando tiverem tempo.
31

Em João 6:32 Ele afirma que o Seu Pai Deus, deu a eles o pão da vida a Moisés e que Ele é esse pão.
Em João 6:65 Ele nos diz que nenhum homem pode reconhecê-Lo como o Filho de Deus e vir até Ele,
a menos que o Deus Pai ordenasse e pusesse em movimento para ele vir.
32

Em João 8:17-19 Jesus diz:
E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que
testifico de Mim mesmo, e de Mim testifica também o Pai que Me enviou. Disseram-Lhe, pois: Onde está
Teu Pai? Jesus respondeu: Não Me conheceis a Mim, nem a Meu Pai; se vós Me conhecêsseis a Mim,
também conheceríeis a Meu Pai.
33

João 8:25-29
Disseram-Lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas Aquele que Me enviou é verdadeiro; e o que Dele tenho ouvido,
isso falo ao mundo. Mas não entenderam que Ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando
levantardes o Filho do homem, então conhecereis Quem Eu sou, e que nada faço por Mim mesmo; mas falo
como Meu Pai Me ensinou. E Aquele que Me enviou está Comigo. O Pai não Me tem deixado só, porque Eu
faço sempre o que Lhe agrada.
34

João 8:38-50
Eu falo do que vi junto de Meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam,
e disseram-Lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de
Abraão. Mas agora procurais matar-Me, a Mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem
ouvido; Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-Lhe, pois: Nós não somos nascidos
de prostituição; temos um Pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente
Me amaríeis, pois que Eu saí, e vim de Deus; não vim de Mim mesmo, mas Ele Me enviou. Por que não
entendeis a Minha linguagem? Por não poderdes ouvir a Minha Palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e
quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade,
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porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e
pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não Me credes. Quem dentre vós Me convence de pecado?
E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as Palavras de Deus; por isso vós não
as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-Lhe: Não dizemos nós bem
que és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a Meu Pai, e
vós Me desonrais. Eu não busco a Minha glória; há quem a busque, e julgue.
35 Em João 8:54 Jesus nos diz que Ele não precisa da honra do homem, é o Seu Pai que O honra. E
depois em João 10:17-18 Jesus nos diz que Ele renuncia a Sua própria vida e que isso será a Sua própria
decisão e é a Sua própria vontade que irá fazer isso porque Ele ama o Seu Pai.
João 10:25
Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que Eu faço, em Nome de Meu
Pai, essas testificam de Mim.
36 E em João 10:29-30 Jesus fala de como Deus tem escolhido certas pessoas para crerem no Seu
testemunho da Sua relação com o Seu Pai e que ninguém pode arrebatá-los da Sua mão, porque Deus lhes
deu a Ele, e então Ele fala da Sua união com o Seu Pai.
37 Em João 10:32 Ele fala de como o Seu Pai Deus, justifica as Suas Palavras, ao apoiar as Suas Palavras
com sinais sobrenaturais e obras vindicadas. Em João 10:37-38 mais uma vez Ele fala das obras que
vindicam que Deus o Seu Pai habita com Ele e está Nele. Em João 12:26 Jesus nos diz que se alguém crer
Nele, segui-Lo e servi-Lo, Deus vai honrar esse homem. Em João 14:2 Jesus nos fala da mansão de Seu Pai,
e de como Ele deve ir para preparar um lugar para nós.
38

João 14:6-11
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por Mim. Se vós
Me conhecêsseis a Mim, também conheceríeis a Meu Pai; e já desde agora O conheceis, e O tendes visto.
Disse-Lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo
convosco, e não Me tendes conhecido, Filipe? Quem Me vê a Mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o
Pai? Não crês tu que Eu estou no Pai, e que o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo não as digo
de Mim mesmo, mas o Pai, que está em Mim, é Quem faz as obras. Crede-Me que estou no Pai, e o Pai em
Mim; crede-Me, ao menos, por causa das mesmas obras.
39

João 14:12
Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em Mim, as obras que Eu faço também fará, e
maiores obras do que estas fará, porque Eu vou para o Meu Pai.
40 Agora, eu espero que eu não tenha que entrar nisto para mostrar-lhe novamente a diferença entre as
obras e as obras maiores, mas nós sabemos que as obras maiores foi o ministério do crente em William
Branham porque ninguém jamais fez mais que o ministério terreno do Filho de Deus até esta hora no
ministério de William Branham, e isso não é por causa de qualquer outra coisa senão da vontade soberana
de Deus, porque, como William Branham disse, nenhum homem é um curador divino, Deus é o Curador
divino, e ele não podia fazer nada, até que Deus lhe mostrasse em visão o que fazer. Assim, a maior [obra]
do que essa é assunto de Deus, não nosso tentar saber por quê. Esqueça isso e apenas creia.
E tudo quanto pedirdes em Meu Nome, Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
41 Agora, eu me pergunto como eles vão lidar com isso? Eu pessoalmente acredito que Deus vai honrar o
pedido de um homem que está totalmente entregue a Deus e que consagrou a sua vida a Deus no serviço de
Deus como o seu Pai. Tenho visto muitos milagres para acreditar em outros sábios. E William Branham
disse ao citar Jesus: “Vós não tendes porque não credes. Peça abundantemente para que o vosso gozo possa
ser completo”. Sabe, nós vivemos até agora abaixo de nossos direitos como filhos e filhas de Deus. Seja
como Eliseu, que pediu abundantemente e Deus deu-lhe uma porção dobrada do que Elias tinha.
42 Isso é o que você deve pedir; uma porção dobrada do que William Branham tinha. Aí está o seu
exemplo. Eliseu não representa a Noiva do tempo do fim? Agora, eu não digo que esse deveria ser o nosso
foco, e eu sei que alguns vão pegar o que eu estou dizendo aqui e correr com isso para dizer que eu vou
voltar ao pentecostes ou alguma coisa estúpida assim. Não, não é nada disso. Mas nós não deveríamos
inclinar as nossas cabeças à vergonha e descrença. Há muitos nesta Noiva morrendo de câncer e de todas as
outras coisas e não deveria ser assim. Sabemos da nossa posição em Cristo e sabemos do nosso estado
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presente. Então por que não permitimos isto prosseguir e permitimos a Deus? Não seja conduzido como um
boi mudo, com medo de um passo de fé. Jesus disse, no versículo seguinte:
Se pedirdes alguma coisa em Meu Nome, Eu o farei.
43 “Não posso pensar nisso, não posso fazer isso”. Ele disse que eu farei isso. Agora, ou você crê no que
Ele disse ou não. Eu nunca vi fé tão baixa, como eu vejo aqui nesta mensagem de pessoas que deveriam
saber da sua posição na família.
44

Um Manto Usado (6/12/1956) § 35
Agora, a Bíblia diz: “Pedi abundantemente”. Certamente. Sabe, nós estamos com medo, estamos com
medo de pedir muito a Deus. Mas você não pode mais pedir a Deus qualquer coisa. Poderia você imaginar
um peixinho desse tamanho lá no meio do oceano dizendo: “Bem, é melhor eu beber desta água com
moderação, porque ela pode acabar um dia”. Absurdo. Poderia você imaginar um ratinho desse tamanho,
lá nos grandes celeiros do Egito, dizendo: “É melhor eu comer só alguns grãos por dia e ser muito
conservador agora, porque eu lhe digo que eu poderia acabar com isso antes que inverno terminasse, antes
que venha a nova safra”. Oh, que coisa. Agora, isso é... acrescente dez bilhões de vezes a isso, e você
poderá descobrir o quão tolo seria tentar pensar que você pudesse esgotar a abundância das bênçãos de
Deus por você. Ora, que coisa, Ele disse: “Peça abundantemente para que o seu gozo seja completo”. E
Eliseu estava indo pedir em abundância. Ele disse: “Eu quero uma porção dobrada do Teu Espírito sobre
mim”. Oh, que pergunta, que desejo.
45 E, no entanto, se você tivesse esse desejo hoje eles iriam rotular você como algum tipo de imitador de
William Branham. Agora, deixe-me lhe dizer algo, claro que eu gostaria de ser mais parecido com o que
esse homem foi, mas eu não desejo procurar por isso; eu quero ser parecido com o que ele desejava ser.
46

A Ele Ouvi (22/03/1957) § 43
E eu acho que é exatamente onde as nossas igrejas estão chegando. Somos filhos de Deus, mas
estamos perdendo a nossa herança por nossa conduta, as coisas que fazemos, e as coisas que nós
permitimos que sejam feitas, e da maneira que vivemos e agimos, e assim por diante. Estamos vivendo
milhões de milhas abaixo do nosso direito. E então alguém pode ver a obra de Deus que está sendo feita, e
o Dr. Fulano de tal, Dr. Jones diz que é isso, e o outro doutor diz que é isso, e nós cremos nisso ao invés de
olhar para a Palavra. A Palavra confirma o que é comida de ovelha. Isso sai da Palavra.

47

A Ele Ouvi (19/05/1957) § 20
Alguns de nós, ministros, devemos ter vergonha de si mesmos, pois mantemos a nossa congregação
bem abaixo de seus direitos. Toda a igreja cristã de hoje está vivendo a milhares de milhas abaixo do seu
direito dado por Deus, só por causa de algo assim meio adormecido, como que sombrio... Tome a
promessa; creia. Deus disse assim, e isso se resolve para sempre. Não importa quanto tempo leve para se
materializar, não – isso... Tempo não significa nada para Deus. É a Sua Palavra que aceitamos e
acreditamos. Abraão esperou 25 anos por aquele filho por vir. Mas chegou. Certamente. Nós cremos nisso,
porque Deus disse assim.
48 Sabe, eu estava lendo o testemunho em nosso site sobre um homem que teve o seu calcanhar cortado e
a sua perna estava cheia de gangrena, e ele veio aqui para receber oração, e quando oramos com fé foi feita
uma oração por ele, e Satanás foi expulso e células vivas começaram a vir em seu pé, e células e mais
células foram aumentando, e elas cresceram nele de volta no outro pé. Você tem que crer nisso para que
Deus o faça, e você tem que pedir a Ele em Nome de Jesus e crer que irá receber e o processo começará
logo em seguida.
49

Jesus não disse, nos versículos 15-19?
Se Me amais, guardai os Meus mandamentos. E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre; o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o
vê nem O conhece; mas vós O conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos;
voltarei para vós.
Então quando um órfão não é mais um órfão? Quando ele é adotado. E nós estamos na hora da adoção,
irmãos e irmãs. Creia nisso e você o receberá.
50 Ainda um pouco, e o mundo não Me verá mais, mas vós Me vereis; (O mundo não poderia ver a Sua
Aparição, Sua Parousia, Presença. Mas nós A vemos) porque Eu vivo, vós vivereis. Naquele dia conhecereis
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que estou em Meu Pai, e vós em Mim, e Eu em vós. Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda esse
é o que Me ama; e aquele que Me ama será amado de Meu Pai, e Eu o amarei, e Me manifestarei a ele.
51

E nós temos uma promessa em João 14:23:
Se alguém Me ama, guardará a Minha Palavra, e Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos
nele morada.
“Oh, Deus, esconda-me no oculto de Tua Presença”.
52

Depois Jesus diz em João 15:1
Eu sou a videira e o Pai é o Lavrador.
Então, se estamos nessa vinha, a vida na videira flui através de suas veias também. E temos a
promessa de que o Lavrador tomará conta da videira para ver nela a vida na videira que produz fruto para
reivindicar que ela está de fato na videira. João 15:8:
Nisto é glorificado o Meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis Meus discípulos.
53 Deus quer que os Seus filhos deem muito fruto. Que tipo de pai sádico não gostaria que os seus filhos
dessem muito fruto? E ainda, por que existem tantos pastores com tanto medo de buscar a Deus pelos frutos
em seu ministério? Eu quero ter frutos na minha vida e no meu ministério, quero render o meu vaso a Deus
enquanto isso esteja totalmente esvaziado e pronto para o seu preenchimento. Usa-me ó Deus para toda a
glória para que a Tua vontade possa ser feita neste corpo.
54 Depois Jesus nos encoraja em João 15:10 a continuar pressionando e cumprindo os Seus
mandamentos, para mostrar o nosso amor pelo Pai e por Ele. João 15:24-25:
Se Eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado; mas agora,
viram-nas e Me odiaram a Mim e a Meu Pai. Mas é para que se cumpra a Palavra que está escrita na sua
lei: Odiaram-Me sem causa.
55 Isso é o que eu quero. Oh eles podem me acusar seja qual for o motivo que estiver nos seus próprios
corações, mas eu quero a obra de Jesus na minha vida, especialmente que a Sua natureza obediente esteja
em mim, e que outros possam ver a Deus e não a mim. E eu sei que eles vão me odiar sem causa, mas isso é
problema deles, não meu. Simplesmente deixe que seja feito a mim segundo a Tua Palavra ó Deus. Não foi
o que Maria disse? “Não a minha vontade, mas a Tua vontade seja feita”. Não foi isso que Jesus disse?
56 “Ele quer apropriar-se do meu corpo para provar que Ele é o Cristo ressuscitado. Estou tão feliz de
emprestá-lo a Ele, dá-lo a Ele, qualquer coisa que Ele puder conseguir disso”. Não foi isso que William
Branham disse? Bem, se ele disse isso, e Jesus disse isso, e Maria disse, então por que você não pode? Você
está tão orgulhoso para pensar que Deus não poderia usar o seu corpo para trazer glória ao Seu nome? Não
disse Jesus em João 18:11: “O cálice que Meu Pai Me deu, não hei de beber?”? E Jesus não disse em João
20:21: “Como Meu Pai Me enviou, assim também Eu vos envio”?
Oremos...
Tradução: Diógenes Dornelles
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