
A DOUTRINA UNITÁRIA 
QUESTÃO DA DIVINDADE 

 
 O unitarismo (ou unitarianismo) é uma corrente de pensamento 
teológico que afirma a unidade absoluta de Deus.  
 
 Há dois ramos principais do unitarismo, os Unitários Bíblicos que 
consideram a Bíblia como única regra de fé e prática, assemelhando as 
demais religiões cristãs evangélicas, exceto, claro, pela concepção unitária 
de Deus, e os Unitários Universalistas; surgido recentemente nos Estados 
Unidos, que pregam a liberdade de cada ser humano para buscar a sua 
própria Verdade e a necessidade de cada um buscar o crescimento 
espiritual sem a necessidade de religiões, dogmas e doutrinas. 
 
 Os unitários não devem ser confundidos com os Unicistas, os quais 
não crêem na existência de um Filho primogênito de Deus. 
 
 Os Unitários entendem que Deus é um ser único, o Pai de Jesus 
Cristo. 
 
 Já os Unicistas entendem que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas 
manifestações diferentes do mesmo Deus, apresentando que Jesus foi 
"Filho" apenas quando se tornou humano na terra(em forma de carne 
humana), mas que era o Pai antes de ser feito homem. 
 
 O Unitarismo rejeita a doutrina tradicional cristã da Trindade, ou 
três pessoas em um só Deus, composta de Pai, Filho e Espírito Santo. 
 
 Eles geralmente acreditam que Deus é um ser – Deus o Pai, 
ou Mãe, e Jesus foi simplesmente um homem, não O Lugar Onde 
Deus Habitou. 
 
 Unitários afirmam que Jesus não pensa em si mesmo como Deus – e, 
embora às vezes ele parece falar de si mesmo como Deus na Bíblia, eles 
estão inclinados a dizer que esta é baseada em um mal-entendido do texto 
e da cultura de seu tempo. 
 
 E a crucificação não é o sacrifício do Filho único de Deus para redimir 
a humanidade do pecado, mas um exemplo inspirador de um homem 
responder ao mal com integridade e perdão. 
 
 Os Unitários não acreditam no pecado original. Os seres humanos não 
têm caído em desgraça e não são dependentes de intervenção de Deus 
para conceder-lhes a salvação. 
 Os Unitários entendem que Deus é Um e Único, o Pai de Jesus Cristo.  
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 Crêem que Jesus Cristo é o filho de Deus, porem não Crêem na 
doutrina da Deidade; de que Deus habitou em seu filho.  
 
Ensinam que Deus o pai de Jesus Cristo, está completamente separado de 
seu Filho, e que Não trabalha e nem trabalhou por meio de seu Filho Cristo 
Jesus. Não crêem na Unidade de Deus e seu filho e a Igreja de Deus. 
 

S. João 17S. João 17S. João 17S. João 17    
21 Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mimPara que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mimPara que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mimPara que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que 
também eles sejam um em nóseles sejam um em nóseles sejam um em nóseles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.  
22 E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para qpara qpara qpara que sejam umue sejam umue sejam umue sejam um, como nós como nós como nós como nós 
somos um. somos um. somos um. somos um.     
23 Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que 
o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como 
me tens amado a mim.  
24 Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam 
comigo, para que vejam a minha glória que me deste; porque tu me amaste antes porque tu me amaste antes porque tu me amaste antes porque tu me amaste antes 
da fundação do mundoda fundação do mundoda fundação do mundoda fundação do mundo    

 
Ensino praticado pelas Testemunhas de Jeová, e outros. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  SÃ  DOUTRINA  BÍBLICA 
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS 

Rua Ipê Roxo, 357 – Bairro Rio dos Sinos  

Há 180 metros da Estação do Trem(Metrô) "Rio dos Sinos" 
São Leopoldo – RS – Brasil 

Pastor Luís Henrique Stockmann 
 

www.palavracriativa.org.br 
 

Reuniões com Transmissão na Nossa pagina 
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