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QUEM É JESUS CRISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
João Batista: “E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus” (João 1:34). 
 
Apóstolo Pedro: “E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” 
(Mt. 16:16). Aqui seria uma excelente oportunidade para que Pedro pudesse dizer quem 
era o homem à sua frente. Quando Pedro diz Ele é “Filho de Deus”, falou isso pelo Espírito 
Santo.  
 
E como fica os que não falam pelo Espírito Santo? Eles dizem algo diferente disto. 
 
Como os adeptos da Doutrina da Unicidade, eles NÃO TEM O ESPIRITO SANTO; Pois se 
tivessem falariam a mesma coisa que o Apóstolo Pedro. 
 
Se Jesus fosse o Pai, por que ele não respondeu “Tu és o Deus vivo"? 
 
Esta Idéia de colocar o pai e o Filho de Deus como um Ser somente, e excluir a existência 
do Filho de Deus, isto é um Ensinamento muito antigo, vem da mesma Época quando foi 
constituída a Doutrina da Trindade. 

 
 
 

Sabélio (168), presbítero de origem Líbia, vindo de Pentápolis para Roma no início do 2º 
século A.D (Enc. Britannica, Ed. 1951, vol, 19, pg. 790). 
 
Alguns grupos religiosos que não aceitam a doutrina da “trindade”, como nós também não 
aceitamos, por ser anti-bíblica, têm-se confundidos na interpretação de algumas 
passagens das Escrituras que fazem referência ao Pai e ao Filho.    
 
Acabam por crer que, quando a Bíblia fala de Deus, o Pai, e de Jesus, o Filho, está falando 
da mesma pessoa. Ensinam que existe só um ser na divindade, e que este ser se 
manifesta de três maneiras diferentes: Como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo.  
 
Afirmam que, quando Jesus orava, era a carne que pedia ao Espírito. Jesus seria então 
apenas a carne e que o Pai, o Espírito, habitava neste corpo.  
 
Outra característica dos que ensina a unicidade, é que, em suas pregações, dificilmente 
deixam de tocar neste ponto, pois, para eles é o principal, e acabam por desprezar 
assuntos importantes da Palavra de Deus.    

Quem foi o primeiro a divulgar a idéia de que o Pai e o Filho é o mesmo Deus?  

Anjo Gabriel: “Este será grande e será chamado Filho do 
Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai...E, 
respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito 
Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; 
pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado 
Filho de Deus” (Luc. 1:32 e 35). 
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Ao se fazer um estudo imparcial das passagens usadas para apoiar a doutrina da 
“unicidade”, é fácil descobrir que o Pai e o Filho são dois Seres diferentes, em autoridade, 
em essência, em ação e em propósito. 
 
Todos os filhos têm um começo e Deus tornou-Se Pai ao gerar um Filho Unigênito, o que 
significa que Jesus não foi propriamente criado, a criação que foi um ato posterior, é algo 
que veio a existir do nada, enquanto que Jesus foi formado da própria substância pré-
existente de Deus a fim de que o Filho viesse a se tornar a expressão exata do Seu Ser. 
 
Alguns defensores da unicidade: Pentecostal Unida; Tabernáculo da Fé do profeta W. 
Branham; Apostólica; Maravilhas de Jesus e grupos do nome hebraico. 
 
Em João 1:49 - 49 Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus; 
tu és o Rei de Israel. 
 
O Eunuco: “...Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus” (At. 8:37). 
 
Apóstolo Paulo depois que teve o encontro com a Coluna de fogo, no caminho para 
Damasco: "E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus." ( 
At. 9:20). 
 
Declaração do próprio Messias;  Àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, 
vós dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou Filho de Deus? (João 10:36). 
 
Declaração dos próprios espíritos imundos “e, clamando com grande voz, disse: Que tenho 
eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? conjuro-te por Deus que não me 
atormentes.( Mc 5:7) 
 
O próprio Deus afirma que Jesus é o Seu Filho: Pelo menos em três ocasiões, Deus 
declarou que Jesus é o Seu Filho amado  
 
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 
(Mat. 3:17) 
 
E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma 
voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o. 
(Mat.17:5) 
 
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, 
e outra vez o glorificarei. (João 12:28). 
 
ENQUANTO estava em carne e ossos e sujeito a morte, ANTES de ser ressuscitado, 
encontramos muitas provas de que Jesus não era Deus, o Pai: 
 
Aprendeu o conhecimento (Luc. 2:52; Isa. 11:2) 
 
Foi ungido por Deus. Quem unge é o maior, e o ungido é o menor (Sal. 45:7; Luc. 4:18; 
João 6:27). 
 
O Maior Abençoa o Menor Veja Hebreus 7:7 
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Menor que o Pai (João 14:28). 
 
Fazia as coisas que o Pai mandou (João 12:49). 
 
Certos privilégios Jesus não podia conceder, somente o Pai (Mt. 20:23). 
 
A vida que tinha havia recebido do Pai (João 5:26). 
 
Jesus guardava os mandamentos do Pai. Quem obedece é menor (João 15:10). 
 
Declarou que podia exercer o juízo porque o Pai havia lhe dado esse poder (João 5:22,27; 
3:35; 13:3; Lc. 10:22). 
 
Fazia a vontade do Pai e não a Sua (João 6:38). 
 
Veio ao mundo a mando do Pai (João 3:16,17; 8:42; 10:36; 1João 4:10,14; Rm. 8:3; João 
7:29; Gál. 4:4). 
 
Deixou que, o dia de Sua vinda somente o Pai sabia (Mt. 24:36). 
 
Não há o que contestar, os textos fazem uma distinção nítida entre o Pai e o Filho,. 
 
Depois de ressuscitado, a Palavra continua apresentando o Filho como uma pessoa 
distinta de Seu Pai, o Deus Eterno, embora sendo um em Unidade. 
 
Foi lhe dado todo o poder no Céu e na Terra: “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: 
É-me dado todo o poder no céu e na terra” (Mat. 28:18). Se ele era o Deus Todo-
Poderoso não poderia receber nada de ninguém. Ele teria era que conceder o poder e não 
receber. 
 
Constituído herdeiro de tudo (Heb. 1:2). 
Depois de ressuscitado foi coroado e honra e glória (Hb. 2:7). 
É Senhor porque o Pai o elevou à esta condição (Atos 2:36 Salmos 110:1-3). 
Deus o elevou como Príncipe e Salvador (Atos 5:31). 
Constituído por Deus, o Pai, como Juiz dos vivos e dos mortos (Atos 10:42, Atos 17:31). 

Deus colocou o Filho à Sua direita no Céu (Ef. 1:20-22). 
Deus exaltou o Filho soberanamente (Fil. 2:9). 
Deus sujeitou para Seu Filho todos os poderes (1Ped. 3:22). 
O Filho foi fiel a Deus que o constituiu (Heb. 3:2). 
 
Aqueles que afirmam ser o Filho o próprio Pai, entram em enormes dificuldades pois, 
como irão explicar estas passagens que tão claramente faz distinção entre o Pai e o Filho 
e, isso depois de ressuscitado, em corpo glorificado! 
 
Muito tempo depois de ressuscitado, Jesus aparece ao apóstolo João na ilha de Patmos e 
faz uma nítida distinção entre Ele e Seu Pai, veja:  
 
“O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome 
do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos” 
(Apo. 3:5). 
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Já se passaram quase dois mil anos e Jesus ainda não veio, mas quando Ele regressar 
veja o que dirá aos que forem colocados à Sua direita:  

 
 

Como pode tantos séculos depois, Jesus chamar outra pessoa de meu Pai, 
sendo ele o próprio Deus? Não vejo a menor possibilidade de um unicista 
explicar esta passagem. 
 
Ainda no Livro de Apocalipse, Jesus depois de ressurreto declara seu Pai como sendo Seu 
Deus. 
 
A seguinte citação se decorre das sete cartas escritas as sete Igrejas da Ásia, onde o 
próprio Senhor Jesus esta falando à João em espírito e declara que existe um Ser Superior 
a Ele que O considera como Seu Deus também. 

 
 

As comparações seguintes tiram todas as dúvidas quanto a pessoa do Pai e do Filho não 
serem um mesmo personagem. 
 
Jesus é o Mediador. Para alguém ser considerado mediador é preciso que haja alguém 
superior à ele, caso contrário é impossível aplicar o termo mediador para uma pessoa 
(Rom. 8:34; 1Tim. 2:5; Heb. 9:24; 7:25; 1João 2:1; Efé. 2:18). 
 
Jesus recebeu o Espírito Santo do Pai e o derramou sobre os discípulos (João 14:16,25; 
Atos 2:33; Tito 3:6). 
 
Jesus tem um Deus assim como nós temos, e chama-O de Pai.  
 
Portanto Ele não pode ser este mesmo Deus, a Palavra de Deus declara como sendo 
o Pai de Nosso Senhor Jesus. 
 
“Para que unânimes, e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo”. Romanos 15:6 
 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das 
misericórdias e Deus de toda a consolação” II Coríntios 1:3 
 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou 
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo;” Efésios 1:3 
“Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por 
vós,” Colossenses 1:3  
 

“Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, 
possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo” (Mat. 
25:34). 

“ A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; e 
escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a 
nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo 
nome.” Apoc 3:12 
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“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande 
misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo 
dentre os mortos,” I Pedro 1:3   
 
Os Apóstolos declaram de forma clara sem deixar dúvidas que Deus é Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, e o Próprio Pai declara Jesus como sendo Seu Filho. 
 
“ Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela Glória 
Magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem 
me comprazo; II Pedro 1:17 
 
Jesus recebeu o Reino de Deus Pai, e no final do seu reinado entregará novamente ao Seu 
Pai, sujeitando-se a Ele. 
 
O Filho do homem (Jesus) recebe do Ancião de Dias (Deus o Pai): 
 
“Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou; 
o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima; o seu 
trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. 
 
Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e miríades 
de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. 
 
Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia; estive 
olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído; pois ele foi entregue para 
ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio; todavia foi-
lhes concedida prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. 
 
Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um 
como filho de homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. 
 
E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o 
servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que 
não será destruído”. Daniel 7:9-14 
 
Jesus entrega o Reino a Deus o Pai 
 
“Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo 
domínio, e toda autoridade e todo poder. 
 
25 Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus 
pés. 
26 Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. 
27 Pois se lê: Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz: Todas as 
coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as 
coisas. 
28 E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se 
sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.”  
I Coríntios 15:24-28 
 
Em Apocalipse capítulos 4 e 5 o Pai e Jesus são adorados como seres distintos. 
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Capitulo 4 
8 Os quatro seres viventes tinham, cada um, seis asas, e ao redor e por dentro estavam 
cheios de olhos; e não têm descanso nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, 
Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. 
 
9 E, sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava 
assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, 
 
10 os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, 
e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos; e lançavam as suas coroas diante do 
trono, dizendo: 
 
11 Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder; porque 
tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. 
 
Capitulo 5 
1 Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por 
fora, bem selado com sete selos. 
 
2 Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de 
romper os seus selos? 
 
3 E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar 
para ele. 
 
4 E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro nem de 
olhar para ele. 
 
5 E disse-me um dentre os anciãos: Não chores; eis que o Leão da tribo de Judá, a raiz de 
Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. 
 
6 Nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um Cordeiro 
em pé, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete 
espíritos de Deus, enviados por toda a terra. 
 
7 E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. 
 
8 Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos 
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias 
de incenso, que são as orações dos santos. 
 
9 E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus 
selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de 
toda tribo, e língua, e povo e nação; 
 
10 e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes; e eles reinarão sobre a 
terra. 
 
11 E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos; e 
era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, 
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12 que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o 
poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. 
 
13 Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, 
e a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao 
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos 
séculos: 
 
Estas citações são claríssimas, e demonstram que o Cordeiro e Deus são distintos! Porem 
Unidos em Unidade de Espírito, como Deus também se Une ao seus filhos por um batismo 
com o Espírito Santo. 
 
Nos temos comunhão com dois seres distintos, o Pai e o Filho. 
 
“sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também 
tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho 
Jesus Cristo.” I João 1:3 
 
OBS: Como sabemos nós temos comunhão com pessoas e não de pessoas, que no caso a 
comunhão do Espírito Santo indica que Ele não se trata de uma pessoa, mas do poder 
impessoal do Pai. Portanto as citações que falam da comunhão do Espírito Santo não são 
aplicadas para provar a personalidade do Espírito Santo sendo distinta do Pai como 
tentam os trinitarianos em II Coríntios cap13 na saudação Apostólica. 
 
O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, provando que são distintos. 
 
“ O Pai ama ao Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos.” João 3:35 
 
“Porque o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz; e maiores 
obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis.” João 5:20 
 
“mas, assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu 
amo o Pai. Levantai-vos, vamo-nos daqui.” João 14:31 
 
O que confunde também os Unicistas é o "NOME" de Jesus Cristo, que é 
atribuído somente a Deus, porem Este Nome de Deus foi dado ao Filho 
Primogênito e a toda a Família de Deus. 
 
 

S. João 17: 6 Eu revelei o teu Nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram 
teus; Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido à tua Palavra. 
 
 
S. João 17: 11 Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no 
mundo, e Eu vou para Ti. Pai santo, protege-os em Teu Nome, o Nome que me 
deste, para que sejam um, assim como somos um. 

 
Efésios 3 
14 Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso SENHOR JESUS 
CRISTO.  
15 Do qual toda a família nos céus e na terra TOMA O NOME, 
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FILIPENSES 2 
9 Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu UM NOME QUE É SOBRE 
TODO O NOME: 
10 PARA QUE AO NOME DE "JESUS" SE DOBRE TODO O JOELHO dos que estão 
nos CÉUS E NA TERRA,  e DEBAIXO DA TERRA,  
11 E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o SENHOR, para glória de Deus Pai. 
 
 

DEUS E CRISTO SEU FILHO ESTÃO EM UMA UNIDADE DE SERES 

 
 
 
Também a Bíblia nos Afirma que Jesus Cristo é nosso irmão, e Deus é seu pai 
como nosso pai também. 
 
Romanos 8:29 
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem 
de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 
 
Hebreus 2:11-12 
Porque, assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um; por cuja 
causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, 
Dizendo:Anunciarei o teu nome a meus irmãos,Cantar-te-ei louvores no meio da 
congregação. 
 
João 20.17 
17 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. 
 
 
JESUS NOSSO IRMÃO MAIS VELHO 
 
17 Agora, nós temos um Irmão mais velho, Jesus, o Filho de Deus; e Ele veio 
pagar por nós, se apenas crermos e pudermos entrar no véu com Ele. Ele é o nosso 
Moisés - Jesus é o nosso Moisés de hoje; Moisés velado foi a Palavra viva para o povo. 
Hoje, Jesus velado é a Palavra Viva para as pessoas que... Jesus na Igreja. O Espírito 

O NOME de Jesus Cristo, foi revelado sendo o Nome do Pai do Filho, do Espírito Santo, 
e de toda família de Deus. 

João 17. 
20 E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão 
de crer em mim;  
21 Para que todos SEJAM UM, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também 
eles 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 que SEJAM UM, COMO "NÓS" 
SOMOS UM.  
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Santo, o Filho de Deus, nas pessoas, revelando a Palavra pela promessa deste dia, faz 
exatamente do mesmo jeito. A mesma coisa agora! 

Citação do Reverendo Branham em seu sermão  
O PODEROSO DEUS DESVELADO PERANTE NÓS 

29 de junho de 1964 
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