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A DOUTRINA DO UNICISMO É TÃO ERRADA QUANTO À DO TRINITARISMO 

Explanação Bíblica com Referências do Reverendo Branham 
 
 

O ENSINO BÁSICO DO UNICISMO 
 
 

Qual é o Ensino básico do Uniscismo? 
 
 O ensinamento Básico e fundamental da doutrina Unicista, é NEGAR A 
EXISTENCIA DO FILHO PRIMOGENITO DE DEUS. 
 
 Todo o Unicista ensina que DEUS NÃO ENVIOU SEU FILHO; que a 
Bíblia não esta correta ao dizer isto. 
 
 A Doutrina Unicista nega estas escrituras como sendo verdadeiras 
 
S João 3 
16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.  
17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.  
18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, 
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 
 
Gálatas 4.4 
4 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei, 
 
 Esta doutrina vem se destacar por volta do Século III, chamada também 
de doutrina Unicista, onde um dos fundador e originador e defensor deste 
ensinamento foi um Bispo Católico chamado de Sabélio. 
 
 Toda igreja que tem esta Doutrina que é anticristã da Unicidade ela nega 
as escrituras como sendo falsas. 
 
S. João 8:16 - E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque NÃO 
SOU EU SÓ, mas eu e o Pai que me enviou. 
17 E na vossa lei está também escrito que o testemunho de DOIS HOMENS É 
VERDADEIRO. 
18 Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o 
Pai que me enviou. 
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 Eles negam até mesmo o que o próprio Filho de Deus diz. 
 
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.  
 
 O Apostolo Paulo o Profeta e Apóstolo para os Gentios, Depois de Ter se 
Encontrado com a Coluna de Fogo no Caminho para Damasco, começou a 
pregar Afirmando que Cristo "é" o Filho de Deus, "é" (no presente). 
 
Atos 9.20 E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de 
Deus.(Afirmação presente) 
 
Efésios 1.3 
3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em 
Cristo; 
 
 O apostolo João nos diz isto também quando escreveu as cartas, e isto 
muito anos depois da Subida de cristo aos céus. 
 

I João 4.15 
15 Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está 
nele, e ele em Deus. 
 
I João 5.5 
5 Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o 
Filho de Deus? 
 
Ele também afirma que Jesus "é" o filho(no presente) 
 
 Toda Doutrina e ensinamento que não é conforme as Escrituras(Bíblia) 
vem do maligno(Anti-cristo) 
 
Agora negar a existência do Filho de Deus é negar a veracidade da Bíblia, 
como esta escrito em S. João 2.22 Quem é o mentiroso, senão aquele que 
nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e 
o Filho. 
 
Negar a Existência do Filho de Deus, é Negar também a Paternidade, 
e ai está identificado o Anticristo.  
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 Abaixo vamos mencionar algumas referencia e citações do Reverendo 
Branham sobre este assunto. 
 

APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60-1204M # 66 - W.M. Branham 
Agora, no Concílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões 
no... Oh, muitos deles naquele dia dos pais da igreja primitiva, eles 
tinham duas visões extremas. Uma delas era de um Deus triuno, um 

trinitário. E outra era a de um Deus. E ambos começaram a existir e foram 
para dois extremos diferentes, desse jeito. O trinitarianismo se tornou um lugar 
de uma pessoa de três deuses. O unicismo se tornou um unitário, 
simplesmente TÃO ERRADO quando o outro estava. Assim ambos foram em 
extremos, mas bem aqui se revela a verdade. Jesus não poderia ser o Seu 
próprio Pai.  
 
O Reverendo Branham menciona algo na mensagem a Estatura de um Homem 
103 - dizendo: ...Tem perdido a Bíblia Seu significado nestes últimos 
dias? Há muita gente que diz que a Bíblia não quer dizer exatamente 
como diz... 
 
 Jesus não poderia ser seu próprio pai. 

 
HEBREUS Capitulo Quatro – 141-126–01/09/1957 WMB 
E  Agora os Unicistas tomaram isto, o grupo unicista de pessoas, e 
tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo, somente um ofício e 
um lugar, e como seu dedo, um. Isso está errado. Deus não 

poderia…  Jesus não poderia ser seu próprio pai. Se Ele fosse, então Ele 
era um… Bem, como Ele poderia ser seu próprio pai? 
 
JESUS CRISTO O FILHO DE DEUS JÁ EXISTIA ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO 

 
Deus é identificado pelas suas características 
55...JESUS, ERA FILHO DE DEUS, DESDE ANTES DA FUNDAÇÃO 
DO MUNDO... 
 

A Perfeição”, 19 de abril de 1957, § 40 - Rev. Branham 
Então, Deus, por Sua Graça soberana, Enviou, dos portais da Glória, Seu 
Filho Unigênito para tomar nosso lugar.   
 
 Jesus teve principio porem Deus não tem principio e não pode nascer; e 
há uma diferença entre DEUS E JESUS. 
 

Hebreus 7 - Parte 1 - 27 - Agora, Jesus foi feito semelhante a Ele. 
Agora, a razão pela qual existe uma diferença entre Deus e Jesus: 
é que Jesus teve um princípio; Deus não teve princípio; 
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Melquisedeque não teve princípio, e Jesus teve um princípio. Mas Jesus foi 
semelhante a Ele. Um  sacerdote permanece para sempre. 
 

JESUS É O FILHO DE MELQUISEDEQUE(Deus) 
Hebreus 7 - Parte 1 - 93 Agora, queremos observar aqui 
novamente, enquanto continuamos com a lição deste Melquisedeque, 
este grande Sacerdote de Salém e o Possuidor dos céus e da terra. 

Agora, sendo primeiro... Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo 
princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de 
Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora, observe. Ele não era o 
Filho de Deus; Ele era o Deus do Filho. Ele não era o Filho de Deus. 
(Melquisedeque não era), mas Ele era o Pai do Filho de Deus. 
 
 Os Unicistas ensinam que Deus morreu, o imortal morreu. 
 
 Eles também nega que então que foi Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, 
mas que Ele se auto ressuscitou, 
 
Atos 3.15 
15 E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, 
do que nós somos testemunhas. 
 

A ACUSAÇÃO 7-7-1963 - W. M. Branham 
(Tradução direta do idioma Ingles) 
154 Por que eles A crucificam? Eles não podem crucificar a Palavra, 
não mais do que puderam crucificar Deus. Eles puderam 

crucificar o corpo que continha Deus, o Filho de Deus. Eles puderam 
crucificar isso, mas eles não podem crucificar Deus. Ele tinha de ser, 
naquela época, por conta de ser o Sacrifício, para trazer muitos filhos que 
estão predestinados à Vida Eterna. Eles tiveram que fazer isso então, mas não 
pode fazer isso agora. Eles não podem fazer isso, pois a própria Palavra viverá. 
Mas eles... 

 
VÉU A DENTRO - W. M. Branham 
313 Abraão, quando ele estava  já velho...  ele não  importava com 
sua  idade; ele sabia que Deus era capaz de fazer o que Ele disse que 

faria. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus é de 
eternidade em eternidade. 
 
 

SUAS INFALÍVEIS PALAVRAS DE PROMESSAS - W. M. Branham 
140 Agora crerá você que Jesus Cristo, o Filho de Deus morreu 
pelos seus pecados, e foi ferido pelas suas transgressões, pelas 
Suas pisaduras você foi curado? Crê você nisto? (A congregação 
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responde, “Amém!” - Ed.) Neste dia, quando parece que tudo está negro, 
escuro e nublado, mas mesmo assim Jesus permanece o mesmo! Não crê você 
nisto? (Amém!”) Ele está aqui nesta noite! 
 
 Deus somente se tornou carne em seu filho Jesus Cristo 

 
A DIVINDADE EXPLICADA - W. 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. 
 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA BESTA 54-0515 194-282  
DEUS DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO, CRISTO JESUS, 
fazendo Dele Deus na terra. Quando Tomas Tomé disse: “Senhor, 
mostra-nos o Pai, o que nos basta.” Ele disse: “Por que dizes, ‘Mostra-

nos o Pai’?” Ora, Ele disse: “Quando você vê a Mim você vê o Pai. Eu e Meu Pai 
somos Um. Meu Pai habita em Mim.”  
 
DEUS O PAI SOMENTE VEIO HABITAR EM SEU FILHO(Corpo) QUANDO FOI 
BATIZADO. 
 

PARADOXO 64-0206.1M, WMB 
E este Menininho, Criança de doze anos de idade, absolutamente 
nenhuma sabedoria, ora, mas somente um menino de doze anos de 
idade. O PAI NÃO HABITAVA N'ELE NESTA ÉPOCA, porque Ele 

veio no dia quando Ele O batizou, “Ele viu o Espírito de Deus descendo, vê, 
e entrou N’Ele”. Mas, olhe, este pequeno Menino de doze anos de idade, 
sendo a Palavra; Ele nasceu o ungido, veja, para ser o ungido. E aqui Ele 
estava. “Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? “ 
 
Era Duas pessoas falando todo tempo. 
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CORTINA DE TEMPO 02/03/1955 E-22  WMB 
Eles não conseguiam entendê-lo. Ele era um mistério, até mesmo para 
os Apóstolos. Ninguém podia entendê-lo, porque havia duas 
pessoas falando o tempo todo. -23 A Pessoa Jesus Cristo estava 

falando, e Deus estava falando N’Ele, também. Às vezes era o próprio 
Cristo; às vezes era o Pai que habitou N’Ele. Você vê isto? Ele–eles não 
conseguiam entender algumas coisas que Ele dizia; Ele falava em enigmas com 
eles. 
 
 
DEUS OCUPOU UMA CASA DE 3 COMODOS 

 

VIDA OCULTA 55-1006 Quando Deus esteve aqui na terra, Ele 
ocupou uma Casa de três cômodos, O CORPO, ALMA E ESPIRITO 
DE JESUS CRISTO. 
 

 
 
Foi Deus vindo morar em Jesus que O Fez Deus na terra 

 
PERG. E RESP.  IMAGEM DA BESTA 15/05/1954 -194-282 WMB 
E Deus desceu e habitou em Seu Filho,Cristo Jesus, fazendo  
Dele Deus na terra. Quando Tomas disse, “Senhor, mostra-nos o Pai, o 

que nos basta.” Ele disse, “Por que dizes, ‘Mostra-nos o Pai’?” Ora, Ele disse, 
“Quando você vê a Mim você vê o Pai.  Eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai 
habita em Mim.” 
 
Você acredita nisso? DEUS EM SEU FILHO 
 

MOSTRA-NOS O PAI 0722 E-64  WMB  
DEUS EM SEU FILHO, você acredita que Ele estava? Ele parecia 
Deus; Ele agia como Deus; Ele disse que Ele era Deus. Ele chorou como 
Deus; Ele curou como Deus; Ele morreu como um homem; e Ele 

ressuscitou como Deus. Ele era Deus manifesto em carne. DEUS ESTAVA EM 
SEU FILHO. Você acredita nisso? Deus estava em Seu universo. Você acredita 
nisso? Deus está em Sua Palavra. Você acredita nisto? DEUS ESTAVA EM 
SEU FILHO. Você acredita nisso? Você poderia vê-Lo em Cristo? Jesus disse, 
“Quando vês a Mim, tu vês o Pai. Por que dizes tu, Mostra-me o Pai?” DEUS 
ESTAVA NO FILHO, reconciliando o mundo Consigo Mesmo. Agora, 
Deus em Seu universo, você acredita nisso? Deus em Sua Palavra, você 
acredita nisso? Deus em Seu Filho, você acredita nisso?            
 

A DIVINDADE EXPLICADA - W. 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 
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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. 
 

Sermão DEIXE-NOS VER DEUS 59-1129 131 ... Eu disse, "Ele foi 
mais que... Deus estava Nele. Ele era um homem, MAS ELE ERA UMA 
PESSOA DUAL. Um, Ele era um homem; o Espírito Nele era 

Deus." Eu disse, "DEUS ESTAVA EM CRISTO." Ela disse, "Oh, não." Eu disse, 
"Olhe, senhora, eu tomarei sua própria Escritura. Ele era um homem, mas Ele 
era um homem-Deus. Quando Ele foi à sepultura de Lázaro, Ele chorou como 
um homem. Isso é verdade. Mas quando Ele estava de pé lá, endireitou seus 
ombros caídos para frente, e disse, 'Lázaro, sai para fora', e um homem morto, 
que fazia quatro dias que estava morto voltou à vida novamente, isso foi mais 
que um homem. Homem não podia fazer aquilo. ISSO ERA DEUS EM SEU 
FILHO".    

 
JEOVÁ JIRÉ 56-0429 053 Esta é a razão que as pessoas não 
conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando... ou era o 
FILHO FALANDO. Outras vezes era o PAI FALANDO. ELE ERA 

UMA PESSOA DUAL. Ele era um Homem, o Filho. Deus estava dentro, o 
qual estava morando Nele. Mas o que Ele fez? Ele foi por aí dizendo, "eu 
sou o Curador?" Muito pelo contrário, Ele disse: "eu não sou o 
Curador." Ele disse: "não sou eu quem faz as obras; é Meu Pai que 
habita em Mim." E em São João capítulo 19, quando Ele foi interrogado por 
passar por um grupo inteiro de aleijados, mancos, paralíticos, coxos, pessoas 
cegas, curou um homem que se deitava em uma maca, o Pai Lhe mostrou para 
ir lá e curar. Foi embora e deixou o resto deles deitado lá, eles O 
questionaram. Um homem carregando sua cama no sábado. Escute o que Ele 
disse. São João 5:19: "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 faz igualmente." É o que o Ele disse? 
"Eu não faço nada até que o Pai me mostre primeiro numa visão o que 
fazer" 
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NOMES BLASFEMOS 61-1104M 34-2 - W. M. Branham 
Agora olhem. Qual era a implicância deles com Jesus? A implicância 
deles com Jesus foi porque Ele foi um Homem fazendo de Si Mesmo 
Deus. Ele foi Deus. Deus estava em Cristo .Vê? E Ele lhes disse; Ele 

disse: “Não olhe para Mim, não sou Eu; é o Meu Pai, e Ele habita em 
Mim.Vê? Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu 
de Maria. Vê? Aquele não era Deus; aquele era o Filho de Deus, mas 
Deus estava naquele corpo. Era Deus. Ele disse: “Se eu não faço as obras 
de Meu Pai então Me condenem. Mas qual de vocês pode me condenar de 
pecado (incredulidade na Palavra)? Qual palavra Deu s falou que não se 
cumpriu em Mim? (Pecado é incredulidade.) Qual de vocês Me acusa de 
pecado? (Pecado é incredulidade). Mostra-me. Se eu não faço as obras de Meu 
Pai, então não creia em Mim. Mas se eu faço as obras de Meu... embora vocês 
não possam acreditar em Mim, creiam nas obras que eu faço, pois elas 
testificam.” De outra maneira, “O Pai está em Mim, testificando de Si 
Mesmo,” porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo 
consigo mesmo. Entende isto? 
 

Onde Está Ele, o Rei dos Judeus? §§ 67-68 
Quantas vezes eu já vi os sacerdotes muçulmanos baterem em um 
grande gongo assim e gritarem: “Há somente um verdadeiro Deus vivo, 
e Maomé é Seu profeta”. Nós dizemos: “HÁ SOMENTE UM 

VERDADEIRO DEUS VIVO, E JESUS É SEU FILHO”. E eles dizem, “Deus 
ter um Filho? Longe esteja isto Dele!” 
 
VOCE NÃO PODE FAZER COM QUE A BÍBLIA MINTA 
 

COISAS QUE HÃO DE SER  
80 E eu disse, “Não diz também a Bíblia que nenhum homem pode 
chamar a Jesus de o Cristo senão através do Espírito Santo?” Vêem? 
VOCÊ NÃO PODE FAZER COM QUE A BÍBLIA MINTA. Isto tem que 

encaixar corretamente, então você tem que se tornar absolutamente nascido 
de novo no Espírito Santo o qual testemunhará em você mesmo, você sabe 
que Ele é o Filho de Deus. E então se você está em uma parte... Se você é um 
filho de Deus na Palavra de Deus, COMO PODE VOCÊ NEGAR A PALAVRA? 
WMB-  
 

Os Unicistas negam estas Escrituras Abaixo 
 
1 – Mateus 10:40 – Quem vos recebe, a mim me recebe; e quem me recebe a 
mim, recebe aquele que me enviou. 

2 – Mateus 21:37 – E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão 
respeito a meu filho.  

3 – Marcos 9:37 – Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a 
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mim me recebe; e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao 
que me enviou. 

4 – Marcos 12:6 – Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o 
também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu 
filho. 

5 - Lucas 4:18 – O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para 
evangelizar os pobres. Enviou-me a curaros quebrantados do coração, 

6 – Lucas 9:48 – E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu 
nome, recebe-me a mim; e qualquer que me receber a mim, recebe o que 
me enviou … 

7 – Lucas 10:16 – Quem vos ouve a vós, a mim me ouve; e quem vos rejeita a 
vós, a mim me rejeita; e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. 

8 – João 3:16 – Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna. 

9 – João 3:17 – Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 

10 – João 3:34 – Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus; 
pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. 

11 – João 4:34 – Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que 
me enviou, e realizar a sua obra. 

12 - João 5:23 – Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem 
não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.  

13 – João 5:24 – Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha 
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna… 

14 – João 5:30 – Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como 
ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não busco a minha 
vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 

15 – João 5:36 –  Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; porque as 
obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de 
mim, que o Pai me enviou. 

 16 – João 5:37 – E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós 
nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. 

17 – João 5:38 – E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele 
enviou não credes vós. 

18 – João 6:29 – Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que 
creiais naquele que ele enviou. 

19 – João 6:38 – Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a 
vontade daquele que me enviou. 

20 – João 6:39 – E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de 
todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 

21 – João 6:40 – Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo 
aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no 
último dia. 

22 – João 6:44 – Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não 
trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia. 

23 – João 6:57 – Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, 
assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. 

24 - João 7:16 – Jesus lhes respondeu, e disse: A minha doutrina não é 
minha, mas daquele que me enviou. 

25 - João 7:28 - Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, e dizendo: Vós 
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conheceis-me, e sabeis de onde sou; e eu não vim de mim mesmo, mas aquele 
que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. 

26 – João 7:29 – Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. 
27 - João 7:33 – Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou 
convosco, e depois vou para aquele que me enviou. 

28 – João 8:16 - E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque 
não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou.  

29- João 8:18 – Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também 
o Pai que me enviou.  

30 – João 8:26 – 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. 

31 – João 8:29 – E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado 
só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 

32 - João 8:42 – 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. 

33 – João 9:4 - Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é 
dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.  

34 – João 10:36 – Àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós 
dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou Filho de Deus?  

 35 – João 12:44 – E Jesus clamou, e disse: Quem crê em mim, crê, não em mim, 
mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.  

36 – João 12:49 - Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, 
que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o 
que hei de falar.  

37 – João 13:16 – Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do 
que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 

38 – João 13:20 – Na verdade, na verdade vos digo: Se alguém receber o 
que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele 
que me enviou. 

 39 – João 14:24 – Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a 
palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 

40 – João 15:21 – Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque 
não conhecem aquele que me enviou. 

41 – João 16:5 – E agora vou para aquele que me enviou; e nenhum de vós me 
pergunta: Para onde vais? 42 – João 20:21 – Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: 
Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 

43 – Atos 3:26 – Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a 
vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar, a cada um de vós, das 
vossas maldades. 

44 – Gálatas 4:4 – Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido sob a lei,  

45 – 1 João 4:9 – Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco: que 
Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 

46 – 1 João 4:10 – Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, 
mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos 
pecados. 

47 – 1 João 4:14 - E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para 
Salvador do mundo.  
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Deus dando-Se a conhecer por meio de Seu Filho 
 

Perseverante (5/03/1964) §13, Dallas, Texas, EUA WMB 
. Agora cremos que a Bíblia é a infalível Palavra de Deus. Cremos que 
Ela é a revelação inteira de Jesus Cristo; revelando-Se no Antigo 
Testamento, pelos profetas; DEUS DANDO-SE A CONHECER POR 

MEIO DE SEU FILHO, Cristo Jesus, e Nele habitou a plenitude da Divindade, 
corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados; morreu, foi enterrado, 
ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao Céu, e está aqui de volta em Nome 
do… Na forma do Espírito Santo, Deus habitando… Em tempos passados, Deus 
acima de nós; em Cristo, Deus conosco; agora Deus em nós. É Deus 
voltando no homem, para adorar, ser adorado através do homem, a agência de 
Deus. Deus não faz nada fora do homem como o Seu agente, o Seu ajudante. 
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