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NÃO SOU UNICISTA NEM TRINITÁRIO 
 

 
 E eu não sou unicista . Não senhor. Vocês 
trinitarianos tirem isso de vocês. Eu não sou unicista 
. Não, senhor. Eu não sou um unicista, nem um 
trinitariano. Eu creio no que a Bíblia diz. Isso é 
correto. Amém.  W. M. Branham 

Perguntas e Respostas da Imagem da Besta 15/05/54 

 
Por qual Motivo o Reverendo Branham afirma que ele não é UNICISTA? 
 
Ele também afirma que a Doutrina ou o Ensinamento Unicista é IMPIO E 
DOGMATICO. 
 
Agora eu não sou, não, eu digo, e algumas pessoas dizem, ele é UM SÓ 
JESUS, você esta enganado ai; EU NÃO TENHO ESTE TIPO DE 
ESPIRITO EM MIM; existe esta coisa IMPIA e DOGMATICA que, 
não senhor EU NÃO SOU UNICISTA nem um pouco. 

Aliança de Abraão Confirmada 18/03/61 

 
Para sabermos mais, temos que ver então o que os UNICISTAS ensinam, 
que é tão IMPIO E DOGMATICO E É UM ESPIRITO ERRADO. 
 
Alguns ensinamentos das igrejas UNICISTAS. 
 

A doutrina unicista está baseada no entendimento de duas 
verdades bíblicas. Estas bases bíblicas são usadas como 
fundamentos sobre o ponto de vista que tem de Deus e Jesus 
Cristo. A primeira verdade bíblica é que há somente um Deus e 
que Jesus é Deus. Destas duas verdades, os Unicistas 
deduzem que Jesus Cristo é Deus em sua totalidade, sendo 
assim, Jesus tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

Fonte net 
 

O Ministério Voz da Verdade crê que existe UM SÓ DEUS,e não TRÊS 
DEUSES. Um só Deus ,se manifestando de várias formas: como PAI, 
criador do mundo, como FILHO, veio resgatar o homem do pecado e 
como ESPÍRITO SANTO está atuando hoje em nossas vidas.(site oficial)  
Dizemos que são manifestações de UM DEUS SÓ, somente não 
cremos que sejam 3 Pessoas distintas (separadas) cada um com a sua 
personalidade, como é pregado, pois sendo assim seriam 3 Deuses e não 
UM. E sabemos que DEUS É UM. Vou escrever novamente para que não 
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haja dúvidas: Deus é o PAI, O MESMO DEUS É O FILHO, O MESMO 
DEUS ESTÁ HOJE CONOSCO COMO ESPÍRITO SANTO.(Site oficial – 
Suely Moysés Cufone) Fonte Net 
 

Inquestionavelmente, aceitamos que Jesus é verdadeiramente 
Deus e verdadeiramente homem, com apoio de Cl 2.9, que diz: 
Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 
Duas naturezas – a divina �e o Verbo era Deus (Jo 1.1); e a 
humana�e o Verbo se fez carne (Jo 1.14) em uma só pessoa - 
Ministério Unicista A Voz da Verdade. Fonte Net 

 
 

O PRINCIPIO DA DOUTRINA UNICISTA E UNITÁRIA 
 

O bispo Católico Sabélio no século III ensinava que Deus se manifestava 
em máscaras e fases distintas, mas que era sempre o mesmo Deus em 
diferentes ofícios. 
 

Sabélio que ensinava que o Filho era o próprio Deus e que Deus 
morreu na cruz. Um excomungado de Roma que usou uma doutrina 
unitária para combater o trinitarianismo romano no século III, porem 
trouxe algo tão pervertido como o Trinitarismo. 
 
O que diz William 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.  

 W.M. Branham - APOCALIPSE CAPÍTULO UM 60-1204M # 66 

 

A EXCLUSÃO DO FILHO DE DEUS 
O Ensino de um Bispo Católico  

 
Existe um ensinamento, que diz que o Filho de Deus, foi somente um oficio de 
Deus, e que depois de sua morte, este ser chamado filho de Deus deixou de 
existir, para se tornar o "Pai". 
 
Este tipo de ensinamento não é nada mais que um Ensinamento "Anti-cristo". 
 
Está incluído neste ensino que o Deus pai é o mesmo filho, em outras palavras 
que o Deus pai é o filho de Deus  também, como um Ser somente. 
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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. 
 
O Bispo Sabélio ensinava que Deus se manifestava em máscaras e fases 
distintas, mas que era sempre o mesmo Deus em diferentes ofícios, e que o 
Filho era o próprio Deus e que Deus o pai morreu na cruz.  
 
Ele usou esta doutrina unitária para combater o trinitarianismo romano no século 
III, porem esta completamente em discordância com as Escrituras. 
 
A Doutrina Unicista tem se estabelecido em muitos segmentos Evangélicos, 
Também conhecida como os "só Jesus", e das igrejas que ensinam que o "pai e o 
filho e Espírito Santo" são somente um "Ser"; EXCLUINDO TOTALMENTE A 
EXISTÊNCIA DO FILHO DE DEUS CHAMADO JESUS 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.  
 
A Bíblia afirma que há um Deus pai e o filho primogênito de Deus chamado 
Jesus Cristo. 
 
O TESTEMUNHO DE DOIS É VERDADEIRO 
Do Deus pai e do Filho primogênito Jesus Cristo 
 

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. 
 
O Reverendo Branham Também nos Ensina que Esta doutrina Unicista teve seu 
Inicio por volta do século III, no Concilio de Nicéia. 
 
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 
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estava. Assim ambos foram em extremos, mas bem aqui se revela a verdade. 
Jesus não poderia ser o Seu próprio Pai.  
 

RADICALMENTE ERRADOS 
131 Agora, Deus não pode ser três pessoas, três Deuses. NEM 
JESUS PODE SER SEU PRÓPRIO PAI, "EM UM". Está vendo? De 
modo que, veja, ISTO TORNA AMBOS RADICALMENTE 
ERRADOS. A DIVINDADE EXPLICADA 
 
Bem aqui o Reverendo Branham nos diz que "Jesus não poderia ser seu próprio 
pai"  Porque "Ele tinha um Pai o qual é Deus". 
 
Observamos isto na Palavra de Deus Onde o Próprio Jesus Cristo Afirma isto. 
 
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.  
 
Diz aqui na Bíblia que ele é nosso irmão, se ele é nosso irmão, logicamente não 
é nosso Pai, e Identifica que tem um "Pai" e um "Deus" o que é nosso Pai e 
Nosso 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) 
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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... 
 
O que a Bíblia diz é a pura verdade e não há contradição. 
 

MELQUISEDEQUE ERA JEOVÁ-DEUS 
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; 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 
Hebreus 7 - Parte 1 - 93Agora, 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. 
 
O Bispo Sabélio diz que Deus Morreu, porem o Reverendo Branham Rebate 
esta Doutrina, por que isto é Anti-bíblica. 
 
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 responde, “Amém!” - Ed.) Neste dia, 
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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! 
 
 
Também o Irmão Branham Rebate o Ensino dos Sabelianistas que Deus e 
seu filho são um mesmo "Ser". 
 
 
A SEMENTE NÃO HERDARÁ COM A PALHA - W. M. Branham 
107 É aí onde a unidade errou, é aí onde a trindade errou, ambos os lados da 
estrada. Mas o meio adequado fica bem entre os dois. Se Deus pudesse ser Seu 
Próprio Pai, se Jesus foi Seu Próprio Pai, Ele não poderia ser. E se Ele 
tivesse outro Pai além de Deus, e a Bíblia disse que o “Espírito Santo” foi Seu 
Pai, e se são dois espíritos diferentes, Ele foi um filho ilegítimo. Isso mesmo. 
Qual dos dois foi o Pai Dele, Deus ou o Espírito Santo? Você diz um e observe 
quão envergonhado vai ficar. Deus foi Seu Pai. Está certo? [A congregação diz: 
“Amém”. - Ed.] 
 
 

E UM PAI É OUTRO HOMEM APARTE DELE MESMO 
 

 “JESUS NÃO PODIA SER SEU PRÓPRIO PAI, nem tão pouco podia Jesus 
ter um pai e Ele ser... isso seria três deuses. Isso--isso não podia funcionar. 
PORQUE SE ELE TEM UM PAI, E UM PAI É OUTRO HOMEM APARTE 
DELE MESMO, então Ele tinha... e o Espírito Santo é outro, Ele vem sendo 
um Filho ilegítimo. A Bíblia diz que o ESPIRITO SANTO ERA SEU PAI. E 
se nós temos o Espírito Santo, então isso não é o Espírito Santo, é mais bem o 
PAI EM NÓS NO NOME DO ESPIRITO SANTO, USANDO UM OFÍCIO 
EM NÓS,  porque esteve uma vez em um Homem chamou o Espírito, e 
regressa e Ele está em nós hoje, o mesmo Jeová Deus. Vêem?” 
A Era da Igreja de Éfeso  
(The Ephesian Church Age)  
Segunda-feira, 05 de Dezembro de 1960  
 
 
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”. 
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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. 
 
Em outras citações o Reverendo Branham, também rebate a Doutrina do 
Bispo Sabélio que Jesus Cristo é seu Próprio pai. 
 
 
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? 
 
Festas das trombetas 1964 - W. M. Branham 
56 Esta é a razão pela qual eles falharam em reconhecer a JESUS COMO O 
FILHO DE DEUS. Suas - suas tradições haviam cegado os seus olhos, mas Ele 
estava exatamente com a Escritura. 
 
 

Jesus Cristo NÃO É O PAI 
 
Sermão Gafanhoto, Locusta e Lagarta (23/08/1959) § 140, 143 (inglês)  
O Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou Nele. No dia do batismo, quando Ele 
recebeu o Espírito Santo no dia em que João batizou, João disse: “Eu observei e 
vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu, e uma Voz dizendo: 
‘Este é o Meu amado Filho em Quem tenho o prazer de habitar’.” Jesus disse 
que Deus estava com Ele: “Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em Mim”. Não 
Jesus, ser um com Deus, mas “Deus estava em Cristo reconciliando o 
mundo Consigo mesmo”. (...) E vocês irmãos unicistas, muitos de vocês 
saltam para o caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um 
como o seu dedo é um. Ele não pode ser o Seu próprio Pai. Ele não pode ser. 
 

E UM PAI É OUTRO HOMEM APARTE DELE MESMO 
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 “JESUS NÃO PODIA SER SEU PRÓPRIO PAI, nem tão pouco podia Jesus 
ter um pai e Ele ser... isso seria três deuses. Isso--isso não podia funcionar. 
PORQUE SE ELE TEM UM PAI, E UM PAI É OUTRO HOMEM APARTE 
DELE MESMO, então Ele tinha... e o Espírito Santo é outro, Ele vem sendo 
um Filho ilegítimo. A Bíblia diz que o ESPIRITO SANTO ERA SEU PAI. E 
se nós temos o Espírito Santo, então isso não é o Espírito Santo, é mais bem o 
PAI EM NÓS NO NOME DO ESPIRITO SANTO, USANDO UM OFÍCIO 
EM NÓS,  porque esteve uma vez em um Homem chamou o Espírito, e 
regressa e Ele está em nós hoje, o mesmo Jeová Deus. Vêem?” 
A Era da Igreja de Éfeso  
(The Ephesian Church Age)  
Segunda-feira, 05 de Dezembro de 1960  
 
 
S. João 3 
35 O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos.  
36 Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que 
não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 
permanece. 
 
Deus através do Ministério do Reverendo William Marrion Branham, tem 
RESTAURADO AS VERDADES da Palavra de Deus, nos Colocando de volta 
na Fé APOSTÓLICA BÍBLICA. 
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