
 
 
 
 
 

HÁ MAIS DE UM DEUS? 
 
 Freqüentemente ouvimos esta pergunta, Há mais de um Deus? Olhando 
pela Bíblia sagrada vimos que há muitos deuses, deuses menores, sujeitos a Um 
Deus Supremo. 
 
 Se existe algum Filho de Deus, então simplesmente por ser de Origem 
Divina ele é em si é um deus, um deus menor, que veio da parte do Deus Criador 
Supremo. 
 
 Vamos analisar tudo a Luz da Palavra de Deus para Entendermos mais e 
para ampliar nossa compreensão sobre este assunto tão importante. 
 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre 
a terra. 
E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai 
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do 
mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a 
terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, 
que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que 
dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a 
toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, 
toda a erva verde será para mantimento; e assim foi. E viu Deus tudo 
quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e a manhã, o dia 
sexto. Gênesis 1:26-31 

 
 Se o Homem, foi feito a IMAGEM e SEMELHANÇA DE DEUS, ele não 
poderia ser outra coisa senão um DEUS. 
 
 Nos dias do Filho de Deus chamado Jesus Cristo, houve muito atrito com os 
lideres Religiosos, pois eles não admitiam que Jesus fosse um Deus, além do 
Deus dos Céus. 
 

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? João 10:33-36 
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 Jesus Cristo por si só era um deus, pois saiu de Deus, ele era aquele que a 
Bíblia dizer ser o primogênito filho de Deus. 
 
 Todo filho de Deus é um deus, porem há um Deus supremo, chamado de O 
Pai, e o próprio Senhor Jesus Confessou ter um Deus acima dele. 
 

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. João 20:17 

 
 Deus em certa ocasião colocou seu Profeta Moisés como deus, fez dele um 
deus para aqueles dias. 
 

Então se acendeu a ira do SENHOR contra Moisés, e disse: Não é Arão, o 
levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem; e eis que ele também sai 
ao teu encontro; e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e 
porás as palavras na sua boca; e eu serei com a tua boca, e com a dele, 
ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo; e 
acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Êxodo 4:14-16  

 
Então disse o SENHOR a Moisés: Eis que te tenho posto por deus sobre 
Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo Êxodo 7.1 

 
 Encontramos mais escrituras fazendo referencia a outros Deuses além do 
Deus maior ou Deus Supremo, o qual é Deus sobre os outros Deuses. 
 
Ó SENHOR, quem é como TU entre os deuses? Quem é como tu glorificado 
em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15:11 
 

Pois o SENHOR vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos 
senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de 
pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio 10:17 

 
O SENHOR Deus dos deuses, o SENHOR Deus dos deuses, ele o sabe, e 
Israel mesmo o saberá. Se foi por rebeldia, ou por transgressão contra o 
SENHOR, hoje não nos preserve. Josué 22:22 

 
Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes 
são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao 
deserto.  

1 Samuel 4:8 
 
A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a 
Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, 
dizendo: Por que me tens enganado? 
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Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas; que é que vês? Então a 
mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a 
sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa 
capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, e 
se prostrou. 1 Samuel 28:11-14 
 
 Há então um Deus maior de todos os demais, o qual devemos Louvar. 
 
Louvai ao Deus dos deuses; porque a sua benignidade dura para sempre. 
Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade dura para sempre.  

Salmos 136:2-3 
 
 Então esta no meio da Congregação dos Poderosos e ali el julga, com sua 
Palavra. 
 

DEUS está na congregação dos poderosos; e julga no meio dos 
deuses. Até quando julgareis injustamente, e aceitareis as pessoas dos 
ímpios? (Selá.) Fazei justiça ao pobre e ao órfão; justificai o aflito e o 
necessitado. Livrai o pobre e o necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios. 
Eles não conhecem, nem entendem; andam em trevas; todos os 
fundamentos da terra vacilam. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós 
filhos do Altíssimo. Salmos 82:1-5 

 
Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois 
deuses; ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente o 
vejamos. . Isaias 41:23 
 
Vejamos Citações do Reverendo W. M. Branham 
 
“E a terra está gemendo, esperando pela manifestação dos Filhos de Deus”. 
PORQUE DEPOIS DE TUDO, ESTE MUNDO NÃO FOI DADO PARA QUE 
DEUS O CONTROLASSE. Saibamos disto. É correto. QUEM É O DEUS DA 
TERRA? O HOMEM! ESSE É O SEU DOMÍNIO. Tudo, tudo no mundo é sujeito 
ao homem. Pelo pecado caiu; por meio do poder redimidor de Cristo regressa 
outra vez. Isso é correto. Porque a terra pertence ao homem, foi dado a ele e ele 
governaria tudo.” 

(A ERA DE SARDES 09/12/60 – Parágrafo 96 – 97) 
 
 
 
 
 
 
“Mas Deus especialmente, sobre Adão, soprou o fôlego da Vida Eterna, E ELE 
SE TORNOU UMA PESSOA ETERNA com Deus. ELE TINHA PODER COMO 
DEUS: ELE ERA UM DEUS AMADOR. ELE ERA DEUS DA TERRA, NÃO 
DEUS DO CÉU, VEJA LÁ, DEUS DA TERRA. E algum dia os filhos de Deus 

“O homem no principio, quando foi criado, O HOMEM É UM DEUS. ELE 
É ABSOLUTAMENTE UM DEUS. Porque ele foi feito à imagem de 
Deus, sendo um filho de Deus, sendo um filho de Deus.”  

(O SOM INCERTO 18/12/60, Parágrafo 32-38) 
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novamente se tornarão deuses. Jesus disse que sim: “Não está escrito em 
vossa Lei: ‘SOIS DEUSES’? Então se podeis chamar aqueles que Ele chamou de 
DEUSES, aos quais Deus visitou, como podeis Me condenar, dizer, quando Eu 
digo que Eu sou o Filho de Deus?” Está vendo? Agora, estamos entrando em 
algo profundo.” 

(NOMES BLASFEMOS 04/11/62, Pagina 25) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tomai também o capacete da salvação, e a espada 
do Espírito, que é a palavra de Deus;  Efésios 6.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e 
penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas 
e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração.  

Hebreus 4 
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