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A DOUTRINA UNICISTA 
DENTRO DA MENSAGEM 

DO REVERENDO WILLIAM MARRION BRANHAM 
QUESTÃO DA DIVINDADE 

 
 A maioria dos seguidores da mensagem pregada pelo Rev. 

W. M. Branham, tem misturado os Ensinamentos Unicistas e acrescentado 
em sua Doutrina, e proclamando ser a original mensagem anunciada pelo 
Rev. Branham. 

 
 Se colocarmos um paralelo entre os Unicistas tradicionais, como os da 
Igreja SÓ JESUS, os Pentecostais Unicistas, os Apostólicos Unicistas, Pedra 
Angular, Adeptos do Nome Yehoshua e Suas Variantes; e outros; e fazemos a 
comparação com os que dizem ser seguidores da Mensagem da Hora, 
anunciada pelo Rev. Branham, em relação a Divindade; observamos que 
ensinam EXATAMENTE as mesmas coisas. 
 
 Para defender sua tese, os Unicistas Convencionais e os Unicistas da 
Mensagem; tomam certas escrituras para defenderem seu Ensinamento, o 
qual desejamos enumerar alguns e colocá-lo em exatidão com a Bíblia 
Sagrada. 
 
 Não esquecendo que o Ensinamento Unicista, é dizer que o Filho 
primogênito de Deus é o Próprio Deus o pai. 
 
 Todo Unicista nega a existência do Filho Primogênito Cristo 
Jesus, e é atribuído que Deus o pai é também ele próprio seu Filho 
também.(Filho de si mesmo) 
 
 Este ensinamento da Não Existência de Jesus Cristo o Filho de Deus 
vem do século 2 
 
 Quem foi o primeiro a divulgar a idéia de que o Pai e o Filho é o mesmo 
Deus? O Bispo 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). 
 
1 - Escritura de Isaías 9:6 é usada para defender a tese que Deus é filho 
também. 

WMB 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 
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6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está 
sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.  
7 Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de 
Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde 
agora e para sempre; o zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto. 
 

 Esta Escritura esta longe de poder afirmar que isto é o próprio Deus, se 
observarmos esta nos dizendo que UM FILHO SE NOS DEU; Então foi dado 
um Filho, e quem foi que Deu este filho? 
 
Deus nos deu SEU FILHO. 
(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.) 

 
 E o principado está sobre os seus Ombros, a própria palavra 
"principado" evidencia ser este UM PRINCIPE, FILHO DE UM REI. 
 
 E se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 
 
 Nesta parte das escrituras nos diz claramente, que seu NOME significa 
aquilo, não esta dizendo QUE ELE É AQUILO.  
 
 Jesus tinha o Nome de seu Pai, o Deus todo Poderoso, e Deus é tudo 
aquilo que Isaías nos diz 
 

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.(King) 

 
 O Nome que Jesus Recebeu, é o nome que significa Maravilhoso, 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; pois este 
é o nome de Deus colocado em seu Filho Cristo Jesus. 
 
 Outra escritura que é mencionada para dar apoio aos Unicistas que 
excluem a Existência do Filho de Deus Cristo Jesus é a escritura de I s. João 
5:20. 
 



 
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS - A SÃ DOUTRINA BÍBLICA - Pastor Luis Henrique Stockmann 

Rua Ipê Roxo, 357; Esq. Rua do Cedro - Bairro Rio dos Sinos - À 180 Mts da Estação do Metrô (Rio dos Sinos) - São Leopoldo - RS 
www.palavracriativa.org.br - F (51)3091-6336 - palavracriativa@uol.com.br - Reuniões 4ª às 20hs e Domingos às 8:30hs.  

3 

 Devido a algumas traduções errôneas de algumas bíblias, como a de 
Almeida, a qual passou por uma correção de tradução, e hoje várias 
escrituras mal traduzidas foram corrigidas. 
 
 Uma destas escrituras como Mateus 19:9 foi corrigido seu erro de 
tradução. 
 Veja como está nas Bíblia antigas: 
 
Mateus 19:9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não 
sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério; e o 
que casar com a repudiada também comete adultério. 
 
 O Erro Esta na Palavra PROSTITUIÇÃO, e o correto é FORNICAÇÃO; 
então veja uma pequena palavra mal traduzida ou mal colocada muda muito 
e muda até a direção, aqui vemos como é e como deveria ser: 
 

Mateus 19.9 
 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não 
sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete 
adultério; e o que casar com a repudiada também comete adultério. 

 
 Então na tradução Original e atualizada o Verso de I S. João 5:20 nos 
diz da seguinte maneira. 
 

1 Joao 5:20 Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu 
inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós 
estamos com o Verdadeiro, graças a seu Filho Jesus Cristo. 
Este é o Deus verdadeiro e a Vida eterna. 

 
 Então podemos observar que o Filho de Deus veio para este propósito, 
revelar ou nos fazer conhecido a Deus. 
 
 Jesus Cristo veio para nos trazer o verdadeiro entendimento sobre o 
Deus Verdadeiro, que é Seu Pai, e quando você recebe este conhecimento 
dado pelo Filho, você está então no Pai, que é o Verdadeiro Deus e que se 
manifestou em plenitude através de Sei Filho. 
 
 Dizer que Jesus o filho é o verdadeiro Deus, você estará 
desfazendo das palavras de Jesus e interpretando erroneamente os 
escritos de João.  
 
 Outra escritura muito usada para defender a tese unicista, da não 
existência do filho primogênito de Deus, é do livro de S. João 1:1-3-14 
 



 
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS - A SÃ DOUTRINA BÍBLICA - Pastor Luis Henrique Stockmann 

Rua Ipê Roxo, 357; Esq. Rua do Cedro - Bairro Rio dos Sinos - À 180 Mts da Estação do Metrô (Rio dos Sinos) - São Leopoldo - RS 
www.palavracriativa.org.br - F (51)3091-6336 - palavracriativa@uol.com.br - Reuniões 4ª às 20hs e Domingos às 8:30hs.  

4 

João 1 (BíbliaAlmeida) 
1 NO princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 
Deus.  
2 Ele estava no princípio com Deus.  
3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi 
feito se fez. 
14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 

 
João 1(Bíblia King) 

1No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra 
era Deus. 
2    EleEleEleEle, a Palavra, estava no princípio com Deus. 
3 Todas as coisas foram feitas através deleTodas as coisas foram feitas através deleTodas as coisas foram feitas através deleTodas as coisas foram feitas através dele, e, sem Ele, nada do que 
existe teria sido feito. 
14 E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. cheio de graça e 
verdade. 

 
 Tanto a palavra VERBO ou PALAVRA são da mesma conotação e 
significado. 
 
 Para que haja UMA PALAVRA seja ela escrita ou Falada, expressada, 
necessitasse que ela primeiro seja pensada e então manifestada por meio da 
fala ou escrita. 
 
 No principio era a Palavra, ENTÃO HOUVE UM PRINCIPIO PARA A 
PALAVRA; porem DEUS NÃO TEM PRINCIPIO. 
 
 Deus é Eterno, sem principio e sem Fim: 
 
Salmos 90.2 
Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, 
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. 
 
 Mas no Evangelho de Marcos ele nos dá a resposta de quem é este que 
teve um princípio. 
 
Marcos 1  
1 PRINCÍPIO do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus; 
 
 Porém certamente que um homem por ser ele um homem, só poderá 
gerar um filho homem, como um cavalo só poderá gerar um cavalo, um boi 
gerará outro boi, etc.  
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 Pois cada semente se reproduz segundo a sua própria espécie, portanto 
se Deus é a Palavra Ele gerará um Filho-Palavra, uma Noiva-Palavra, se 
Deus é Luz e nele não há trevas nenhuma ele só poderá gerar um Filho-Luz, 
se Deus é o Logos ele só poderá gerar um Filho-Logos.  
 
 O único que não tem princípio é Deus, Seu Filho primogênito TEVE UM 
PRINCIPIO, os demais Filhos de Deus tem principio, e se Deus é a Palavra, 
seu filho Cristo Jesus é a palavra, os demais componentes da filiação de Deus 
são também a palavra. 
 
 Ainda podemos Observar que Deus Fez todas Coisas POR INTERMÉDIO 
DELE. (3 ToToToTodas as coisas foram feitas através deledas as coisas foram feitas através deledas as coisas foram feitas através deledas as coisas foram feitas através dele,) 
 
 
 
 
 Ainda Observamos o seguinte (Vimos a sua glória, glória como a do Vimos a sua glória, glória como a do Vimos a sua glória, glória como a do Vimos a sua glória, glória como a do 
Unigênito do Pai,Unigênito do Pai,Unigênito do Pai,Unigênito do Pai,  ) 
 
 
 
 
 
 O filho de Deus já tinha sua Glória dada por Deus. 
 
João 17.5 
5 E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que 
tinha contigo antes que o mundo existisse. 
 
 Jesus então tinha a Glória, como a Glória do unigênito, e esta glória era 
a mesma glória de Deus 
 
 Lhes dou a minha Glória, que a mim me deste, e também desejo que 
os demais filhos de Deus meus irmãos vejam minha Glória. 
 
S. João 17 
22 E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como 
nós somos um.  
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 da fundação do mundo. 

 
A glória e o poder forma dadas ao Filho de Deus Cristo Jesus, e as Escrituras 
mais esclarecedoras se encontra: 

WMB Deus (o Pai) criou todas as coisas pelo Filho. 
TESTEMUNHO DO MENINO MORTO RESSUSCITADO (03/12/1953), § 5 

WMB Oh Deus, que criou os céus e a terra, CRIOU TODAS 
COISAS POR JESUS CRISTO, "O FILHO DE DEUS".  
JESUS SOBRE A AUTORIDADE DA PALAVRA (17/02/1954), § 67 
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Mateus 28.18 
18 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no 
céu e na terra. 
 
1º Corintios 15 
24 Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e 
quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força.  
25 Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos 
debaixo de seus pés.  
26 Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.  
27 Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz 
que 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 
mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para 
que Deus seja tudo em todos.  
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS #2 64-0823 2E(1964) No cume do Monte Sião se 
assentará o Cordeiro. E a Cidade não precisará de luz, pois o Cordeiro será a 
Lâmpada. E acima do Cordeiro estará o Pai, que é o Logos, Deus, a grande 
Luz, a Luz Eterna que brilhará bem acima do Trono. E Jesus não estará no 
Trono de Seu Pai. Ele estará sobre o Seu Trono. E o Pai pairará sobre o Filho, 
pelo que o Pai e o Filho serão Um. “E enquanto ainda estiverem falando, eu 
responderei. Antes que possam pensar, eu estou pensando por eles.” Isso é certo. 

 
É uma vergonha!!! Os "crentes" da Mensagem na sua grande maioria são 
além de unitários, também "sabelianistas" e "patripassianistas", doutrinas 
heréticas de Sabélio que ensinava que o Filho era o próprio Deus e que Deus 
morreu na cruz.  
 
Mas eles não sabem disso. Fazem de William Branham apenas um adepto de 
um excomungado de Roma que usou uma doutrina unitária para combater o 
trinitarianismo romano no século III.  
 
O profeta não restaurou a doutrina de Sabélio e sim dos apóstolos. As duas 
são muito parecidas, é verdade, porém há uma diferença cabal: o ir. 
Branham ensinava que Deus tinha um Filho, enquanto que os 
sabelianistas dessa Mensagem não podem aceitar isso. 
 
O bispo Sabélio no século III ensinava que Deus se manifestava em 
máscaras e fases distintas, mas que era sempre o mesmo Deus em 
diferentes ofícios.  
 
Michel Servet no século XVI escreveu uma doutrina muita parecida em seu 
livro "A Restituição do Cristianismo". Cada um tentou com seus próprios 
esforços restaurar o cristianismo, porém sem vindicação e fora do seu tempo.  



 
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS - A SÃ DOUTRINA BÍBLICA - Pastor Luis Henrique Stockmann 

Rua Ipê Roxo, 357; Esq. Rua do Cedro - Bairro Rio dos Sinos - À 180 Mts da Estação do Metrô (Rio dos Sinos) - São Leopoldo - RS 
www.palavracriativa.org.br - F (51)3091-6336 - palavracriativa@uol.com.br - Reuniões 4ª às 20hs e Domingos às 8:30hs.  

7 

Só William Branham foi quem possuía tal ministério, porém os que se dizem 
crentes da Mensagem hoje ao invés de crer e pregar o que o profeta 
ensinou, pregam as doutrinas heréticas dos que lhe antecederam... 
 
"E alguns deles concordam com a heresia dos Noecianos e afirmam que o 
próprio Pai é o Filho e que Ele é que foi gerado e sofreu e morreu. Sobre 
estes, eu voltarei para oferecer uma explicação de maneira mais exata, pois 
esta heresia deles já deu motivo para muitas maldades" 
 
A heresia dos que dizem ser da Mensagem de William Branham é tanta, que 
fazem de tudo para que as pessoas venham descrer do próprio mensageiro 
de Deus; dizendo que o que ele ensinou antes de 1963 não é 
confiável. 
 
Na verdade, é que aquilo incomoda a muitos, porem tanto o que ele ensinou 
antes de 1963 e durante e depois estão em perfeita coerência. 
 
Alegam que ele corrigiu algumas coisas, porem o que ele corrigiu ele deixou 
isto bem claro, e se ele teve algum erro gramatical isto não anula nada de 
sua Mensagem. 
 
Jamais vou anular qualquer coisa que o profeta falou acerca do Filho de Deus 
e da Divindade antes ou depois de 1963.  
 
Tanto antes como depois desse ano ele fez uma distinção entre os dois. Esse 
argumento é só para aqueles que não podem suportar toda a Mensagem 
Original. 
 
Estão fazendo do profeta um simples sabelianista, que como o Sabélio do 
século III falava das 3 manifestações de Deus apenas para combater a 
Santíssima Trindade católica, fazendo erroneamente de Jesus o próprio Deus.  
 
Se você pensa que foi isso que o Reverendo Branham pregou, você faz dele 
apenas um falso e um mero restaurador de um excomungado de Roma e não 
da doutrina dos apóstolos 
 

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. 
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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 

 
Muitos pessoas que escutam isto diriam, "O Irmão Branham é um Unicista." 
Eu não sou. Eu penso que ambos estão  errados, unidade e trindade. 
Não para ser diferente, mas sempre há o meio da estrada.     

W. M. BranhamW. M. BranhamW. M. BranhamW. M. Branham DEIDADE EXPLICADA, E-74 

 
Há UM só Deus. E eu difiro e discordo com a organização de Pentecostes 
que chama a Unicidade como seu dedo é um. Isso está errado. 
Absolutamente, está errado.    W. M. BranhamW. M. BranhamW. M. BranhamW. M. Branham  MOSTRA-NOS O PAI E-96 53-0907 

 
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?          W. M. Branham HEBREUS CPT. 4 57-0901.2E 141-126 128 
 
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. Ufa! Eu fico 
muito em cima de uma. O que foi isso? Eu a tirei? Ou, vamos ver, o que era? 
Oh, sim, isso é certo, sobre a... como o Pai estava em Cristo. Ele era um 
homem; Ele era um homem-Deus.                

W. M. BranhamW. M. BranhamW. M. BranhamW. M. Branham PERGUNTAS E RESPOSTAS IMAGEM DA BESTA 54-0515 

 
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 

 
E umas das coisas que o Reverendo Branham deixa claro, QUE ELE CRIA 
NA BÍBLIA; e que os demais seguimentos doutrinário não criam na Bíblia. 
 
O nosso UNICO Fundamento é a Bíblia, e qualquer coisa que não estiver de 
acordo com a Palavra de Deus é anti-cristo. 
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 WMB Agora, claro que, nós hoje, nós cremos que há três, o Pai, e o 
Filho, e o Espírito Santo são as três pessoas de um verdadeiro Deus. 
São três ofícios, não três Deuses. Mas esse mesmo... Escute agora, nós 
pensamos que isso era ridículo na igreja católica, mas nós descemos bem 
aqui em Pentecostes e nos rasgamos em pedaços com isto — formamos 
uma outra organização, começam os outra coisa. Ao invés de virmos 
como irmãos com amor fraternal e com unidade, o primeiro começa a ver o - 
que as três Pessoas da Deidade estavam em uma Pessoa, Cristo Jesus; Ele 
foi a manifestação de Deus em carne, não outro homem. E então vocês 
formam uma pequena idéia dogmática da unicidade, assim chamada. 
Então vocês começaram em cima disto, começaram a fazer um cavalo de 
batalha disto, e vocês fizeram Deus um como seu dedo, um, e vocês 
sabem que isso está errado. Vocês estudiosos sabem melhor que isso. 
Mas o que foi? Foi porque a lagarta começou a comer primeiro. Ao invés de 
se reunirem e argumentarem juntos, quando eu entro nas facções dos 
Pentecostais eles colocam uma mesa maior que isso, com suas cabeças ao 
redor, "Você vai assim, e você não pode ir assim. Você prega para eles, você 
não pode pregar para mim." W. M. BranhamW. M. BranhamW. M. BranhamW. M. Branham  EU RESTAURAREI 57-0309.1B E-32 

 
 Há uma enorme diferença entre OFICIOS DE DEUS e FILIAÇÃO; 
Deus no Oficio de PAI e DE FILHO e de ESPIRITO SANTO, FAZEM DELE 
UM DEUS PERFEITO. 
 
 Porem OFICIO de FILHO não quer dizer "SER UM FILHO"; Mas 
fazer um trabalho de Filho, e Deus fez isto "EM SEU FILHO JESUS 
CRISTO" o qual tem o mesmo Nome de seu Pai que é o UNICO DEUS. 

 
 
WMB Deus, a grande Coluna de Fogo que seguiu os filhos de Israel, Deus. Não 
três Deuses, um Deus, um Deus, não três Deuses, mas um Deus em três 
ofícios, chamado Pai, Filho, e Espírito Santo. Deus Pai numa Coluna de 
Fogo, Deus Filho EM SEU FILHO, Deus Espírito Santo em você, o mesmo 
Deus o tempo todo se rebaixando, descendo, fazendo o Seu caminho para 
entrar nos corações humanos. Sim, senhor. LÁ ATRÁS 62-1123 Parágrafo 61 
 
 

O Significado da palavra OFÍCIO:O Significado da palavra OFÍCIO:O Significado da palavra OFÍCIO:O Significado da palavra OFÍCIO:    
1Função; Função; Função; Função; 2Exercício de atribuições; Exercício de atribuições; Exercício de atribuições; Exercício de atribuições; 3Desempenho de qualquer trabalho;  Desempenho de qualquer trabalho;  Desempenho de qualquer trabalho;  Desempenho de qualquer trabalho;  4Ato Ato Ato Ato 
ou efeito de servir; ou efeito de servir; ou efeito de servir; ou efeito de servir;     5Ação útil e bAção útil e bAção útil e bAção útil e benéfica.enéfica.enéfica.enéfica.    

WMB 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? HEBREUS CPT. 4 57-0901.2E 141-126 128 
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HEBREUS CPT 7, Parte 1 57-0915.2E 292-25 Agora, a razão que há uma diferença 
entre Deus e Jesus: Jesus teve um começo, Deus não teve começo; Melquisedeque 
não teve começo, e Jesus teve um começo. Mas Jesus foi feito semelhante a Ele. 

 
 Deus somente veio Habitar em seu filho quando ele foi batizado pelo 
Espirito santo em plenitude ali no rio Jordão. 
 
PARADOXO 64-0206.1M 282,(1964) 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 NESSA 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? “ 

 
CORTINA DE TEMPO 55-0302 E-22 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 HABITAVA N’ELE. Você vê isto? Ele--eles não 
conseguiam entender algumas coisas que Ele dizia; Ele falava em enigmas com eles. 
 
 

34- Agora, Jesus disse, "As Escrituras não poderiam ser quebradas". As Escrituras 
eram verdade. E a Escritura diz em São João 1, que, "0 Verbo se fez carne, e habitou 
entre nós". Deus SE TORNOU CARNE, "EM SEU FILHO", JESUS CRISTO, e habitou 
entre nós. Em São João 10:35, Jesus chamou aqueles para os quais Ele veio, os quais 
foram a Palavra no princípio, "profetas". Jesus disse aqui, "Sua própria lei ensina que, 
aqueles a quem a Palavra de Deus vem, e a Palavra de Deus vem aos profetas". 

O CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS O CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS O CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS O CRISTO IDENTIFICADO DE TODAS AS ERAS ----    17 de Junho de 196417 de Junho de 196417 de Junho de 196417 de Junho de 1964    
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