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OS UNICISTAS E TRINITARIOS 
ESTÃO ERRADOS EM SEUS ENSINAMENTOS SOBRE JESUS CRISTO. 

 
 

Somente há uma Verdade sobre o assunto, e isto esta contido na Palavra de 
Deus(Bíblia). 
 
Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade. João 17.17 

 
Todo Homem, Igreja, denominação não tem a Verdade, toda teoria, teologia, 
interpretação não tem a Verdade; a Verdade de Deus esta contida nas 
Escrituras(Bíblia) 
 
De maneira nenhuma; sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem 
mentiroso; como está escrito: Para que sejas justificado em tuas palavras, E 
venças quando fores julgado. Romanos 3.4 

 
 

QUEM É DEUS E QUEM NÃO É DEUS 
 
Jesus Cristo AFIRMA, que tem UM DEUS, UM PAI e IRMÃOS; e isto é a 
verdade. 
 

 
Porem os Unicistas, além de negar a existência do Filho de Deus, atribuem que 
ele é pai de si mesmo, que é uma incoerência; e que o Filho é o próprio Deus; 
negando assim totalmente as escrituras. 
 
Juntamente os Trinitários, afirmam que Jesus Cristo o Filho de Deus é um 
DEUS também, junto com outros dois deuses, formando assim a trindade de 
Deuses; com isto também negam as Escrituras. 
 
Com isto estão chamando Deus e sua Palavra de mentirosa, e este 
ensinamento vem de procedência maligna. 
 
Talvez você pergunte, como de procedência maligna? 
 
Quando a verdade de Deus é rejeitada, isto vem do maligno; e para isto vamos 
onde isto começou e ainda continua nos dias de hoje. 

Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para MEU  MEU  MEU  MEU  
PA I ,  PA I ,  PA I ,  PA I ,  mas vai    PARAPARAPARAPARA    MEUSMEUSMEUSMEUS    IRMÃOS,IRMÃOS,IRMÃOS,IRMÃOS,    e dize-lhes que Eu subo para Meu 
Pai e vosso Pai, MEU DEUSMEU DEUSMEU DEUSMEU DEUS e vosso Deus.  – JOÃOJOÃOJOÃOJOÃO    20:20:20:20:    17.17.17.17. 
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Quando satanás em uma forma de serpente, pregou para Eva que Deus erqa 
mentiroso e sua Palavra não era a verdade. 
 
1 ORA, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o 
SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: 
Não comereis de toda a árvore do jardim?  
2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos,  
3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não 
comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais.  
4 Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.  
5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos 
olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal Gênesis 3  
 
E porque Eva ao crer na serpente em vez de crer na Verdade de Deus, isto 
trouxe morte para a Humanidade e sofremos isto até o dia de hoje. 
 
Hoje negar algo que diz as escrituras traz morte e separação de Deus, tirando 
a pessoa das promessas e da Vida Eterna. 
 
E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá 
sabactâni; isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 
27.46  

 
Jesus Cristo sempre afirmou ter um DEUS e que ele era também SEU PAI; 
conforme as Escrituras mencionam isto. 
 
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas 
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7.21 

 
 

Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o 
Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem 
o Filho o quiser revelar. Mateus 11.27 
 
Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é 
meu irmão, e irmã e mãe. Mateus 12.50 
 
Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai celestial não 
plantou, será arrancada. Mateus 15.13 

Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei 
diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10.32 
 

Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também 
diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10.33 
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E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, 
porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus.  

Mateus 16.17 

 
Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os 
seus anjos nos céus sempre vêem a face de meu Pai que está nos céus.  

Mateus 18.10 

 
Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de 
qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos 
céus. Mateus 18.19 
 
O Filho de Deus não conhecia todas coisas somente seu Deus e pai. 

 
Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas 
unicamente meu Pai. Mateus 24.36 
 

O Filho de Deus orava a Deus seu pai 
 
E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e 
dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice; todavia, não seja 
como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26.39 
 
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me 
daria mais de doze legiões de anjos? Mateus 26.53 
 

Muitos não aceitavam o Filho de Deus 
 
Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu 
próprio nome, a esse aceitareis. João 5.43 
 
Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. João 10.37 
 
Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes 
de meu Pai; por qual destas obras me apedrejais? João 10.32 
 
Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. João 15.23 
 
O Filho de Deus na Eternidade, nos céus ainda fala de seu Deus e Pai 

 
E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como 
também recebi de meu Pai. Apocalipse 2.27 
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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. Apocalipse 3.5 
Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim 
como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3.21 
 
A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca 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, do meu Deus, e também o meu 
novo nome. Apocalipse 3.12  
 

O Evangelho de Jesus Cristo 
 
PRINCÍPIO do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus; Marcos 1.1 
 
Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, NO EVANGELHO DE SEU 
FILHO, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós.  

ROMANOS 1: 9. 
 
Graça, misericórdia e paz, da parte de DEUS PAI E DA DO SENHOR 
JESUS CRISTO, O FILHO DO PAI, seja convosco na verdade e amor.  

II JOÃO 3.  
 
BENDITO SEJA O DEUS E PAI DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
que, segundo a Sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma 
viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.  

I PEDRO 1:3.  
 
Porque, a qual dos Anjos disse jamais: TU ÉS MEU FILHO, HOJE TE 
GEREI? E outra vez: EU LHE SEREI POR PAI, E ELE ME SERÁ POR 
FILHO? – HEBREUS 1: 5. 
 
O Filho de Deus é Herdeiro de Deus seu pai; Ele tem um Pai 

o possuidor dos céus e da terra. 
 
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, 
aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, A 
QUEM CONSTITUIU HERDEIRO DE TUDO, POR QUEM FEZ TAMBÉM  
O MUNDO. O QUAL, SENDO O RESPLENDOR DA SUA GLÓRIA, E 
A EXPRESSA  IMAGEM DA  SUA PESSOA,  e sustentando todas as 
coisas pela Palavra do Seu poder, havendo feito por Si Mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas 
alturas. – HEBREUS 1: 1 - 3. 
 

Deus o pai deu a Jesus o Filho de Deus todo o poder(Herança) 
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E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu 
e na terra. Mateus 28.18 
 

 
 
 

A  SÃ  DOUTRINA  BÍBLICA 
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS 

Rua Ipê Roxo, 357 – Bairro Rio dos Sinos 

Há 180 metros da Estação do Trem(Metrô) "Rio dos Sinos" 
São Leopoldo – RS – Brasil 

Pastor Luís Henrique Stockmann 
 

www.palavracriativa.org.br 
www.branhambrasil.org.br 
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E-mail: palavracriativa@uol.com.br 

Fone (51)3091-6336  -  9997-0748 

 
 
 
 
 
 
 

18 Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste 
livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele 
as pragas que estão escritas neste livro;  
19 E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus 
tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão 
escritas neste livro. Apocalipse 22 


