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O DUALISMO RELIGIOSO 

 
 A Bíblia nos afirma que há somente um Deus e que Jesus Cristo é seu Filho. 
 
 Porem os que são Dualista atribuem que a Bíblia não esta correta, em afirmar que há 
um só Deus e seu Filho Jesus Cristo. 
 
 Afirmam que o Filho é somente um Título de Deus, e que Deus não tem um Filho 
Primogênito, chamado Jesus Cristo. 
 
 Atribuem que o Filho de Deus Jesus Cristo é o próprio Deus. 
 
 Então ao fazerem isto, automaticamente estão dizendo que HÁ DOIS DEUSES. 
 
 Veja as escrituras abaixo, onde Jesus Enfatiza, que ele tem um Deus. 
 
João 20.17 
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. 
 
 Segundo os dualistas, que também se apresentam como Unicistas, ensinam que Jesus é 
o próprio Deus, e Jesus diz que tem também um Deus, assim formam uma Dualidade de 
Deuses. 
 
O Dualismo religioso prega a existência de dois deuses principais, negando que exista um 
Único Deus(I Timóteo 2.5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, 

Jesus Cristo homem.) 
 
 A Doutrina do Dualismo é tão falsa quanto o Trinitarismo e o Unicismo e ensinam que 
Deus Nasceu na manjedoura, e foi batizado com o Espírito Santo no Jordão por outro Deus, 
que também veio e habitou nele, formando assim a DUALIDADE DE DEUSES. 
 
 Veja bem, se este que nasceu em Belém é Deus, e ele afirma que tem Um Deus, então 
temos aqui uma DUALIDADE DE DEUSES. 
 
 Este conceito vem por que não podem crer nas Escrituras(Bíblia), e tentam provar que a 
Bíblia não esta correta no seu conteúdo. 
 
 Logo dizem que Deus morreu na cruz, e então foi ressuscitado por outro deus, o qual 
deixou Jesus sozinho na morte.( Atos 13.30 Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. ) 
 
 Quando os Dualistas apresentam o filho de Deus como o próprio Deus fazem de seu 
pai; outro Deus e assim afirmam como a Serpente ali no Edem, que Deus e sua Palavra não 
são verdadeiros.(I João 4.15 Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus.) 
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