
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 Existe um Teoria, surgida desde os dias do Concilio de Nicéia, o qual Ensina que o Filho 
de Deus é Inexistente, que isto foi somente um Oficio de Deus, e negam veementemente que 
haja algum Filho Primogênito e que Houve um Filho Unigênito de Deus chamado Jesus Cristo.  
 
 Esta Teoria é ensinada pelos assim chamados Unicistas, que Negam a Existência do 
Filho, atribuindo que foi meramente um Oficio de Deus. 
 
 Tanto a Teoria Unicistas como a Teoria Trinitária são Contrárias aos Ensinos da Palavra 
de Deus, pois uma Anula em seu ensinamento a Existência do Filho Deus chamado Jesus Cristo 
e a outra Ensina a Existência de três Deuses. 
 
 Devido estas Teorias, colocamos aqui algo para explicar o que é oficio, o que é filiação 
com bases da Bíblia e de citações do Reverendo Branham. 
 
 A Palavra "Deus" é em si uma designação de algo que é adorado, o único Deus, o Deus 
da Bíblia, antes da Criação ele não era Deus, porem foi conhecido como Eloim, que existe por si 
mesmo.  
 
 Deus se tornou "Deus" quando houve adoração para ele, por meio do anjos, que foram 
criados para este mesmo fim. 
 
 Posteriormente quando o homem surgiu na criação natural, ele foi feito de tal forma que 
também fosse um Adorador. 
 
 Logo após a queda do homem, Deus para poder resgatá-lo, sendo que no estado original 
de Deus Ele é Um Espírito, é Invisível, é Infinito e Eterno, se manifestou por meio de Ofícios, 
para dar cabo o plano de Redenção do Homem. 
 

 
 
 
 
 
 

Para desempenhar o plano de Redenção, Deus primeiramente Enviou seu filho e criou as 
células no ventre de Maria. 
 
Maria somente foi uma Incubadora do Filho de Deus, ela não teve nada em relação a 
fecundação e formação do corpo do filho de Deus. 
 
Este corpo não tinha nada em relação com o Pecado, não havia nenhum vinculo com o pecado 
e morte. 

O Significado da palavra OFÍCIO: 
1Função; 2Exercício de atribuições; 3Desempenho de qualquer trabalho;  
4Ato ou efeito de servir;  5Ação útil e benéfica. 
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Posteriormente quando Jesus foi batizado no Jordão pelo profeta João Batista, Deus o pai veio 
habitar Nele, no corpo de seu Filho criado, para executar o Plano de Redenção. 
 
E quando Deus Habitou em seu Filho ele Desceu com 3 Ofícios Principais, uma trindade de 
Oficios. 
 
Citação do Reverendo Branham: 
 
Deus na Plenitude da Trindade de Ofícios Habitou em seu Filho. 
 
57-0602 - Vida  
60 Então Aquela Teofania foi feita Carne na Pessoa em Jesus Cristo. E, em seguida, toda a 
PLENITUDE DA TRINDADE habitou NELE: PAI, FILHO, assim como o ESPIRITO SANTO, 
Tudo Nisso. 
 
HEBREUS, CAPÍTULO 1 
118 Agora, quem é este grande sujeito? Este grande companheiro, Cristo? Aqui: Deus no Pai, 
Filho e Espírito Santo não são como uma Trindade... Porém Isto não é uma trindade de 
pessoas. É uma TRINDADE DE OFICIOS, DE UM DEUS. 
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 Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Efésios 
4.6 
 
 Então Deus é sobre Todos, e por todos e em todos vós, ele atua desta maneira, sempre 
será Ele Atuando ou desempenhando o seu trabalho, no exercício das sua atribuições ou 
atributos. 
 
 Vamos agora apresentar algumas citações do Reverendo William Marrion Branham, 
mencionando e explicando o significado e as aplicações dos Ofícios de Deus entre nós. 
 
 No Sermão do Reverendo Branham Intitulado A palavra falada é a semente original ele 
cita os três principais Ofícios de Deus, porem não são os Únicos. 
 
13 Agora, esta virgem néscia é uma mulher; ela é uma igreja; mas ela é néscia. Vêem? Ela 
simplesmente tinha sido lenta. E embora sendo chamada - ela chamava a si mesma de noiva. 
E recordem que tudo corre em três para a perfeição. Três é o número da perfeição. Os ofícios 
de Deus: Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, o Pai, era o Deus que viveu na Coluna de Fogo. Ele 
estava tentando atrair Israel para Si. Eles não quiseram vir. Deus, o Pai, viveu no Filho, que fez 
do Filho, Deus, o mesmo Deus, expressando a imagem de Deus, a semente de Deus 
manifesta, tentando atrair o povo para Si; eles O crucificaram. *O Espírito Santo é o mesmo 
Deus que no princípio esteve no Filho de Deus, e agora, aqui em outro ofício de Deus nos 
últimos dias, vivendo na igreja*, tentando trazer a Palavra (a Palavra falada como todos os dois 
ofícios fizeram) ao povo, e eles A rejeitaram. É a mesma coisa. São os três ofícios ou 
manifestações de um Deus em ação. E Deus em Seu povo hoje em ação é Deus em ação. 
Vêem? É Deus no povo.     
A palavra falada é a semente original 
 

HÁ MAIS DE QUE 3 OFICIOS DE DEUS 
 

A MENSAGEM DA GRAÇA-1961 
37 Agora, há um grupo de pessoas, que chamam a si mesmas de “Unicistas” ou de 
“Somente Jesus.” Eu não concordo com eles a respeito de suas teorias. Nem mesmo eu 
concordo. . . concordo com aquele grupo de trinitarianos que dizem que há três diferentes 
Deuses, o extremo dos trinitarianos. *MAS CREIO QUE OS TRÊS, PAI, FILHO e ESPIRITO 
SANTO, SÃO UM; que "ELES SÃO TRÊS OFICIOS DE "UM" DEUS". ELE VIVEU NA 
PATERNIDADE, NA COLUNA DE FOGO, "ELE VIVEU NO FILHO, EM JESUS CRISTO", e 
ELE VIVE AGORA NO ESPIRITO SANTO, EM SUA IGREJA*. O mesmo Senhor Jesus que foi 
feito carne habitou no nosso meio, está conosco neste dia, no nosso meio, na forma do Espírito 
Santo. 
192 Mas então há cinco OFICOS. Primeiro é apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, e 
pastores. São ofícios ordenados por Deus. Os homens seguram neles, vê. Eles não. . . Você 
não pode desejá-los, não ore por eles; eles são dados soberanamente, você é nascido. 
193 Um profeta não se torna um profeta se alguém coloca as mãos sobre ele  e faz dele um 
profeta. Um profeta  nasce profeta do ventre de sua mãe. Esse é o porquê ele sempre é um 
profeta. Vêem? 
 

Um Deus que se manifestou em três principais ofícios: 
 
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 
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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 
 

1º SELO- 1963 
268 Minha revelação através do Espírito Santo é: Cristo e o Espírito Santo são a mesmíssima 
Pessoa, apenas em forma diferente. Então aqui está Cristo, o Cordeiro. Sabemos que Ele era o 
Cordeiro. Ele está aqui de pé com os Livros em Sua mão; e ali vai o cavaleiro do cavalo branco, 
vejam, então ele não era o Espírito Santo. 
269 Agora, aquele é um dos mistérios dos últimos dias, como Cristo pode ser três pessoas 
em uma. Não são três pessoas diferentes, Pai, Filho, Espírito Santo, sendo três deuses como 
os trinitarianos tentam nos dizer que são. São três, são três manifestações da mesma Pessoa. 
Ou você pode chamar isto de três ofícios. Se você está falando a ministros, você não usaria 
ofício;  porque, correto, eu acabei de lembrar que está sendo gravado. Então eu lhes direi... 
Porque Cristo não poderia dizer: “Orarei a meu ofício, e Ele vos enviará outro ofício.” Nós 
sabemos disto. Mas se você deseja isto... São três atributos do mesmo Deus. Vêem? Não são 
três deuses. Três atributos do mesmo Deus! Vêem? 
 

Os ofícios de Deus Não Anulam a paternidade e nem a filiação 
 
Agora os Unicistas tomaram isto, o grupo unicista de pessoas, e TENTAM FAZER 
O PAI, FILHO E O ESPIRITO 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 
 

O Filho Não é Apenas Um Tabernáculo de Carne! 
 
1. – Porque será que sempre se defende a tese que Jesus o Filho de Deus só 

começou a existir depois de Maria e depois sumiu? 
 
Atitude e Quem é Deus? 15/08/1958 – Cleveland, Ohio 
15 E lá naquele grande espaço onde ninguém pode medir em sua mente além disso, naquele 
espaço, eternidade. Esse é Jeová Deus ali. E somos ensinados no principio que o Logos, ou o 
Filho de Deus saiu de Deus. Agora, eu não creio em “filiação eterna”. É até mesmo radical só 
de mencionar tal coisa, “filiação eterna”. Como que...Ele teve uma filiação eterna...de que 
maneira...?...se é mesmo filiação eterna, *como que Ele poderia ser um Filho? Ele teve que ter 
um principio. Vê. 
 
16 Então Ele primeiro foi Deus, Jeová, e Dele...Vamos somente retratar agora como um 
pequeno drama para que você possa entender isto. Vamos ver surgindo do espaço onde nada 
existe, vamos fazer disso uma pequena Luz branca, como uma Luz mística, como um Halo. E 
esse era o Logos que saiu de Deus no principio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do 
Pai. Esse era o que estava no principio que era a Palavra, e a Palavra estava com Deus e a 
Palavra era Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. No principio era Deus. E então 
de Deus veio o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. 
Vamos observar isto. Agora, eu tenho que fazer isto antes de voltar a isto, apenas como um 
pequeno filme dramático aqui para você só por um momento, a fim de chegar a um ponto para 
você, Quem...O que está em nosso meio esta noite. 
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17 E ali...Agora, veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho 
de Deus, o Logos. E eu posso vê-Lo ali fora, e Ele falou e disse: “Haja luz”. E nada existia. E ali 
algo estava acontecendo, e um átomo virou ali e começou a girar em volta dessa maneira. O 
sol começa a vir à existência, porque Ele disse: “haja”. Ali está a autoridade. 
De onde Ele criou isto? Eu não sei. Nada havia disso para criar. Porem Ele creu em Sua própria 
Palavra, e houve luz. Eu posso ver um pedaço disso voar; é um meteoro. Depois de alguns 
milhões de anos, ou cem bilhões de anos, se quiser chamar assim, e isto circulou ao sair. E eu 
O vejo parado ali observando isto. E isso desce aqui embaixo. Ele para depois que isso cai por 
alguns milhões de anos, e deixa isso suspenso ali em órbita. Aqui está um voando do sol. Ele 
vai aqui por cima e desce, pára ali. 
 
2. – Porque defender a Tese que Jesus o Filho era apenas um corpo e 

posteriormente desapareceu? 
 
ABRAÃO RESTAURADO-1961 
107 Agora, é Isto o Espírito Santo? Bem, se isto faz as obras de Jesus Cristo, isto é o mesmo 
Espírito que estava Nele. Então você pode descansar com segurança que você que crê em 
Deus e crê que você tem o Espírito Santo, que aquele é o mesmo Espírito Santo, porque Ele 
está fazendo a mesma coisa que Ele fez quando Ele estava no verdadeiro Filho de Deus. 
Quando vem sobre os filhos e filhas da adoção, Ele faz a mesma coisa que Ele fez ali. 
 

DEUS FEZ TUDO ISTO POR MEIO DE SEU FILHO 
DEUS DESCEU E VEIO ATÉ SEU FILHO, E HABITOU NELE 

 
Abraão Restaurado 
91...“No Qual tenho prazer de habitar.” Jesus disse:  “O FILHO NADA PODE FAZER POR SI 
MESMO. NÃO SOU EU QUE FAÇO AS OBRAS; MAS MEU PAI. Ele habita em Mim, Emanuel.” 
Não outro Deus ali em cima, e outro aqui,  e outro aqui embaixo; isto é paganismo. Um Deus 
em três ofícios:  DEUS o Pai Todo Poderoso DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO CRISTO 
JESUS. Ele deu Sua vida tentando encontrar-Se de volta no companheirismo com o Seu povo, 
tentando voltar. Ninguém podia pagar o preço, todos pecadores. E o Seu próprio Filho foi feito  
pecado por nós, para tirar nossos pecados. E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na 
forma do Espírito Santo, descesse e habi - habitasse em nós e operasse através de nós como 
Ele o fez com o Seu Filho que foi criado. Amém. Aí está a sua verdade. 
 
3. – Porque tanta defesa em torno da crença de que Deus criou apenas um corpo, e 

entrou neste corpo, como se o filho de Deus fosse apenas um papel que Deus 
atuou? 

 
DEUS SE TORNOU CARNE EM SEU FILHO JESUS CRISTO 

 
O Cristo identificado de todas a eras 
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". 
 
Paradoxo  
253- Jesus fez as obras de Seu Pai porque o Pai está Nele. Isto é porque as obras foram feitas, 
porque o Pai amava no Filho. Crê você nisto? [ A congregação diz:" Amém? - Ed]. Aquilo Nele. 
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Ele era o Deus encarnado. vocês crêem nisto? [ "Amém"]. Aquele, Deus o Pai, o qual é o Pai de 
Jesus Cristo, o grande Espírito habitou [ na plenitude de seu poder] em Jesus Cristo o qual foi 
Tabernáculo de Deus, feito carne e habitou sobre a terra, representando a Palavra. Jesus era a 
Palavra. A Bíblia diz assim, São João capítulo primeiro. E a Palavra era invisível. Agora ouçam 
bem. A Palavra estava invisível até que ela SE TORNOU CARNE, e então a Palavra se tornou 
visível. 
 
Senhores, Queríamos Ver a Jesus  § 21 
AGORA, JESUS NASCEU PARA UM PROPÓSITO, QUE ERA PARA DEUS MANIFESTAR-SE 
ATRAVÉS DESSE CORPO. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo. 
Ele era um corpo que se tornou físico, para que homens e mulheres pudessem ver o que Ele 
pensava, e Suas expressões para as pessoas em Seu agradecimento. E a Sua atitude com 
relação a toda a humanidade, Ele expressou isso através de Cristo. Cristo parecia ser de uma 
dupla personalidade. Às vezes Ele falava, e eles coçavam a cabeça, e eles não O 
compreendiam. Uma hora Ele falava uma coisa e outra hora parecia outra coisa. O que 
acontece é que era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o Homem. Cristo era o 
Deus que estava Nele. “Não sou Eu que faço as obras. Meu Pai que habita em Mim, Ele faz a 
obra.” Vê?  
 
 Em primeiro lugar, se cremos que nossa existência não inicia a partir da nossa concepção 
terrena, entenda que a existência de Jesus não inicia no processo de gestação a partir de 
Maria. Primeiramente vamos ver nas Escrituras algumas citações que podem nos ajudar a 
compreender que Jesus o Filho de Deus, não foi apenas o corpo gerado ali no ventre de Maria, 
mas um SER que teve uma eternidade com Seu Pai, e que vindo a plenitude dos tempos, Ele foi 
enviado ao mundo, e como qualquer um de nós, teve que seguir a lei da concepção, com a 
diferença que não necessitou o intercurso sexual como os demais filhos de Deus. 
 
Gálatas 4:4 – Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei, 
 
Hebreus 2:14 – E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele 
participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o 
império da morte, isto é, o diabo; 
 
 Eu bem sei que todos neste tempo andam sempre com pressa, mas estão sempre 
devagar com a leitura da Bíblia, apenas passam os olhos e pensam: “Já conheço este versículo” 
e não o lêem como deveriam. Se queremos mesmo aprender sobre um tema, então 
dediquemo-nos a ele nosso tempo e interesse. Segue uma escritura com seis traduções 
diferentes, espero que preste atenção em quem está falando o que. 
 
Hebreus 10:5 Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: “Sacrifício e oferta não 
quiseste, mas um corpo me preparaste; 6 de holocausto e ofertas pelo pecado não te 
agradaste. 7Então, Eu disse: Aqui estou, no Livro está escrito a meu respeito; vim para fazer a 
tua vontade, ó Deus”. 8Havendo declarado em primeiro lugar: “Sacrifícios, ofertas, holocaustos 
e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste”, os quais foram realizados 
conforme a Lei. 9Então, completou: “Aqui estou; vim para fazer a tua vontade”. E assim, Ele 
cancela o primeiro padrão, para estabelecer o segundo. 10E por essa determinação, fomos 
santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. (King 
James Atualizada) 
 
Hebreus 10: 5- 10 – Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: “Sacrifício e oferta não 
quiseste, mas um corpo me preparaste; de holocaustos e ofertas pelo pecado não te 
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agradaste”. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito; vim para fazer a 
tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: “Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado 
não quiseste, nem deles te agradaste” (os quais eram feitos conforme a Lei ). Então 
acrescentou: “Aqui estou; vim para fazer a tua vontade“. Ele cancela o primeiro para 
estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do 
sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. (Nova Versão Internacional) 
 
Hebreus 10: 5- 10 – Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, Mas 
corpo me preparaste; Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis 
aqui venho (No princípio do livro está escrito de mim), Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como 
acima diz: Sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te 
agradaram (os quais se oferecem segundo a lei). Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó 
Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido 
santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. (Almeida Corrigida e Revisada 
Fiel) 
 
Hebreus 10: 5- 10 – Eis por que, ao entrar no mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifício nem 
oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. 
Então eu disse: Eis que venho {porque é de mim que está escrito no rolo do livro}, venho, ó 
Deus, para fazer a tua vontade {Sl 39,7ss}. Disse primeiro: Tu não quiseste, tu não recebeste 
com agrado os sacrifícios nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado 
{quer dizer, as imolações legais}. 
Em seguida, ajuntou: Eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e 
estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido 
santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. (Versão Católica) 
 
Hebreus 10: 5- 10 – É isso que a profecia quer dizer, nas palavras de Cristo: Tu não queres 
sacrifícios e ofertas ano após ano; E me preparaste um corpo, para o sacrifício. Não é o aroma 
ou a fumaça do altar que te dá prazer. Então eu disse: “Estou aqui para fazer do teu modo, ó 
Deus, como está determinado no teu Livro”. Quando ele diz: “Tu não queres sacrifícios e 
ofertas”, está se referindo às práticas da antiga aliança. Quando acrescenta: “Estou aqui para 
fazer do teu modo”, deixou de lado o sistema antigo para promulgar a nova aliança — o modo 
de Deus —, por meio do qual nos tornamos perfeitos para Deus pelo sacrifício único de Jesus. 
(Bíblia A Mensagem) 
 
 Todos que em sã consciência lêem estes versículos, sabem que está falando do Filho de 
Deus, que veio fazer a vontade do Pai. 
 
 Seu ministério aqui está claro, Ele sabe para que veio, o que tem de fazer aqui: “Estou 
aqui para fazer O Deus a tua vontade”, e no ministério de Jesus Ele deixou isto bem claro como 
podemos averiguar  nas seguintes citações: 
 
João 4:34 – Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e 
realizar a sua obra. 
 
João 5:30 -Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o 
meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 
 
João 6:38 -Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele 
que me enviou. 
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 (Se Jesus fosse o próprio Deus eterno, e Ele diz aqui que desceu do céu, porque está dizendo 
que tem um que o enviou e que deve fazer sua vontade? Eu não posso crer que Jesus estava 
jogando com as palavras, mas realmente dizendo o que estava dizendo. Que ele não começou 
a existir a partir da concepção, que Ele veio do céu, que Ele foi enviado por Seu Pai, e que 
estava na terra para fazer a vontade de Seu Pai e Deus.) 
 
João 6:39 -E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que me 
deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 
 
João 6:40 -Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele que vê o 
Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia. 
 
João 7:17 -Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de 
Deus, ou se eu falo de mim mesmo. 
 
Mateus 12:50 -Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é 
meu irmão, e irmã e mãe. 
 
Nós não somos irmãos de Deus, mas somos sim irmãos de Jesus, pois tanto Jesus 
como os demais filhos descendem do mesmo Pai. 
 
Marcos 3:35 -Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha 
irmã, e minha mãe. 
 
Lucas 22:42 -Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha 
vontade, mas a tua. 
 
João 9:31 -Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores; mas, se alguém é temente a 
Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve. 
 
 Aí está o porquê Jesus fez o que fez, porque ele temia a Deus, e fez a vontade de Deus. 
 
Atos 10:38 – Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual 
andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 
 
 Acima foram mostradas sete escrituras, onde mostra que Jesus não fazia sua própria 
vontade, não trabalhava por conta própria, que Ele foi enviado pelo Pai e estava aqui na terra 
fazendo a vontade de Seu Pai. 
 
 Uma pena saber que mesmo depois de ler tudo isto, nossos irmãos ainda continuarão 
crendo que o ofício de Filho, é apenas Deus fazendo uma casca e entrando nela. E 
mesmo Jesus dizendo que não começou a existir a partir da concepção através de Maria, que 
estava com Deus antes do mundo ser formado, eles continuarão sem acreditar. Pois bem, é o 
momento de um teste da Palavra, desta forma se prova que tipo de espírito esta motivando 
estes que afirmam crer nesta Mensagem! 
 
 Vejamos, se Jesus o Filho, fosse apenas um tabernáculo ou corpo de Deus gerado no 
ventre de Maria, e não um ser inteligente, individual, pensante que interagia com Deus na 
eternidade passada, porque Jesus afirmou que sim? 
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João 17:4-5 - Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E 
agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que 
o mundo existisse. 
 
Versão católica -João 17:4-5  “Eu te glorifiquei na terra. Terminei a obra que me deste para 
fazer. 5. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, 
antes que o mundo fosse criado”. 
 
Bíblia A mensagem - João 17:4-5 “Eu te glorifiquei na terra, Ao cumprir até o último 
detalhe Tudo que me mandaste fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com teu esplendor, Aquele 
esplendor que eu tinha na tua presença Antes que houvesse mundo”.  
 
La Biblia de Jerusalém -João 17:4-5 -  Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la 
obra que me encomendaste realizar. 5 Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que 
tenía a tu lado antes que el mundo fuese. 
 
João 17:24 - 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. 
 
 Diria você depois de ler tudo isto, que Jesus o Filho, é ou foi apenas uma roupa que 
Deus utilizou? Que ele não existia no Antigo Testamento?  
 
 Eu tenho visto estudos, palestra, brochuras, onde pregadores famosos afirmam que não 
existe filho antes do nascimento virginal, e é claro que utilizam de citações fora do contexto 
para defender a doutrina de Sabélio, o qual afirmava que Jesus é o próprio Deus eterno em 
uma roupagem diferente.  
 
 Tais ministros não compreenderam ainda do perigo que há em suas afirmações, 
quebram toda bíblia para defender uma doutrina Unicista, pensando que estão defendendo a 
mensagem. 
 
Diga-me, o que significa as palavras de Paulo “Deus estava em Cristo”? a bíblia não diz que 
Deus era Jesus o Filho, mas diz que Deus estava EM Jesus, o que é bem diferente de ser e 
ter. 
 
 Você pode argumentar e dizer, que não ver o Filho no Antigo Testamento, e por esta 
razão você continua crendo que o filho é apenas o próprio Deus que se vestiu de uma mascara. 
Pois bem, que mascara Deus utilizou? Deixe-me ajudá-lo um pouco com esta questão se você 
me permite. 
 
 A mascara que Deus usou, foi pegar o corpo do Seu Filho emprestado! Da 
mesma forma que Deus estabeleceu para Seus filhos se manifestarem na terra, juntando na 
concepção os cromossomos do pai e da mãe, e no ventre é formado célula sobre célula, até 
termos um corpo completo, pronto para o nascimento, foi a mesma coisa com Jesus, com a 
diferença que não necessitou o intercurso sexual como os demais filhos de Deus, veja, aquele 
corpo formado no ventre ainda não era você, mesmo que a semente tenha estado nos lombos 
do seu pai, mas somente depois que a criança nasce é que aquele espírito ou vida que estava 
com Deus entra naquele corpo… então você não começou a existir a partir da concepção, você 
veio de algum lugar.  
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 Um corpo de carne foi preparado pra você, e você ao sair desta terra, deixará o corpo, 
sua casca e morada para ser sepultada, até o momento da ressurreição. No momento da 
ressurreição, o espírito passa naquela dimensão onde está a alma, e ambos, espírito e alma 
requerem aquele corpo que a terra desfez, e você ressuscita para uma nova vida. 
 
 Da mesma forma, O Filho de Deus teve uma existência com Deus, interagiu com Deus, 
porem como eu e você Ele não tinha um corpo como o temos hoje, mas quando chegou o 
momento do Filho de Deus ser enviado ao mundo para cumprir o plano da redenção, Deus 
criou no ventre de Maria o óvulo, e fecundou aquele óvulo com Sua própria Vida, ou seja, 
preparou um corpo, e como o profeta de Deus já explicou como se dá o nascimento, aquele 
pequeno bebe ao nascer, Jesus o Filho enviado de Deus, entrou naquele corpo, e cresceu como 
qualquer outra criança, com a diferença que nós esquecemos de onde viemos, mas Jesus era o 
Único que sabia de sua existência anterior com Deus, Ele sabia, Ele recordava, e inclusive todo 
aprendizado que Deus lhe passou, Ele repassou a seus seguidores palavra por palavra. 
 
Porém, temos pessoas inteligentes que dizem que isto é blasfêmia e que somos dualistas, e 
eles não sabem que estão fazendo o mesmo papel do Fariseus que quando Jesus afirmou ser o 
filho de Deus eles rasgaram suas vestes e o condenaram por blasfêmia. É o mesmo espírito. Os 
fariseus não conheciam o autor da escritura que eles tanto liam, e debatiam, hoje não seria 
diferente, e erram por não conhecer a Palavra. 
 
É Jesus apenas o tabernáculo que Deus utilizou e não um ser a parte que foi gerado 
por Deus? Vejamos alguns versículos do Antigo Testamento. 
 

Provérbios 30:4 – Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os 
ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? 
Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu 
nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? 

 
 Esta pergunta feita pelo rei Salomão é sem duvida uma incógnita para as pessoas que 
são Unicista, pois já mostra no antigo testamento que Deus tem um Filho. Alguém pode dizer 
que se tratava corpo-tabernáculo que Deus usaria no futuro quando o próprio Deus assumisse 
o papel do Filho, mas eu tenho novidade para estas pessoas…  
 
 Deus assumiu o papel do Filho, quando  veio morar EM Seu Filho no Rio Jordão, e é claro 
que se Deus só veio habitar  em seu Filho quando Ele já estava com mais de trinta anos, como 
poderia um “corpo-casca” viver da manjedoura até o Jordão? A resposta é a seguinte: porque 
da manjedoura até o Jordão não temos apenas um corpo vazio, mas O Filho de Deus que foi 
gerado na eternidade, recebeu um corpo como nós, e estava crescendo em graça e 
conhecimento diante de Deus Seu Pai e dos homens, não apenas um corpo vazio, mas um 
homem como nós com corpo, espírito e alma. 
 
 Talvez você queira continuar sustentando sua tese de que Jesus o Filho era apenas um 
corpo, mas um profeta vindicado disse que Jesus tinha corpo, espírito e alma, e ainda além 
disso, recebeu o Espírito de Deus em Plenitude.  
 
No sermão VIDA OCULTA 10/06/1955 – William Branham disse – “Quando Deus 
esteve aqui na terra, Ele ocupou uma Casa de três cômodos, o Corpo, Alma e Espírito 
de Jesus Cristo”. 
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 Salomão não apenas sabia da existência do Deus eterno, mas sabia também que Deus 
tinha um Filho. Todas as profecias do antigo testamento já davam os indícios de que aquele 
que no futuro se manifestaria na terra como o ungido de Deus, o Messias, era o Filho de Deus. 
O apóstolo João inclusive confirma isto ao escrever tais palavras: 
 
João 20:31 - Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o 
Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 
 
 É necessário você estudas as palavras registradas em provérbios, e gostaria de saber de 
o leitor teria a coragem de dizer que isto não se refere ao Filho de Deus 
 
Provérbios 8_22 “O SENHOR me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes 
de suas obras. 23 Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. 
24 Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de 
águas. 25 Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. 26 
Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. 27 Quando 
ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo; 28 
Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, 29 Quando fixava ao 
mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os 
fundamentos da terra. 30 Então eu estava com ele, e era seu arquiteto; era cada dia as suas 
delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo;” 
 
 Antes do amado leitor exigir citações de um profeta vindicado, primeiro conheça sua 
Bíblia, pois as citações de um profeta vindicado tem que está corretamente posicionada dentro 
da Bíblia de Genesis a Apocalipses. Então se ainda lhes restam duvidas sobre a preexistência do 
Filho de Deus antes do nascimento virginal mesmo depois de ter lido a escritura acima citada, 
então mesmo assim atrevo-me a vos fazer lembrar-se de mais duas escrituras. 
 
João 1:2 – Ele estava no princípio com Deus. 
 
Quem estava no principio com Deus? O mesmo ser que está registrado em Provérbios 8: 27 
Quando ele preparava os céus, aí estava eu, 
 
30 Então eu estava com ele, e era seu arquiteto; 

Mas o que este SER estava fazendo como arquiteto do Eterno? Simples, Deus o 
possuiu, e através do Filho, criou todas as coisas. 

 
Almeida Revista e Corrigida Fiel – João 1:3 “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez. 
 
Para entender melhor este versículo, convido-os a meditar na forma como está em outras 
versões. 
 
Almeida Revisada Imprensa Bíblica – “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem 
ele nada do que foi feito se fez”. 
 
Webster - Todas as coisas foram feitas por intermédio dele… 
 
Nova Versão Internacional - Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do 
que existe teria sido feito. 
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American standard Version – Todas as coisas foram feitas por intermédio dele… 
 
Basic English  – Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele… 
 
King James -Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele… 
 
Na tradução da Bíblia A Mensagem, este versículo diz: “Tudo foi criado por meio dele; nada — 
nada mesmo! — veio a existir sem ele”. 
 
 Eu creio que já deu para se ter uma idéia de como as coisas vieram à existência. Deus 
através do Logos Seu Filho, criou todas as coisas, do mesmo jeito que Deus quando possuiu na 
terra seu Filho em totalidade fez todos aqueles sinais e maravilhas. Foi Deus no Filho, Deus 
trabalhando através de Seu Filho. Jesus disse isso, Meu Pai trabalha até agora e eu também.  
 
 William Branham disse que o ministério de Jesus foi baseado nas visões do Pai. Então 
não me venha isolar citações, tirar outras do contexto e dizer para mim que Jesus é o próprio 
Eterno Deus, pois os filhos tem princípios, e o principio de Jesus não foi na concepção ou 
gestação de Maria, mas antes de qualquer coisa ser formada, ou criada.. Deus deu a luz a Seu 
Filho. 
 
Hebreus 1: 2 
Almeida Corrigida Fiel - “A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo”. 
 
King James -Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo; 
 
Nova Versão Internacional – “a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de 
quem fez o universo”. 
 
Sociedade Biblica Britanica – ao qual constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem criou 
igualmente os mundos; 
 
Darby,Jhon Nelson – a quem estabeleceu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o 
universo; 
 
Webster -a quem ele designou herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo; 
 
 Jesus não é o Deus Criador, mas o Deus Criador trabalhou através dele. Você só pode 
crer diferente disso se tirar a escrituras e citações do profeta de seu contexto. 
 
Em João 1:10 está escrito: Aquele que é a Palavra estava no mundo, e o mundo foi 
feito através dele, mas o mundo não o reconheceu.. (Nova Versão Internacional) 
 
 Como pode você que o Filho é apenas um corpo e pronto? Seria esta a revelação trazida 
a nós por um profeta? Eu não sei o que as pessoas entendem quando lêem as seguintes 
citações: 
 
Atitude e Quem é Deus? 15/08/1958 – Cleveland, Ohio – 15 E lá naquele grande espaço 
onde ninguém pode medir em sua mente além disso, naquele espaço, eternidade. Esse é Jeová 
Deus ali. E somos ensinados no principio que o Logos, ou o Filho de Deus saiu de Deus. Agora, 
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eu não creio em “filiação eterna”. É até mesmo radical só de mencionar tal coisa, “filiação 
eterna”. Como que…Ele teve uma filiação eterna…de que maneira…?…se é mesmo filiação 
eterna, como que Ele poderia ser um Filho? Ele teve que ter um principio. Vê. 16 Então Ele 
primeiro foi Deus, Jeová, e Dele…Vamos somente retratar agora como um pequeno drama para 
que você possa entender isto. Vamos ver surgindo do espaço onde nada existe, vamos fazer 
disso uma pequena Luz branca, como uma Luz mística, como um Halo. E esse era o Logos 
que saiu de Deus no principio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Esse 
era o que estava no principio que era a Palavra, e a Palavra estava com Deus e a Palavra era 
Deus. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. No principio era Deus. E então de Deus veio 
o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. Vamos observar isto. Agora, eu tenho que fazer 
isto antes de voltar a isto, apenas como um pequeno filme dramático aqui para você só por um 
momento, a fim de chegar a um ponto para você, Quem…O que está em nosso meio esta noite. 
17 E ali…Agora, veja, este é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho 
de Deus, o Logos. E eu posso vê-Lo ali fora, e Ele falou e disse: “Haja luz”. E nada existia. E ali 
algo estava acontecendo, e um átomo virou ali e começou a girar em volta dessa maneira. O 
sol começa a vir à existência, porque Ele disse: “haja”. Ali está a autoridade. De onde Ele criou 
isto? Eu não sei. Nada havia disso para criar. Porem Ele creu em Sua própria Palavra, e houve 
luz. Eu posso ver um pedaço disso voar; é um meteoro. Depois de alguns milhões de anos, ou 
cem bilhões de anos, se quiser chamar assim, e isto circulou ao sair. E eu O vejo parado ali 
observando isto. E isso desce aqui embaixo. Ele para depois que isso cai por alguns milhões de 
anos, e deixa isso suspenso ali em órbita. Aqui está um voando do sol. Ele vai aqui por cima e 
desce, pára ali. 
 
O SELO DA PÁSCOA – 10 de abril de 1965 -…absolutamente, entre pagãos que até 
mesmo negam haver tal coisa como Jesus Cristo ser o Filho de Deus. 
 
A FESTA DAS TROMBETAS – 19 de julho de 1964 – 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. 
 
Pecado Imperdoável 92 – Mas se você crê de todo seu coração que Jesus Cristo é o 
Filho de Deus, Deus está obrigado, se seu testemunho for verdadeiro, a dar-lhes o 
batismo do Espírito Santo e selá-lo no Reino até o dia de sua redenção. Isto é certo. 
 

 
Pecado Imperdoável 150. Ali está Jesus Cristo; Ele é o Filho de Deus; aceitá-Lo é 
Vida; rejeitá-Lo é morte. O que você vai querer. Você diz: “Bem agora, eu não 
creio nisto. Bem, lhes direi, não creio nisto. Apenas não creio”. Bem, se não crê, isto é 
com você; você não tem Vida. Isto é tudo. Porque Isto é a verdade. Isto é certo. Certo. 
A mesma coisa com qualquer outra verdade. Isto é certo. Recusar, rejeitar, descrer 
da Palavra de Deus, é pecado imperdoável. 

 
 Poderíamos recorrer a centenas de citações para mostrar Deus e Seu Filho na 
“Eternidade Passada” e mostrar Deus e Seu Filho na “Eternidade Futura” 
 
“No cume de Sião assentar-se-á o Cordeiro. E a Cidade não terá necessidade de luz, porque o 
Cordeiro é a Luz dela. E estará o Pai por sobre o Cordeiro, o Qual é o Logos de Deus, o grande 
Luzeiro, a Luz Eterna que resplandecerá sobre o Trono. E Jesus não estará no Trono de Seu 
Pai, Ele estará em Seu Trono. E o Pai cobrirá com Suas asas ao Filho, que o Pai e o 
Filho serão Um”. E estando eles ainda falando, eu responderei. Antes que possam pensar, Eu 
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estarei pensando por eles”. (Isaias 65:24) Isso é certo. E Jesus lhe encomendará uma era 
perfeita, perfeita para um… o perfeito Deus Vivo, que Ele tem redimido e o dá ao Pai. Está isso 
correto? Dará a Deus o Pai, o Qual é o Espírito, não a um homem, ao Espírito. Toda natureza 
de bondade reunida, esse é Deus. E em bondade… Agora qualquer coisa pervertida do bem é 
maligna: esse é o reino de Satanás. A Deus pertence o bem. Todo mal pertence… E Deus, pois, 
se materializou num homem chamado Jesus Cristo, o Qual era Seu Filho. Este Filho deu Sua 
vida para Ele poder trazer outros filhos, para que Deus pudesse vir a ser tangível, operando 
todas as coisas em todos. (I Cor. 12:6). “Naquele dia vós conhecereis que Eu estou no Pai, o 
Pai em Mim, Eu em vós e vós em Mim”. (João 14: 20)  

PERGUNTAS E RESPOSTAS – Nº 2 – William M. Branham – 23 de agosto de 1964 
 
A Era da Igreja de Éfeso  
(The Ephesian Church Age) Segunda-feira, 05 de Dezembro de 1960 
 “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?” 
 

RADICALMENTE ERRADOS 

"JESUS NÃO PODE SER SEU PRÓPRIO PAI; EM "UM" 

"ENTÃO ELE TEM UMA PAI A PARTE DELE" 
 
 A DIVINDADE EXPLICADA 
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. 
 

E Deus atuou em Oficio de filho em seu filho. 

DEUS FEZ TUDO ISTO POR MEIO DE SEU FILHO 
DEUS DESCEU E VEIO ATÉ SEU FILHO, E HABITOU NELE(Executou seu Oficio de filho em seu Filho) 

 
Abraão Restaurado 
91...“No Qual tenho prazer de habitar.” Jesus disse: “O FILHO NADA PODE FAZER POR SI 
MESMO. NÃO SOU EU QUE FAÇO AS OBRAS; MAS MEU PAI. Ele habita em Mim, 
Emanuel.” Não outro Deus ali em cima, e outro aqui, e outro aqui embaixo; isto é paganismo. 
Um Deus em três ofícios: DEUS o Pai Todo Poderoso DESCEU E HABITOU EM SEU FILHO 
CRISTO JESUS. Ele deu Sua vida tentando encontrar-Se de volta no companheirismo com o 
Seu povo, tentando voltar. Ninguém podia pagar o preço, todos pecadores. E O SEU 
PRÓPRIO FILHO FOI FEITO PECADO POR NÓS, para tirar nossos pecados. E aquilo 
permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma do Espírito Santo, descesse e habi - habitasse em 
nós e operasse através de nós como Ele o fez com o Seu Filho que foi criado. Amém. Aí está a 
sua verdade. 

 
DEUS SOMENTE VEIO HABITAR EM SEU FILHO QUANDO TINHA 30 ANOS 

JESUS NÃO ERA O OFICIO ERA O FILHO DE DEUS. 
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E QUANDO HABITOU NO FILHO ATUOU EM OFICIO DE FILHO NO FILHO 
 
PARADOXO 64-0206.1M 282, 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? “ 
 

DEUS SE EXPRESSOU ATRAVÉS DE CRISTO 
 
Senhores, Queríamos Ver a Jesus  § 21 
AGORA, JESUS NASCEU PARA UM PROPÓSITO, QUE ERA PARA DEUS MANIFESTAR-SE 
ATRAVÉS DESSE CORPO. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo. 
Ele era um corpo que se tornou físico, para que homens e mulheres pudessem ver o que Ele 
pensava, e Suas expressões para as pessoas em Seu agradecimento. E a Sua atitude com 
relação a toda a humanidade, Ele expressou isso através de Cristo. Cristo parecia ser de uma 
dupla personalidade. Às vezes Ele falava, e eles coçavam a cabeça, e eles não O 
compreendiam. Uma hora Ele falava uma coisa e outra hora parecia outra coisa. O que 
acontece é que era Jesus falando e depois Cristo falando. Jesus era o Homem. Cristo era o 
Deus que estava Nele. “Não sou Eu que faço as obras. Meu Pai que habita em Mim, Ele faz a 
obra.” Vê?  
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