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Se Jesus Cristo Não era o Pai 

Conseqüentemente não era o Próprio Deus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na questão da Divindade, Há muitos erros e equívocos em saber quem é o 
Verdadeiro Deus. 
 
 Aqueles que Crêem na Trindade de Deuses, estão equivocados em colocar 
três divindades co-iguais, pois não há tal indicação que haja três deuses, e os 
que pregam tal doutrina se apóiam no versículo bíblico de Mateus 28:19 
(Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 

Filho, e do Espírito Santo;), alegando que isto é três deuses. 
 
 Porem se você observar, este versículo não esta se referindo a 3 
divindades, mas a UM NOME. 
 
 Pois o pai de Jesus Cristo é o Espírito Santo, e então isto sugeria que ele 
teria dois pais(Mateus 1:18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, 
sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do 

Espírito Santo. ) 
 

Então O Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, e há um nome que 
identifica este Deus e seu Filho(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”.) 

 
 O Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, este 
nome Deus o pai deu para seu Filho também. 
 
Agora há aqueles que estão em outro extremo da questão da divindade, os da 
doutrina UNICISTA, os quais pregam que o Filho de Deus é o próprio pai, e que 
este filho é o PROPRIO DEUS. 
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 Jesus afirmou que ele Tinha um Deus que era também seu pai, então ele 
não era o Próprio Deus. 
 
S. João 20 
17171717 Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Paipara meu Paipara meu Paipara meu Pai, mas 
vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu para meu Pai e vosso Pai, meu para meu Pai e vosso Pai, meu para meu Pai e vosso Pai, meu 
Deus e vosso Deus.Deus e vosso Deus.Deus e vosso Deus.Deus e vosso Deus. 
 
 Os pagãos, os monoteístas não crêem que Deus tenha algum filho, e os 
UNICISTAS crêem que o Filho primogênito de Deus, Jesus, é o próprio Deus, e 
que não filho primogênito, somente o segundo em diante. 
 
 Mas se observarmos, o Novo Testamento os apóstolos sempre fizeram 
referencia e distinção entre Deus e seu Filho Jesus Cristo. 
 
Romanos 15 
6666 Para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo.Jesus Cristo.Jesus Cristo.Jesus Cristo. 
 
2 Coríntios 1 
2222 Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Criparte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Criparte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Criparte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.sto.sto.sto. 
3333 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das 
misericórdias e o Deus de toda a consolação; 
 
Efésios 1 
2222 A vós graça, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo! 
3333 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com 
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; 
 
 Mas tem prometido pela profecia de Malaquias 4, que antes do fim Deus 
trataria de levar os seus filhos de volta para a fé dos pais apostólicos. 
 
 A Igreja desviou-se ou caiu do Fundamento dos Apóstolos, eles tinham a 
Verdadeira Revelação de Deus o pai e de seu Filho Jesus Cristo.( Mal 4:5 Eis que 
eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do SENHOR; 
6 E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para 

que eu não venha, e fira a terra com maldição.) 

 
 Este ministério de Elias, assim chamado por causa da semelhança do Elias 
o tisbita, se cumpriu na pessoa do Reverendo William M. Branham. 
 
 Seu ministério foi de levar os Filhos de deus de retorno a Fé que tinham os 
Apóstolos, levar ao fundamento da Igreja( Mateus 16:    15 Disse-lhes ele: E vós, quem 
dizeis que eu sou? 
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16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 

17 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. 

18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra(Revelação) edificarei a 

minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;) 

 
Em seu sermão Intitulado Fazendo um vale cheio de covas o Reverendo 
Branham cita estas palavras. 
 

36 Ó Deus, meu pai, que me separou desde o ventre de minha mãe 
e me chamou para este propósito, ordenando isto, que eu 
trouxesse esta mensagem para o povo, desde antes da fundação do 

mundo, para que eles possam saber que TU ÉS O ÚNICO DEUS 
VERDADEIRO, E JESUS CRISTO O TEU FILHO. 
 
 Ele foi separado por Deus para trazer esta Mensagem, que Há um só Deus, 
e seu filho Jesus Cristo. 
 
 Ele também faz referencia que Jesus Não poderia ser seu Próprio pai, e 
assim não poderia ser o próprio Deus. 
 
    Unicistas tomam o caminho erradoUnicistas tomam o caminho erradoUnicistas tomam o caminho erradoUnicistas tomam o caminho errado ao afirmarem que o Filho é o próprio  ao afirmarem que o Filho é o próprio  ao afirmarem que o Filho é o próprio  ao afirmarem que o Filho é o próprio 
DeusDeusDeusDeus    
    
No Sermão PULGÃO GAFANHOTO LAGARTA 23/08/1959PULGÃO GAFANHOTO LAGARTA 23/08/1959PULGÃO GAFANHOTO LAGARTA 23/08/1959PULGÃO GAFANHOTO LAGARTA 23/08/1959 William Branham faz esta 
Referencia: 

140 Deus todo poderoso, o Pai, habitou N´Ele. No dia do batismo,Deus todo poderoso, o Pai, habitou N´Ele. No dia do batismo,Deus todo poderoso, o Pai, habitou N´Ele. No dia do batismo,Deus todo poderoso, o Pai, habitou N´Ele. No dia do batismo, 
quando Ele recebeu o Espírito Santo no dia quando João O batizou, 
João disse, “ Eu vi o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, 
como uma pomba; e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu 

Filho amado, em ti me tenho comprazido.”Jesus disse que Deus estava com Ele, 
“eu e Meu Pai somos Um. Meu Pai habita em mim. “Não Jesus, e sendo um com Não Jesus, e sendo um com Não Jesus, e sendo um com Não Jesus, e sendo um com 
Deus;Deus;Deus;Deus; mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. 143 e 
vocês irmãos Unicistas, muitos de vocês tomam o caminho errado quando vocês vocês vocês vocês 
tentam pensar que Deus é um como seu dedo é um. ELE NÃO PODE SER O tentam pensar que Deus é um como seu dedo é um. ELE NÃO PODE SER O tentam pensar que Deus é um como seu dedo é um. ELE NÃO PODE SER O tentam pensar que Deus é um como seu dedo é um. ELE NÃO PODE SER O 
PRÓPRIO PAI DELE. Ele não pode ser.”PRÓPRIO PAI DELE. Ele não pode ser.”PRÓPRIO PAI DELE. Ele não pode ser.”PRÓPRIO PAI DELE. Ele não pode ser.”    
 

Se Jesus Não era o Pai, conseqüentemente não era o Próprio Deus 
 
 O Reverendo Branham também menciona que aquele que nasceu na 
manjedoura NÃO ERA O PRÓPRIO DEUS. 
 

No sermão NOMES BLASFEMOS 61-1104M 34-2  
Agora olhem. Qual era a implicância deles com Jesus? A implicância 
deles com Jesus foi porque Ele foi um Homem fazendo de Si Mesmo 
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Deus. Ele foi Deus. Deus estava em Cristo .Vê? E Ele lhes disse; Ele disse: 
“Não olhe para Mim, não sou Eu; é o Meu Pai, e Ele habita em Mim.Vê? 
Agora, eles estavam olhando para aquele PEQUENO CORPO QUE NASCEU 
DE MARIA. Vê? AQUELE NÃO ERA DEUS, AQUELE ERA O FILHO DE 
DEUS, mas Deus estava naquele corpo. Era Deus. Ele disse: “Se eu não faço as 
obras de Meu Pai então Me condenem. Mas qual de vocês pode me condenar 
de pecado (incredulidade na Palavra)? Qual palavra Deu s falou que não se 
cumpriu em Mim? (Pecado é incredulidade.) Qual de vocês Me acusa de 
pecado? (Pecado é incredulidade). Mostra-me. Se eu não faço as obras de Meu 
Pai, então não creia em Mim. Mas se eu faço as obras de Meu... embora vocês 
não possam acreditar em Mim, creiam nas obras que eu faço, pois elas 
testificam.” De outra maneira, “O Pai está em Mim, testificando de Si Mesmo,” 
porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 
Entende isto? 

 Deus veio Habitar em seu filho somente quando foi batizado no Jordão, e 
já mencionamos isto acima, mas vamos acrescentar mais uma citação. 
 

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? “ 

 
 Jesus não sendo seu próprio pai, ele não era o próprio Deus, porem Deus 
veio habitar em seu Filho. 

 
VÉU ADENTRO 56VÉU ADENTRO 56VÉU ADENTRO 56VÉU ADENTRO 56----0121 E0121 E0121 E0121 E----58585858  
Você está morando numa casa: corpo, alma e espírito. Foi assim que Você está morando numa casa: corpo, alma e espírito. Foi assim que Você está morando numa casa: corpo, alma e espírito. Foi assim que Você está morando numa casa: corpo, alma e espírito. Foi assim que 
Deus morou em JesusDeus morou em JesusDeus morou em JesusDeus morou em Jesus Cristo,  Cristo,  Cristo,  Cristo, tanto corpo, alma e espíritotanto corpo, alma e espíritotanto corpo, alma e espíritotanto corpo, alma e espírito. . . . “Não sou Eu “Não sou Eu “Não sou Eu “Não sou Eu 

quem faz as obras, o Pai que habita em Mim.” Você vê?quem faz as obras, o Pai que habita em Mim.” Você vê?quem faz as obras, o Pai que habita em Mim.” Você vê?quem faz as obras, o Pai que habita em Mim.” Você vê? 
 

JEOVÁ JIRÉJEOVÁ JIRÉJEOVÁ JIRÉJEOVÁ JIRÉ 56565656----0429 0530429 0530429 0530429 053  
Esta é a razão que as pessoas não conseguiam entendêEsta é a razão que as pessoas não conseguiam entendêEsta é a razão que as pessoas não conseguiam entendêEsta é a razão que as pessoas não conseguiam entendê----lolololo.... Às vezes  Às vezes  Às vezes  Às vezes 
era Cristo falando... ou era o FILHO FALANDO. Outras vezes era Cristo falando... ou era o FILHO FALANDO. Outras vezes era Cristo falando... ou era o FILHO FALANDO. Outras vezes era Cristo falando... ou era o FILHO FALANDO. Outras vezes era o PAI era o PAI era o PAI era o PAI 

FALANDO. FALANDO. FALANDO. FALANDO. ELE ERA UMA PESSOA DUAL.ELE ERA UMA PESSOA DUAL.ELE ERA UMA PESSOA DUAL.ELE ERA UMA PESSOA DUAL. Ele era um Homem, o Filho. . . . Deus Deus Deus Deus 
estava dentro, o qual estava morando Neleestava dentro, o qual estava morando Neleestava dentro, o qual estava morando Neleestava dentro, o qual estava morando Nele. Mas o que Ele fez? Ele foi por aí Ele foi por aí Ele foi por aí Ele foi por aí 
dizendo, "eu sou o Curador?" Muito pelo contrário, Ele disse: dizendo, "eu sou o Curador?" Muito pelo contrário, Ele disse: dizendo, "eu sou o Curador?" Muito pelo contrário, Ele disse: dizendo, "eu sou o Curador?" Muito pelo contrário, Ele disse: "eu não sou o "eu não sou o "eu não sou o "eu não sou o 
Curador." Ele disse: "não sCurador." Ele disse: "não sCurador." Ele disse: "não sCurador." Ele disse: "não sou eu quem faz as obras; é Meu Pai que habita em ou eu quem faz as obras; é Meu Pai que habita em ou eu quem faz as obras; é Meu Pai que habita em ou eu quem faz as obras; é Meu Pai que habita em 
Mim."Mim."Mim."Mim." 
 

Bálsamo de GileadeBálsamo de GileadeBálsamo de GileadeBálsamo de Gileade (18/02/1961) § 80 
“Sabe, Jesus bem no final do Seu ministério, Seus discípulos não 
conseguiam entendê-Lo. Ninguém O entendia. Quantos sabem que eles Ninguém O entendia. Quantos sabem que eles Ninguém O entendia. Quantos sabem que eles Ninguém O entendia. Quantos sabem que eles 
não conseguiam entendênão conseguiam entendênão conseguiam entendênão conseguiam entendê----Lo?Lo?Lo?Lo? Com certeza. Por quê? Eles pensavam Eles pensavam Eles pensavam Eles pensavam 
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que ELE TINHA UMA DUPLA PERSONALIDADE. que ELE TINHA UMA DUPLA PERSONALIDADE. que ELE TINHA UMA DUPLA PERSONALIDADE. que ELE TINHA UMA DUPLA PERSONALIDADE. NÃONÃONÃONÃO.Às vezes era Ele Às vezes era Ele Às vezes era Ele Às vezes era Ele 
falando, e em algum momento era o Pai falando Nele”.falando, e em algum momento era o Pai falando Nele”.falando, e em algum momento era o Pai falando Nele”.falando, e em algum momento era o Pai falando Nele”.    
 

Havia "DUAS" Pessoas(Personalidades Diferentes) com "Em UM 
CORPO"(Unidade), conforme faz menção o Reverendo Branham em seu Sermão  

 
CORTINA DE TEMPO 55CORTINA DE TEMPO 55CORTINA DE TEMPO 55CORTINA DE TEMPO 55----0302 E0302 E0302 E0302 E----22 22 22 22     
Eles não conseguiam entendêEles não conseguiam entendêEles não conseguiam entendêEles não conseguiam entendê----lolololo. Ele era um mistério, até mesmo para 
os Apóstolos. NINGUEM PODIA ENTENDE-LO, porque HAVIA DUAS porque HAVIA DUAS porque HAVIA DUAS porque HAVIA DUAS 
PESSOAS FALANDO O TEMPO TODO. PESSOAS FALANDO O TEMPO TODO. PESSOAS FALANDO O TEMPO TODO. PESSOAS FALANDO O TEMPO TODO. 23 A Pessoa Jesus Cristo A Pessoa Jesus Cristo A Pessoa Jesus Cristo A Pessoa Jesus Cristo 

estava falando,estava falando,estava falando,estava falando,    e Deue Deue Deue Deus estava falandos estava falandos estava falandos estava falando N’Ele, tambémN’Ele, tambémN’Ele, tambémN’Ele, também. ÀS VEZES ERA O . ÀS VEZES ERA O . ÀS VEZES ERA O . ÀS VEZES ERA O 
PRÓPRIO CRISTO; ÀS VEZES ERA O "PAI" QUE HABITAVA N'ELE. PRÓPRIO CRISTO; ÀS VEZES ERA O "PAI" QUE HABITAVA N'ELE. PRÓPRIO CRISTO; ÀS VEZES ERA O "PAI" QUE HABITAVA N'ELE. 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. 
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