
O PAI É MAIOR DO QUE O FILHO

“Vós ouviste o que vos disse: Vou e 
retorno a vós.
Se me amásseis, ficaríeis   alegres por eu 
ir para o
Pai, porque o Pai é maior do que eu”. João 
14:28

OBS: Alguns dizem: Jesus disse isso na 
condição de homem enquanto esteve na 
terra. Mas, se esquecem de que: “Jesus 
Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e 
eternamente.” Hebreus 13:8.

O PAI É MAIOR DO QUE O FILHO 
 

 “Vós ouviste o que vos disse: Vou e retorno a vós. 
Se me amásseis, ficaríeis   alegres por eu ir para o 
Pai, porque o Pai é maior do que eu”. João 14:28 

 

OBS: Alguns dizem: Jesus disse isso na condição de homem 
enquanto esteve na terra. Mas, se esquecem de que: 
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e 
eternamente.”  Hebreus 13:8. 



O PAI É O CABEÇA (CHEFE) DO FILHO. 
 

 “Quero, porém, que saibais: a origem de  todo  o 
homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, 

e a cabeça de Cristo é Deus.  I Cor. 11:3 
 

OBS: A  expressão  “a  cabeça”  significa  autoridade  
superior,  chefe ou governante. Exemplo ler Êxodo 18:25. 
Paulo coloca a afirmação no tempo presente e  nesse 
tempo  Jesus estava na sua condição glorificada a destra do 
Pai. 



O PAI É TAMBÉM O DEUS DO FILHO 
 

Jesus lhe disse: ”Não me detenhas, poque ainda não subi 
para o meu pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que 
eu subo para meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso 
Deus.”  S. João 20:17 
 
 

OBS: Além desta passagem a outras afirmando que o Pai é 
o Deus do Senhor Jesus, podemos citar como exemplo: 
Apocalipse 3:2 e 12. No livro de Apocalipse  Cristo já está 
glorificado, portanto, mesmo depois de glorificado Jesus 
continua admitindo que o Pai é o Deus dele. 



O PAI SABE MAIS DO QUE O FILHO 
 

“Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos 
céus, nem  o  Filho,  mas  só o Pai.” Mateus 24:36  
 
OBS: Mas, esta não foi a única vez que Jesus admite não saber de 
todas as coisas. Veja por exemplo o que ele afirmou em ocasião 
posterior. “Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer 
tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua 
exclusiva autoridade.” Atos 1:7 
Nessa ocasião Jesus já havia retornado ao céu e voltado para os 
discípulos. Portanto, numa condição glorificada igual a que tinha 
antes de se tornar homem e mesmo assim, Ele, ainda continua 
reconhecendo que apenas o Pai, sabe todas as coisas. 



O PAI FAZ REVELAÇÃO AO FILHO 
 

“Revelação de Jesus Cristo; Deus lha concedeu para que 
mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em 
breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu Anjo, enviando 
ao seu servo João.”  Apocalipse 1:1  

 
OBS: Nesta passagem, Jesus já encontra-se no céu, na sua 
condição glorificada. Este verso é mais uma confirmação de que 
somente  o  Pai conhece todas as coisas, do contrário, não haveria 
necessidade  do Pai revelar ao Filho coisa alguma, visto que o Filho 
também teria o conhecimento de todas as coisas. Outro exemplo: “e 
sei que seu mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu 
digo como o Pai me disse.” João 12:50  e João 8:28. 



O PAI DÁ AUTORIDADE AO FILHO 
 

“Jesus,   aproximando-se,   falou-lhes, dizendo: 
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.” 

Mateus 28:18

 
OBS: Se alguém recebe autoridade é porque não tinha 
antes. Mais uma vez fica caracterizado a condição de 
superioridade do Pai em relação ao Filho. 



O  PAI  ORDENA  AOS  ANJOS   
QUE ADOREM AO FILHO 

 
“E  ao  introduzir  o  Primogênito  no  mundo,  diz 
novamente: Adorem-no todos os anjos de Deus.” 

Hebreus 1:6 
 

OBS: Porque a necessidade de dar ordens aos anjos para adorar ao 
Filho? Sabemos que o ato de adorar é na verdade o ato de 
obedecer. Neste verso de Hebreus 1:6, a ordem não foi dada 
apenas aos anjos e para aquela ocasião. Deus ordenou também aos 
homens que obedecessem ao Seu Filho. Em outras palavras que 
adorassem Seu Filho.  Ler Mateus 17:5 e João 5:23. 



O PAI CONCEDE VIDA AO FILHO 
 

 “Assim  como  o  Pai  tem  a vida em si mesmo, também
concedeu  ao  Filho  ter  a  vida  em si mesmo”   

João 5:26
 

OBS: O texto é claro e diz que a vida do Filho é uma dádiva do Pai. 
Isso prova que o Filho morreu de verdade e de fato como qualquer 
pessoa. Se Cristo não morreu completamente e verdadeiramente, os 
espíritas estão corretos em sua doutrina que diz que a alma é 
imortal. Mas não é assim que diz a Bíblia, de fato Jesus Cristo 
morreu e foi ressuscitado por Seu Pai. Ler Atos 13:36-37; Atos 2:27. 



O PAI MANTÉM A VIDA DO FILHO 
 

 “Assim como o Pai, que vive, me enviou  e  eu vivo  pelo  
Pai,  também aquele que de mim se alimenta   viverá   por 
mim.”   João  6:57   
 
OBS: Observe que Jesus faz uma comparação de 
dependência. Ou seja, da mesma forma que a nossa vida 
depende de Jesus, a vida de Jesus depende do Pai. Uma 
coisa esta ligado a outra. Uma vida depende da outra. 



O  PAI  RESSUSCITOU  O  FILHO 
 

“Seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel: é 
em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós  
crucificastes, mas a quem Deus  ressuscitou  dentre os 
mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este 
homem se apresenta  curado, diante de vós.” Atos 4:10  

 
OBS: Deus o Pai, é vida, visto que não existe vida sem 
Deus. Alguns trinitarianos chegam ao absurdo de dizer que 
Jesus ressuscitou por si mesmo, contrariando dezenas de 
textos bíblicos que claramente afirmam que o Pai 
ressuscitou ao Filho. 



O PAI FEZ O FILHO SER SENHOR 
 

 “Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel: Deus 
o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós 
crucificastes.”  Atos 2:36  
 
OBS: Muitos cristãos trinitarianos ignoram este verso, pois 
o mesmo, claramente diz que Jesus é chamado de Senhor, 
porque o Pai, assim o fez. 
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O  PAI  FEZ  OS  MILAGRES 
POR  INTERMÉDIO  DO  FILHO 

 

“Homens de Israel, ouvi estas palavras! Jesus, o  Nazareu, 
foi por Deus aprovado diante de vós com   milagres, 
prodígios e sinais, que Deus operou por  meio  dele
entre vós, como bem o sabeis.” Atos 2:22  
 
OBS: “Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho 
do Homem, então, sabereis que EU SOU e que nada faço 
por mim mesmo; mas falo como o Pai me ensinou.”
João 8:28. O texto dispensa comentários. Fala por si 
mesmo. 



SÓ  O  PAI  É  DEUS  VERDADEIRAMENTE. 
O ÚNICO E VERDADEIRO DEUS 

 

 “Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o 
único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus 
Cristo.”  João 17:3  
 
OBS: “Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, fora de 
mim não há Deus. Embora não me conheças, eu te cinjo,” 
Isaías 45:5  Existem várias passagens afirmando que só o 
Pai é o Deus Eterno, podemos citar ainda como exemplos: I 
Coríntios 8:6, I Timóteo 2:5, Isaías 44:6. 



O  PAI  EXALTOU O FILHO 
A  PRÍNCIPE  E SALVADOR 

 

Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a Príncipe 
e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e 
a remissão de pecados.” Atos 5:31 
 
 

OBS: Jesus não precisaria ser exaltado por Deus a 
coisa alguma, se ele mesmo fosse Deus ou igual a 
Deus. Mas, é interessante notar que esta exaltação da 
parte de Deus, ocorreu antes mesmo de Cristo se tornar 
um homem e viver como tal entre os homens. “Respondeu 
ele: Não; sou príncipe do exército do Senhor e acabo 
de chegar. Então, Josué se prostrou com o rosto em terra, 
e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo?”  
Josué 5:14 e Daniel 12:1 



O PAI DEU SEU PRÓPRIO NOME AO FILHO E 
EXALTOU  ESTE NOME SOBRE TODO NOME 

 

 “Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o 
nome que está acima de todo nome, a fim  de que ao nome de 
Jesus todo joelho se sobre nos céus, sobre a terra e debaixo da 
terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo para 
a glória de Deus Pai.”Filipenses 2:9-11  
 
“...Pai Santo, protege-os em Teu Nome, o Nome que me deste,” 
S. João 17:11 
“Eu revelei o teu Nome àqueles que do mundo me deste.” S. 
João 17:6 
 
OBS: “Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles 
contra  ele,  porque  não  perdoará a vossa transgressão; pois nele 
está o meu nome.”  Êxodo 23:21. Sabemos que dar nome é uma 
prerrogativa de quem tem autoridade superior. Ex: Adão deu nome 
aos animais e a sua mulher, e Faraó mudou o nome de José como 
sinal de autoridade e superioridade sobre ele. 



O  PAI  É  O  ÚNICO  SER  IMORTAL 
 

“O único que possui a imortalidade, que habita uma luz 
inacessível, que nenhum homem viu, nem  pode  ver.
A ele, honra e poder eterno! Amém!”  I Timóteo 6:16  
 
OBS: Este verso sem sombra de dúvida, só pode estar se 
referindo ao Pai, visto que, o Filho, não apenas morreu, 
mas foi visto por incontáveis pessoas. 
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CONCLUSÃO: 
 

Cristo é o divino Filho de Deus, existente desde os tempos da 
eternidade, como pessoa distinta, mas um com o Pai. Despiu-se de 
sua divindade para tornar-se um de nós.  Viveu sem pecado, morreu 
em nosso lugar, foi ressuscitado por Deus, o Pai, subiu em corpo ao 
Céu, foi glorificado e hoje  intercede por nós e está conosco através 
de seu Santo Espírito. 
 
“Quem é que vence o mundo,senão aquele que crê  que  
Jesus  é o Filho de Deus?”  I João 5:5  



“Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o 
Filho de Deus, não tem a vida.” I S. João 5:12 
 
“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  

 
“E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e  
nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus  
servos o servirão.” Apocalipse 22:3 
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