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Desde os primórdios da civilização todos desejaram ver Deus. 
 

Os Profetas e os servos de Deus sempre desejaram ver Deus e 
também saber seu Nome. 
 

Tomando o verso pela concepção natural, nos parece que ele esta 
falando do sentido da visão natural, porem não se pode ver a Deus e seu 
Reino, com a visão natural. 
 

As coisas de Deus são sempre sobrenaturais, e Deus sempre opera 
sobrenaturalmente, quando se trata do Reino de Deus, ele esta presente 
porem nunca pode ser visto de forma natural. 
  
João 14.9 
9 Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes 
conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: 
Mostra-nos o Pai? 
 
 Há uma enorme distorção a respeito de ver à Deus o pai de Jesus 
Cristo; e devido à esta escritura, tem surgido varias Interpretações a 
respeito disto. 
 
 Uma das Interpretações vem dos seguidores da Doutrina Unicistas 
e é mencionada que esta escritura significa que se vê à Deus na Pessoa 
de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo é seu Próprio pai, e que Ele é o 
Próprio Deus. 
 
 Mas observando atentamente as Escrituras, observamos que Deus 
nunca foi visto e nem é visto, como mencionado pelo Apóstolo Paulo 
para Timóteo  
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1º TIMÓTEO 6: 13 - 16. 
Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, 
que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, Que 
guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição de 
nosso Senhor Jesus Cristo; A qual a Seu tempo mostrará o bem-
aventurado, e Único Poderoso SENHOR, Rei dos reis e Senhor dos 
senhores; AQUELE QUE TEM, ELE SÓ, A IMORTALIDADE, E HABITA 
NA LUZ INACESSÍVEL; A QUEM NENHUM DOS HOMENS VIU NEM 
PODE VER, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém.   
 
 Então, podemos ver que o Apostolo Paulo, diz que Ninguém viu e 
nem pode ver a Deus. 
 
 Paulo viu a Coluna de Fogo, que falou com ele, e aqui ele 
claramente diz que nenhum homem pode ver a Deus, e nunca ninguém 
viu a Deus. 
 
Atos 9 
3 E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, 
subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4 E, caindo em terra, 
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5 E 
ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu 
persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 
 
 Então podemos ver que Paulo não viu a Deus, ele ouviu a Deus; e 
o que ele viu foi uma teofania de Deus; o Logos que saiu de Deus, que é 
o corpo Teofânico. 
 
1º Timóteo 6 
16 Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a 
quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e 
poder sempiterno. Amém. 
 

ÊXODO 33: 20. 
E disse mais: Não poderás ver a minha face, PORQUANTO 
HOMEM NENHUM VERÁ A MINHA FACE, E VIVERÁ.  

 
 Então o que o Apostolo Paulo viu não foi Deus, mas ele ouviu a 
Deus. 
 
 O Reverendo Branham ensina desta maneira, sobre a Escritura de 
S. João 14:9; que somente se podia ver à Deus pelas Obras Realizadas. 
 
Na Citação no Sermão Mostra-nos o Pai o que nos 56-0422 E-36 WMB 
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Agora, muitas vezes tem sido dito que NENHUM HOMEM PODE VER A 
DEUS EM QUALQUER MOMENTO, a Bíblia diz assim. Mas o 
unigênito do Pai O declarou. Filipe, aqui ele foi muito inquisitivo; ele quis 
ver o Pai. Diz aqui que Ele disse: "Estou há tanto tempo convosco, Filipe, 
e não me conheces?” Disse, "Quando você vê a mim você vê Meu 
Pai." Em outras palavras, VOCÊ VÊ O PAI EXPRESSAR-SE 
“ATRAVES” DO FILHO. Ele e o Pai eram um no sentido de que 
Seu Pai estava habitando Nele, não Ele fazendo as obras; Ele era 
um Filho, Ele mesmo, o imortal, nascido da virgem, Filho de Deus. E 
então Nele estava habitando o Deus o Pai, expressando a Si 
mesmo para o mundo, Sua atitude para com as pessoas. Vê? Bem, é 
assim que Cristo e Deus eram um. Deus estava em Cristo reconciliando o 
mundo Consigo mesmo. Agora, Ele disse: "Quando você vê a mim, você 
vê o Pai, e por que você diz, ‘Mostre-nos o Pai?’ 
 
Havia um interesse para se conhecer visivelmente a Deus, e muitos 
pensavam naqueles dias, como também pensam neste tempo atual, que 
olhando para a pessoa de Jesus Cristo o Filho de Deus estaríamos vendo 
o Deus Pai. 
 
Este ver o Pai, o Reverendo Branham explica de que forma isto se podia 
fazer. 
 
Citação do Sermão HEBREUS CAPÍTULO 1 57-0821 25-158  
Tomé disse, “Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta.” Disse, “Estou 
há tanto tempo convosco e não Me conheceste?” Disse: “Quando vês a 
mim, tu vês o Pai. E porque dizes, ‘mostra-nos o Pai’? Eu e o Pai somos 
Um. Meu Pai habita em Mim. Eu sou apenas um Tabernáculo chamado 
o Filho. O PAI HABITA EM MIM. Não sou Eu quem faz as obras, é Meu 
Pai que habita em Mim. Ele faz as obras, não Eu.” 
 
 Somente podemos ver Deus por suas manifestações, vê-lo pela 
Sua Palavra, em seu Filho, em sua Igreja ou seu Povo, mas nunca 
podemos ver na sua forma original. 
 

O Apostolo João, que conviveu com o Senhor Jesus Cristo, disse que 
NINGUEM JAMAIS VIU A DEUS. 
 
Então o que Ele viu em Jesus Cristo, Não foi o PROPRIO DEUS. 
 
I João 4.21 
12 NINGUÉM JAMAIS VIU A DEUS; se nos amamos uns aos outros, 
Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor.  


