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A Bíblia mostra que existe um Deus Único

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o 

único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a 

quem enviaste”. João 17:3.



“Porque, ainda que há também alguns que se 

chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, 

como há muitos deuses e muitos senhores, 

todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de 

quem são todas as coisas e para quem 

existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo 

qual são todas as coisas, e nós também, por 

ele”. I Coríntios 8:5 e 6.



A Bíblia mostra que Jesus é o Filho de Deus e 

que quem revelou isso a Pedro foi o Pai

“Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? 

Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus Lhe 

afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, 

porque não foi carne e sangue que te revelaram, 

mas meu Pai, que está nos céus”. Mateus 16:15 

a 17. 



A Bíblia mostra, no Antigo Testamento, dois 

Seres divinos: o Pai e o Filho

“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”? 

Provérbios 30:4.



O apóstolo Paulo explica que o Pai é o Deus de 

Jesus

“... para que o Deus de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de 

sabedoria e de revelação no pleno conhecimento 

dele”. Efésios 1:17



Jesus, no Apocalipse, reafirma que o Pai é o seu 

Deus

“Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do 

meu Deus, e daí jamais sairá; gravarei também 

sobre ele o nome do meu Deus, o nome da 

cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que 

desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o 

meu novo nome”. Apocalipse 3:12. 



A Bíblia diz que a salvação pertence a Deus e ao 

Cordeiro 

“... e clamavam em grande voz, dizendo: ao 

nosso Deus, que se assenta no trono, e ao 

Cordeiro, pertence a salvação”. Apocalipse

7:10.



A Bíblia explica que Cristo é subordinado ao Pai

“E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino 

ao Deus e Pai, quando houver destruído todo 

principado, bem como toda potestade e poder”. I 

Coríntios 15:24.



Cristo disse que o Pai é maior do que ele

"Ouviste que eu vos disse: Vou e volto para 

junto de vós. Se me amásseis, alegrar-vos-íeis 

de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do 

que eu”. João 14:28.



A Bíblia mostra que quem inspirou os profetas foi o 

Espírito de Cristo

“Foi a respeito desta salvação que os profetas

indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca 

da graça a vós outros destinada, investigando, 

atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias 

oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que 

neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os 

sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que 

os seguiriam”. I Pedro 1:10 e 11.



A Bíblia relata que Jesus morreu

“Sendo este entregue pelo determinado desígnio e 

presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o 

por mãos de iníquos; o qual, porém, Deus ressuscitou, 

rompendo os grilhões da morte; porquanto não era 

possível fosse ele retido por ela... A este Jesus Deus 

ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas”. 

Atos 2:23, 24 e 32.



“Mas chegando-se a Jesus, e vendo-o já morto, não 

lhe quebraram as pernas”. João 19:33.



A Bíblia explica que quem ressuscitou Cristo foi 

o Pai

“O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, 

a quem vós matastes, pendurando-o num 

madeiro. 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 5:30 e 31.



A Bíblia, em Atos, chama o Espírito de Jesus, de 

Espírito Santo

“E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido 

impedidos pelo Espírito Santo de pregar a 

palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir 

para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o 

permitiu”. Atos 16:6 e 7.



A Bíblia explica, em Atos, que os batismos eram 

realizados em nome de Jesus

“Quando ouviram isto, foram batizados em nome 

do Senhor Jesus”. Atos 19:5.

Há outros 3 versos no Livro de Atos que falam 

sobre batizar em nome de Jesus Cristo – Atos 

2:38, e em nome do Senhor Jesus – Atos 8:16 e

10:48.



Lembre-se que é para orar, curar, expulsar 

demônios, realizar milagres, tudo em nome de 

Jesus! Marcos 16:17 e 18.

“E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei 

tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele 

graças a Deus Pai”. Colossenses 3:17.



A Bíblia mostra que Jesus é o único mediador 

entre Deus e os homens

“Porque há um só Deus e um só mediador entre 

Deus e os homens, Cristo Jesus, homem”. I 

Timóteo 2:5.

Jesus é intercessor junto ao Pai, logo, não é igual 

ao Pai. 



E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos 

corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, 

Pai”. Gálatas 4:6.



A Bíblia mostra que nossa comunhão é com o 

Pai e com o Filho (dois Seres)

“... ora a nossa comunhão é com o Pai e com seu 

Filho, Jesus Cristo”. I João 1:3.



A Bíblia mostra, em Apocalipse, apenas um 

trono, o trono de Deus e do Cordeiro

“Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante 

como cristal, que sai do trono de Deus e do 

Cordeiro”. Apocalipse 22:1.
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Baixe gratuitamente o áudio das principais 

partes do Manual Bíblico Unitariano em:

www.AoDeusUnico.com.br
http://aodeusunico.com.br/audio-book-manual-biblico-

unitariano-comeca-a-ser-publicado-inedito/

http://aodeusunico.com.br/audio-book-manual-biblico-unitariano-comeca-a-ser-publicado-inedito/


Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade?

Gálatas 4:16
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