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UMA RESPOSTA DO IRMÃO BRIAN KOCOUREK 
SOBRE A DEIDADE 

 
Essa publicação é a tradução de uma correspondência mantida entre o irmão Brian Kocourek e um 
ministro denominacional chamado Jerry Mills, no dia 26 de maio de 2010, que lhe fez algumas 
perguntas sobre a doutrina da Mensagem, em especial sobre o ensino da Divindade. Essa tradução 
foi feita naquela mesma época e agora desejamos dispor para os estudantes da doutrina da 
Mensagem na esperança de que isso possa também ajudá-lo na sua compreensão sobre esse tema. 
 
 
Irmãos, 
 

Este é um e-mail resposta a perguntas que um ministro denominacional tinha com relação à 
doutrina de Cristo como a ensinamos na Mensagem. 
 
 

Irmão Jerry, 
 

Enviei mais respostas às suas perguntas abaixo. Deixei suas palavras na cor original, e 
usei o vermelho para as minhas próprias apenas para distinguir entre as duas. 
 

Seu e-mail começou como se segue: 
 
 

Ir. Kocourek, 
 

Obrigado pela reposta. Ela esclareceu algumas coisas para mim (batismo, etc.). 
 

Irmão Jerry, eu que agradeço a você pela sua honestidade e o seu espírito benévolo neste 
diálogo, porque a maioria vem com martelo e serra na mão para derrubar o que eles 
crêem ser um ensino errado de William Branham e muitos fazem isto sem sequer saber o 
que ele na verdade ensinou, mas de uma perspectiva de segunda ou terceira mão. Você 
pelo menos perguntou para que pudesse compreender melhor de onde viemos. 
 

Agora, eu serei o primeiro a admitir que a maioria que segue William Branham não ensina 
o que ele ensinou, concernente a Divindade. Ele mesmo disse: “Muitos de vocês que estão 
ouvindo a esta fita dizem: ‘O irmão Branham é um unicista’. Eu não sou, eles estão ambos 
errados, unicistas e trindade”. Note que ele identificou aqueles que não sabiam o que ele 
estava ensinando como os muitos que estavam ouvindo as suas fitas. Portanto, você 
descobrirá que a maioria dos ouvidores de fitas são totalmente unicistas ou Só Jesus em 
sua crença. Eles crêem assim porque eles saíram do conceito trinitário da Divindade e 
foram totalmente inclinados para o Só Jesus, sem ter completamente purificado as suas 
mentes. 
 

É por essa razão que eu viajo pelo mundo ensinando aos ministros que seguem o 
ministério de William Branham, porque de alguma forma alguns homens se introduziram 
neste banquete de amor como Tiago chamava isto que tem totalmente deformado o que 
William Branham ensinou, e eles tem guiado uma grande quantidade de seguidores de 
William Branham para o entendimento do “Só Jesus”, porque eles mesmos não 
entenderam o que ele ensinou, porque eles não purificaram completamente as suas 
próprias mentes como o próprio Irineu descreve aqueles em seu dia que também foram 
para o erro. 
 

Agora, para responder as suas perguntas: 
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Nº. 1 – Quanto à separação entre Jesus e Deus... eu certamente compreendo de onde 
você está vindo quando isto se refere à separação. No entanto, você está vindo de uma 
perspectiva “humana” de Cristo, sem se dirigir inteiramente à Sua “Deidade” como Deus 
(em minha opinião). 
 

Permita-me corrigir a sua suposição sobre de onde estamos vindo. “Deus é Espírito”, o 
corpo não é Deus. Mas Deus habitou naquele Corpo. O corpo que Ele criou, foi 
compartilhado ambos pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse em vários lugares: “Meu Pai 
habita em Mim”. Portanto, o Filho de Deus não foi simplesmente um revestimento, Ele 
foi um homem, isto é onde os unicistas ou os Só Jesus deslocam a Palavra. Paulo disse: 
há um mediador entre Deus e o homem, “o Homem Jesus”. Tirar a humanidade de 
Cristo é remover o sacrifício para apenas uma cobertura, ou como você coloca isto, um 
revestimento para conter Deus e não atribui a verdadeira humanidade ao Seu Filho que 
teve que tomar a Sua própria decisão para morrer por nós, como o Seu Pai Lhe pediu para 
fazer. Ele disse: “Pai, a Minha vontade é que Tu afastes este cálice de Mim, no 
entanto, seja feita não a Minha, mas a Tua vontade”, e Ele também disse: “Por 
essa razão tenho vindo Eu ao mundo”. E Paulo também disse: “Embora Ele fosse 
um Filho, todavia Ele aprendeu a obediência até à morte na cruz”. 
 

Os unicistas ensinam que o corpo de Jesus não era realmente homem, e que Nele não 
estava um homem completo com corpo, alma e espírito. Nós cremos que Jesus foi 
totalmente Homem, e mesmo assim totalmente Deus, porque Deus habitou naquele 
Homem. “Ninguém viu o Pai, senão o Filho, e a Quem Ele O tem declarado”. 
William Branham ensinou que Ele era um ser dual enquanto Deus estava habitando Nele. 
Pois um corpo hospedou a ambos Deus e o Seu Filho, visto que Deus é Espírito e não é 
carne e sangue. 
 

No rio Jordão Deus entrou no corpo de Seu Filho, e usou o Seu Filho para declarar a Si 
mesmo à humanidade. Jesus disse: “Meu Pai habita em Mim. Ele faz as obras”. Deus 
falou e disse: “Este é o Meu Filho amado EM QUEM Me comprazo”, ou “NELE Me 
comprazo habitar”. O Pai (Deus) deixou Jesus no Getsêmani para morrer como um 
mortal. Você não pode matar Deus, Ele é o Rei imortal. Na cruz Jesus clamou: “Meu 
Deus, Meus Deus, por que Tu Me desamparaste”. (Totalmente abandonado). 
 

A razão de que Ele era Deus para as pessoas é de que o Pai habitou Nele, pois esse é o 
único corpo em que a plenitude da Divindade habitou. Mas aquele que podia 
aprender e crescer em conhecimento e estatura e sabedoria e em favor com Deus não era 
Deus, mas o Filho de Deus, o homem Cristo Jesus. Fazer Dele Deus significaria então que 
Deus poderia aprender, que Ele poderia ser obediente, poderia crescer em sabedoria e 
conhecimento e em favor com Deus. 
 

Seu Espírito não era diferente do Espírito de Deus, pois Ele O tinha sem medida: “Porque 
Deus estava EM Cristo reconciliando o mundo Consigo mesmo”. Ele nasceu com a 
Vida de Deus, a Vida do Espírito Santo.  Sua alma era de Deus. E Ele era a expressão 
exata do Deus vivo. 
 

Você e eu recebemos o nosso DNA e o conjunto genético de duas origens, nossa mãe e 
nosso pai. Seu DNA foi somente de uma origem, gerado pelo ato criativo de Deus ao 
unificar tudo que Ele é dentro de um esperma e um óvulo e plantando-o no ventre de 
Maria. O corpo foi criado: “Um Corpo Tu Me preparaste”. Sua alma e espírito se 
originaram no Filho pré-encarnado que habitou com Deus pelos séculos e séculos antes 
das fundações do mundo. Isso é o que Provérbios 8 e várias outras Escrituras nos dizem. 
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Deus foi ambos “Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”. Quase todas as epístolas 
de Paulo falam disso mui claramente. 
 

Quando a Deidade de Jesus é tirada Dele, tudo que é deixado é um homem sendo 
“sobrecarregado” pelo Espírito. Que é onde tantos tem errado... porque então eles “se” 
igualam com Ele.  
 

Eu gosto de Suas palavras “sobrecarregado”, mas não para Jesus, mas para nós referente 
ao nosso novo nascimento e batismo do Espírito, mas Ele (Jesus) foi mais do que um Filho 
sobrecarregado, pois Deus habitou Nele. 
 

Eu ouvi um homem dizer: “Eu poderia ter pago o preço da redenção da queda da 
humanidade, se eu SOMENTE tivesse a palavra de conhecimento...”. Agora, este sujeito 
está obviamente enganado! 
 

Eu concordo com você nisto. 
 

QUALQUER UM que alega ser igual com Cristo (presente ou de outra forma) está louco. 
 

Eu também concordo com isto. A palavra grega para Unigênito (monogenes) na verdade 
significa unicamente nascido. Mono significa “singular” ou “único” como em “exclusivo” e 
genes mostrando “origem” e “vida”. Ele foi unicamente nascido o que significa o único 
nascido daquela maneira. Nós temos o Espírito de Deus, que eu chamarei de a Vida de 
Deus para diferenciar a vida da pessoa, e temos esta vida por medida sendo nascidos de 
Seu Espírito e da Sua Vida de Deus, como Paulo chama isto: “ser vivificado pelo Espírito”, 
mas Ele a tinha sem medida, “Pois Nele habitou corporalmente a Plenitude da 
Divindade”. 
 

Desta forma ninguém pode assumir o Seu lugar, pois lá estava um sacrifício de uma 
vez por todas e que foi o sacrifício de Jesus Cristo o Filho de Deus que não foi nascido 
em pecado, formado em iniqüidade e veio ao mundo falando mentiras. Ele era o “nascido 
de uma virgem”. “Um Corpo Tu Me preparastes”, ensina as Escrituras. 
 

De acordo com a informação que você me deu (se eu a entendi bem), parece que você 
crê que Jesus SOMENTE “hospedou” Deus... (como um revestimento num balde). Todavia, 
sendo totalmente separado de Deus... essa é a avaliação correta de sua concepção? 
 

Não, eu não creio que você tenha compreendido bem sobre o que nós cremos. Portanto, 
sua suposição está incorreta. Nós não somos Só Jesus, como aqueles que são chamados 
“Só Jesus”, porém existe somente uma pessoa digna de abrir o Livro, que foi o Cordeiro 
de Deus morto na mente de Deus antes das fundações do mundo, Jesus Cristo o Filho de 
Deus. Eu não creio que a plenitude da Divindade viveu em qualquer outro homem. Ele era 
a Deidade em carne. Mas devemos ser capazes de separar o Deus e a carne visto que 
Deus é Espírito e não é carne. A Carne em que Deus habitou era um homem, Cristo Jesus. 
Não um outro Deus, mas o mesmo Deus que habitou na Coluna de Fogo, o mesmo Deus 
que falou a Moisés da sarça ardente, entrou em um corpo que Ele havia preparado e 
habitou naquele Corpo para Se declarar, e fazer expiação pela humanidade. 
 

Onde nós diferimos da Trindade é que eles crêem que existem três pessoas, Pai, Filho e 
Espírito Santo que são três seres separados compondo uma Divindade. Agora, se cada um 
é um ser separado de fato então cada um é Deus, portanto você tem três deuses. Eu sei 
que eles não dizem que eles crêem em três deuses, porém o romanismo na verdade 
ensina deste modo, mais um quarto, a “mãe de Deus” que é uma total tolice uma vez que 
Deus é eterno e não poderia ter uma mãe finita dando à luz a um Deus eterno. Ela deu à 
luz ao Filho de Deus, não o Deus Filho. 
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Se é assim, você não está sozinho em sua visão... uma porção de gente que vê Jesus de 
Sua HUMANIDADE tem esta visão. 
1. eles crêem que a “vontade divina” e a “vontade humana” de Jesus estavam totalmente 
separadas... (novamente, se eu entendi sua visão)... Eu permaneço correto. 
 

Primeiro deixe-me dizer isto: onde nós discordamos com as testemunhas de Jeová, 
muçulmanos e outros de como pensam errado referente à humanidade de Jesus é de que 
nós cremos que Ele foi a encarnação do Filho de Deus. Nós cremos que Deus Se encarnou 
em Seu Filho, fazendo Dele a Deidade em carne. 
 

Agora, concernente à vontade de Jesus, se crermos nas Escrituras, Jesus teve uma 
vontade, porém nunca a exercitou para Si Mesmo. Ele disse: “Pai, a Minha vontade é 
que Tu afastes de Mim este cálice, mas todavia, seja feita não a Minha mas a 
Tua vontade”. Então Ele tinha uma vontade porque Ele disse que Ele tinha. Mas Ele foi 
um Filho obediente, então Ele rendeu a Sua própria vontade à vontade do Pai em tudo. 
Ele disse aos fariseus em João 5:19 e 5:30: “O Filho nada pode fazer senão o que 
Ele vê o Pai fazer, e o Pai trabalha e o Filho trabalha até aqui”. 
 

Este é o modelo para todos os filhos seguirem, mas eles seguirão? Dificilmente. Eu creio 
de todo o meu coração que os filhos de Deus no tempo da manifestação dos filhos de 
Deus devem chegar ao ponto onde nos renderemos a esse padrão que Jesus estabeleceu 
como o Filho Primogênito numa vasta família de irmãos. Se somos para nos tornar filhos 
manifestados, então nós podemos ser assim não diferentemente do que Jesus mesmo 
manifestou-Se como o Filho de Deus, e que é em e através de Sua obediência. 
 

Jesus não foi manifestado como o Filho de Deus pelos milagres que Ele realizou, pois 
Balaão teve milagres e assim fez Janes e Jambres. O que estabelece Jesus aparte de 
todos os outros foi Sua obediência 100% a Seu Pai em tudo. Mas somos predestinados 
a adoção de filhos por Jesus Cristo, e somos ordenados a ser como a imagem do 
Filho primogênito em uma vasta família de irmãos como Paulo disse em Romanos 
8. 
 

Eles crêem que Jesus viveu na cruz DEPOIS de ser abandonado pelo Espírito Eterno... 
 

Eu concordo com isso porque as Escrituras dizem assim. Se nós não cremos em Suas 
próprias palavras, no que mais nós não creremos? As Palavras de Jesus mesmo disse: 
“Meu Deus, Meu Deus, porque Tu Me desamparaste”. Portanto existem duas coisas 
aqui que devemos entender: 
1) Ele tinha um Deus, pois se Aquele pendurado fosse Deus, como que Ele poderia clamar 
a Deus, chamando-Lhe “Deus”. E se Aquele que estava clamando aquelas palavras fosse 
Deus, então você agora possui três deuses, o que é uma heresia. 
2) A palavra “desamparado” quer dizer totalmente abandonado, e ser totalmente 
abandonado quer dizer exatamente isso. Tentar fazer disso qualquer outra coisa seria 
torcer a Escritura para ajustar a uma idéia preconcebida ou uma idéia ensinada por 
preceitos de homens, e não pela Palavra de Deus que não precisa de interpretação. Deus 
interpreta a Sua Palavra pelo cumprimento Dela. 
 

O problema com as escolas teológicas é que em cada era Deus nunca tem utilizado 
aqueles treinados nas escolas. Seus profetas sempre foram pessoas que Ele envia para 
corrigir o que estava sendo ensinado pelo sacerdócio predominante daquele dia. 
 

Eu discordo com destes dois pontos... Deixe-me explicar por que... 
 

O ponto principal é: há UM Espírito Eterno de Deus. Este MESMO Espírito Eterno fez 
sombra sobre Maria e a “semente” incorruptível (o Sangue do próprio Deus) foi colocada 
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dentro de seu corpo. Este MESMO “Espírito Eterno” foi “manifestado” na carne 
1Timóteo 3:16. 
 

Eu concordo com você aqui, mas observe que Ele foi manifestado NA carne, não diz que 
Ele era aquela carne. Deste modo a carne foi o vaso que Deus usou através do qual Ele Se 
manifestou à humanidade. 
 

1. A “vontade humana” e a “vontade divina” em Jesus estavam “presas juntas em 
união”. NÃO existe separação de vontades... Sua vontade estava “presa junta” à 
vontade do Espírito Eterno... Hebreus 10:7. Então disse: Eis aqui venho (No 
princípio do livro está escrito de mim), para fazer, ó Deus, a tua vontade. 

 
Isto também é verdade, mas deve ser equilibrado com o Jardim do Getsêmani onde Jesus 
expressou ao Pai que Sua vontade humana era de que Ele, o Pai, afastasse o cálice Dele, 
mas Ele rendeu a Sua vontade humana à vontade de Seu Pai como um Filho obediente. 
 

2. Jesus tinha TODO o poder no céu e na terra (porque Ele era Deus). 
Mateus 28:18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder 
no céu e na terra.  
 

Novamente se foi dado a Ele, então para começar Ele não o tinha. Isto foi dado 
a Ele. Deus entrou em Seu Filho, e este Filho e a Bíblia diz: Ele foi feito ambos 
Senhor e Cristo. Agora, esta palavra “Poder” não é dunamis, significando todo o 
poder, tal como o poder de fazer milagre, mas é todo exousia significando “toda 
autoridade”. 
 

Toda autoridade foi dada a Ele. Influência delegada.  Isso não faz Dele Deus, isso 
quer dizer que Deus foi para o lado e disse: “Este é o Meu Filho amado EM Quem Me 
comprazo, agora a Ele ouvi”. Portanto Deus que é a Palavra, pôs-Se de lado e disse: 
“Meu Filho tem a Minha Palavra viva Nele e está sendo expressa através Dele, agora 
ouçam ao que Ele tem para vos dizer porque Ele é a Minha Palavra manifestada”. 
 

Colossenses 2:9: Porque Nele habitou CORPORALMENTE TODA a plenitude da 
Divindade! 
 

Observe que NELE habitou a plenitude. NELE, não que Ele fosse, mas NELE, Alguém 
estava habitando Nele que é a completa plenitude da Divindade. Agora, Noé Webster nos 
conta que “Divindade” não é uma tradução correta, porque a palavra grega Theos quer 
dizer Deus por si mesmo. Portanto ele sugeriu Godhood (Deidade) que seria uma tradução 
melhor, porque o sufixo “hood” sugere a qualidade ou estado de ser. Que é a qualidade 
ou estado de ser Deus. 
 

3. Jesus tinha a capacidade de perdoar pecados (porque Ele era Deus). 
Lucas 5:22-24: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-
lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são 
perdoados; ou dizer: Levanta-te, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem 
tem sobre a terra poder de perdoar pecados (disse ao paralítico), a ti te digo: 
Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua casa.  
 

Novamente esta palavra “poder” não é dunamis, porém exousia significando aquela 
autoridade que havia sido dada a Ele para assim fazer. Um policial não tem poder para 
parar carros correndo a 100 milhas por hora, mas ele tem autoridade apoiada pelas leis da 
terra e pleno poder do governo para assim fazer. 
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4. Jesus NÃO PODIA viver sem o Espírito Eterno... é por essa razão que foi IMPOSSÍVEL 
para Ele viver na cruz SEM o Espírito Eterno. 
João 6:57: Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de 
mim se alimenta, também viverá por mim.  
 

Você também deve equilibrar isto com João 5:26, João 5:26 (Versão do Rei Tiago) 
Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Ele deu ao Filho ter a vida 
em si mesmo 
 

Hebreus 9:14: Quanto mais o sangue de Cristo, que por meio do Espírito eterno 
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das 
obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?  
 

Toda a Palavra do começo ao fim diz isso. O grego “dia” significa o canal de um ato. 
Quanto mais poderia o Filho de Deus Se oferecer a Deus. Observe que não foi Deus Se 
oferecendo, mas Cristo, o Filho de Deus que derramou o Seu Sangue a Deus. Note. Note 
que a chave aqui é que Ele Se ofereceu... a Deus. 
 

Deus não Se ofereceu a Si Mesmo. O Filho em plena e completa sujeição Se ofereceu a 
Deus pelo derramamento de Seu Sangue pelos pecados. 
 

5. Jesus PODIA dar vida eterna... Ele não poderia se Ele não fosse Deus. 
 

João 17:2-3: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna 
a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, (O ESPÍRITO ETERNO) e a Jesus Cristo, (A MANIFESTAÇÃO 
CARNAL) a quem enviaste.  
 

Como esta Vida eterna é dada? A mesma vida que habita em Cristo foi liberada na cruz e 
voltou sobre nós. Romanos 8:11 (na versão do Rei Tiago) E, se o Espírito ddaaqquueellee que 
dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos 
ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em 
vós habita.  
 

E quem é o “daquele” que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus ressuscitou Jesus 
dentre os mortos... 
 

Atos 13:32: ...Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus; 
Atos 5:30: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus... 
Atos 3:26: Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus... 
Atos 2:32: Deus ressuscitou a este Jesus... 
 

>>Note: Deus que é um Espírito (João 4:24) que ninguém tem visto em tempo algum... 
tomou de Seu próprio Espírito uma IMAGEM... para o propósito da criação. Foi através 
desta IMAGEM que Ele falaria e criaria o mundo e tudo ali... Esta seria a MESMA IMAGEM 
que Ele fez em Adão, e mais tarde ELE MESMO entraria... A MESMA 
IMAGEM=PALAVRA. 
1. Esta IMAGEM era a PRÓPRIA PESSOA de Deus para o propósito da criação. 
 

A palavra “imagem” fala de um reflexo ou aparência física ou corpo, mas nunca fala do 
original. Webster: “Uma imagem é uma aparência física ou a representação de uma 
pessoa, animal ou coisa, fotografada, pintada, esculpida, ou qualquer outra forma visível. 
2. Uma reprodução ótica ou aparição de um objeto, como é produzido por reflexo de um 
espelho, refração por uma lente, ou a passagem de raios luminosos através de uma 
estreita abertura e sua recepção sobre uma superfície”. 



Doutrina da Mensagem 

7 

Então a Imagem não é Deus, mas um reflexo ou uma cópia de Si; em outras palavras, 
exatamente como Adão foi feito à Sua semelhança assim primeiro foi o Filho de Deus. 
 

2. Esta IMAGEM NÃO ESTAVA SEPARADA do ESPÍRITO ETERNO de Deus, mas ela era a 
EXPRESSÃO VISÍVEL do ESPÍRITO ETERNO SUPREMO. 
 

A palavra “expressão” significa trazer à visão aquilo que não é visto. Cristo Jesus, o Filho 
de Deus, foi o vaso no qual Deus Se en morphesou e habitou para manifestar ou 
expressar a Si Mesmo à humanidade. 
 

3. Esta IMAGEM era a PALAVRA... a PALAVRA que estava COM Deus... foi FEITA - SE 
TORNOU CARNE... 
 

A Palavra não é a Imagem, a Palavra que se tornou carne era a imagem. Jesus disse em 
João 17:22: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como 
nós somos um.  
 

Agora, esta glória que Jesus recebeu de Deus que fez Dele um com Deus é a mesma 
glória que nos é dada para fazer de nós um com Deus da mesma maneira que Jesus e 
Deus são um. A palavra grega doxa foi traduzida como “Glória” e ela quer dizer “opinião”, 
“valores” e “juízo”. Então por nos dar as próprias opiniões, valores e juízos de Deus, nós 
nos tornamos um com Deus (A Palavra) exatamente como Jesus era Um com Deus. Deus 
é a Palavra enviada. Jesus foi a expressão ou a vida fora dessa Palavra fazendo Dele um 
com Seu Pai. Agora, se estamos supostos a nos tornar um com Deus exatamente como 
Jesus foi um com Deus, então esta unidade com Deus deve obter a glória, a Doxa que é 
dada a nós. Você não pode dizer que Jesus era um com Deus de uma maneira e que nos 
tornamos um com Deus de outra maneira ou você não diz o que Jesus disse. Ele disse que 
da mesma maneira que Ele e Deus eram um nós nos tornamos um. 
 

João 1:1-4 No princípio era a Palavra, [IMAGEM] e a Palavra estava com Deus, e a 
Palavra era Deus. [A PESSOA DO ESPÍRITO ETERNO]. O mesmo estava no princípio 
com Deus. [antes da criação] Todas as coisas foram feitas por ele; e sem Ele nada 
do que foi feito se fez. Nele estava a vida; [Espírito Eterno] e a vida era a luz dos 
homens. 
>> esta IMAGEM era a própria EXPRESSÃO do ESPÍRITO ETERNO INVISÍVEL. 
Esta IMAGEM NÃO ERA DEUS COM DEUS... era particularmente a PRÓPRIA 
IMAGEM=PESSOA de Deus. 
 

João 1:1 é Deus, ponto final, isso não é Deus e um outro que é a Sua imagem, é Deus 
mesmo que é o Espírito Eterno e Ele é Vida. Em João 1:14 é o mesmo Deus que é a 
Palavra que encarna Seu Filho e a Palavra se torna carne. 
 

P. QUEM FOI JESUS? 
Colossenses 1:15-17: O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda 
a criação; porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, 
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam 
potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e 
todas as coisas subsistem por ele. 
 

>> JESUS FOI O PAI INVISÍVEL = O ESPÍRITO ETERNO FEITO MANIFESTO 
1 João 1:1-3: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os 
nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra 
da vida (Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos 
anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada); o que 
vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a 



Doutrina da Mensagem 

8 

nossa comunhão é com o Pai, [ESPÍRITO ETERNO] e com seu Filho Jesus Cristo 
[CORPO CARNE-SANGUE]. 
 
Note que João diz que nós temos companheirismo com ambos Pai e Filho. Ele usa a 
palavra e liga os dois, porque e é uma conjunção e uma conjunção liga dois objetos. Ele 
usa este “ambos” também em 2 João 9: ...Quem persevera na doutrina de Cristo, 
esse tem ambos o Pai e o Filho.  
 

2 João 3: Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus 
Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor.  
 

João 1:14: E a Palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória 
como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.  
 

Agora, a palavra “de” significa “fora de” ou “derivado de” ou “surgindo de”. Assim isto fala 
do Unigênito derivado de ou surgindo do Pai. Então quando a Palavra foi feita carne, foi 
quando Deus tirou todas as Suas características e as fundiu no óvulo e no esperma e 
produziu um Filho. Depois Deus entrou naquele Corpo para Se manifestar (que é a 
Palavra) à humanidade. 
 

>> O PAI=ESPÍRITO ETERNO que foi feito MANIFESTO em CARNE foi GERADO 
pelo PAI! 
>> A CARNE=PALAVRA foi o MEDIADOR entre o ESPÍRITO INVISÍVEL E A 
HUMANIDADE=ESPÉCIE HUMANA. 
 

Se você não compreende a Divindade, então você não compreenderá Isaías 9:6: 
 

Deixe-me explicar... Isaías 9:6 (A) porque um menino nos nasceu, se nasceu tem um 
princípio, portanto não é eterno... se nasceu, alguém antes Dele tem que dar à luz a Ele. 
Nascer sugere pedigree e linhagem, também sugere gerar (B) um filho nos é dado: se 
ele é dado então ele é um dom. O doador é maior do que o dom. João 3:16 Pois Deus 
assim amou o mundo que Ele deu Seu Filho unigênito... (C) e o governo estará sobre 
o seu ombro. Lucas 1:32: será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o 
trono de Davi, seu pai. (D) Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o 
Deus poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Agora, vamos examinar a 
última porção que lida com o nome deste menino, este Filho que nascerá: Maravilhoso, 
(“Maravilhoso” é um nome? Não) Conselheiro, (“Conselheiro” é um nome? Não. É um 
título) Deus poderoso, (“Deus poderoso” é um nome?) o Pai da eternidade, (“Pai” é um 
nome? Não) o Príncipe da Paz (“Príncipe da Paz” é um nome? Não). Agora, há somente 
um nome do Pai da eternidade, do Deus Poderoso, do Conselheiro, etc. O que então isto 
significa quando nos diz que este que nasceu e nos é dado será chamado? Seu nome será 
“chamado” aqui diz, então o que isto quer dizer? Esta palavra “chamado” foi traduzida 
da palavra hebraica “qard” que quer dizer “proclamar”. Então nós vemos que Seu nome 
proclamará o Deus poderoso, seu nome proclamará o Pai da eternidade, pois é o nome do 
Pai. Jesus nos disse isso em João 5:43: Eu vim em nome de meu Pai, e não me 
aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. 
 

>> O ESPÍRITO ETERNO não tinha um CORPO DE CARNE, então DEUS = O 
ESPÍRITO ETERNO foi manifestado em CARNE para pagar o preço da redenção com o 
Seu Sangue e vida imaculada! 
 

Hebreus 1:1-6: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, 
aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias NO Filho, a quem 
constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também os mundos.  
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Agora, se Deus falou em Seu Filho, e Deus nomeou este Filho para ser o herdeiro de tudo, 
então verdadeiramente você não pode ser o nomeado e ser o mesmo como o nomeador. 
E para se tornar herdeiro alguém deve receber as possessões de outro. Você não pode ser 
herdeiro de si mesmo. 
 

...O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, 
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas; feito 
tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.  
  

O resplendor do Doxa de Deus, opiniões, valores e juízos de Deus, e a expressa imagem 
que sabemos que a imagem não é o original, mas um reflexo ou corpo do original. Então 
Ele é a cópia da pessoa de Deus, o mesmo em cada detalhe, mas Ele Mesmo não é o 
original. 
 

Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? 
 

Agora, se Ele é gerado Ele tem que ter um princípio, e se Ele tem um princípio Ele não é o 
Espírito Eterno. Caso contrário a linguagem não tem significado. 
 

E outra vez: Eu lhe serei por Pai, [ESPÍRITO ETERNO] E ele me será por Filho? 
[CORPO DE CARNE]. 
 

Agora, você não pode ser ambos seu próprio pai e depois também seu próprio Filho. Ou 
Deus é Seu Pai e Ele é o Filho de Deus, ou você não faz sentido de linguagem. 
 

E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de 
Deus o adorem. 
 
Note que o primogênito está colocado numa categoria especial onde Ele pode receber 
adoração. Por quê? Porque Ele é o Corpo que a plenitude da Divindade tabernaculou 
corporalmente. 
 

>> O FILHO=MANIFESTAÇÃO do ESPÍRITO ETERNO foi TRAZIDO ao mundo, 
porque O ESPÍRITO ETERNO fez sombra sobre Maria... desta forma o ESPÍRITO foi 
MANIFESTO na CARNE! 
 

Note suas próprias palavras, que o Espírito Eterno foi manifestado NO corpo de Seu Filho. 
“Em” é uma palavra crítica aqui. Nos dias de Noé aqueles que não compreenderam esta 
Palavra pereceram porque eles não entraram na arca. E não compreender isso significa 
que nós também interpretamos mal a Divindade. 
 

>>O FILHO foi GERADO=trazido à existência em Belém... e NÃO existe como uma 
PESSOA SEPARADA do ESPÍRITO ETERNO=IMAGEM, PESSOA DE DEUS! 
 

Você está errado nesta declaração. O Filho estava com Deus antes que Ele viesse em 
carne. Paulo nos ensinou isto assim como também o Antigo Testamento, de que Jesus 
pré-existiu com Deus antes que o mundo fosse formado. 
João 17:5 E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha 
contigo antes que o mundo existisse.  
 

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. 
 

Apocalipse 21:5-6: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas 
todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E 
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disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem 
quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.  
 

>NOTE: Aquele que sentou no trono era o ALFA e ÔMEGA, o PRINCÍPIO e o FIM! 
>NOTE: Qual é a sua identidade daquele que está assentado no trono? 
Apocalipse 1:7-8: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que 
o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. 
ESTE É JESUS! CONCORDA? 
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que 
há de vir, o TODO-PODEROSO. 
>> JESUS É O ALFA E O ÔMEGA, O PRINCÍPIO E O FIM, que ERA-É-HÁ DE VIR, 
O TODO-PODEROSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
>>Jesus É o Um e o ÚNICO QUE ANDA E FALA, A PESSOA DE DEUS! 
 

ESTE UM QUE É Alfa e Ômega é o mesmo que não muda, e segundo Malaquias 
3:6 que diz: “Eu sou Deus e Eu não mudo”. É por essa razão que Hebreus 13:8 
fala do Pai que habitou no Filho, (O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo) não do 
próprio Filho. 
 

Muito obrigado pelo seu interesse em desejar descobrir o que cremos e o espírito em que 
você tem endereçado suas perguntas. Como você vê a Escritura não pode justificar um 
conceito unicista nem um trinitário. Existe um Deus que teve um Filho, (Deidade em 
Carne) e habitou naquele Filho para Se manifestar à humanidade, e para nos redimir de 
volta a nossa posição legal a qual perdemos no jardim do Éden. 
 

Quanto às outras perguntas referente à redenção e salvação, nós cremos que ser redimido 
significa ser trazido de volta à posição na qual estava em Deus antes das fundações do 
mundo quando nós éramos pensamentos na mente de Deus. Redimir significa comprar de 
volta ou trazer de volta à condição original. 
 

Quanto à salvação Paulo nos ensinou que pela Graça sois salvos mediante a Fé e 
isso é um dom de Deus. Efésios 2:5 e 2:8. Atos 15:11, etc. 
 

Cremos que o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento são uma e a mesma coisa. 
Quando você é nascido de novo é porque a Vida de Deus através de Seu espírito tem 
vivificado você para a Vida Eterna. 
 

Cremos que isto vem através do recebimento da Palavra de Deus que é uma Semente que 
não perece, eterna como Pedro diz em 1 Pedro 1:23: Sendo de novo gerados, não de 
semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que 
permanece para sempre. 
 

Isto é exatamente o que o próprio Jesus ensinou em João 6:63 onde Ele disse: minhas 
Palavras são espírito e são Vida, e também João 5:24 onde Jesus disse: quem ouve 
a Minha Palavra, e crê Naquele que Me enviou, tem a vida eterna, e não entrará 
em condenação, mas passou da morte para a vida.  
 

Que Deus possa abençoar o seu estudo de Sua Palavra, 
 

Ir. Brian 
 

 
Tradução: Diógenes Dornelles  
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