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Prefhcio do Autor 

Essenciais da Teologia Unicista, primeiramente foi 
apresentado como um trabalho sobre "Aspectos do Movi- 
mento Pentecostal Unicista" , num simpdsio patrocinado pela 
Harvard Divinity School em 5-7 de Julho de 1984, em 
Cambridge, Massachusetts. Dos dez maiores trabalhos apre- 
sentados no simpdsio, este foi o unico apresentado por al- 
gu6m da Pentecostal Unida e o unico a lidar diretamente 
com a doutrina Unicista mesma. 0 propdsito do trabalho 
foi para apresentar os elementos essenciais da convicqiio 
Unicista, para distingui-la claramente do trinitarianismo, e 
responder obje~des que os trinithrios possam levantar. 

Sendo que muitas pessoas, incluindo os trinitarianos, 
tem expressado grande interesse no trabalho, foi preparado 
para sua publicaqiio. Foram feitas somente algumas mudan- 
qas pequenas, sendo que a mais nothvel 6 a citaqiio tirada 
dos escritos de W.A. Criswell. 

Espero que este livrete tenha uma dupla funqiio: (1) 
um resumo, uma referencia conveniente para crentes Unicista 
e (2) urn resumo porCm uma introduq20 completa da 
Unicidade, para aqueles fora do movimento. 

Para uma discuss20 detalhada da doutrina da 
Unicidade, recomendo ao leitor outro livro do autor, "A 
Unicidade de Deus" . 

David K. Bernard 



Essenciais da Teologia 
Unicista 

De acordo com r ~ n a  estimativa, um quarto dos 
Pentecostais Arnericanos aderem na doutrina conhecida como 
Unicidade.' Na histdria da igreja, muitos tCm formulado 
independentemente uma forma de teologia Unicista incluin- 
do, por exemplo, os modalistas e os Sabelianos na era ante- 
Nicena, Miguel Serveto (1531), John Miller (1876), Andrew 
Urshan (1910), R.E.McAlister, John Scheppe, e Frank Ewart 
(1913), e a Verdadeira Igreja de Jesus na China (1917). 
Conseqiientemente a teologia Unicista n8o pode ser analisa- 
da somente pel0 desenvolvimento histdrico do movimento 
modern0 Unicista; devem ser dada atenq8o sCria aos textos 
biblicos que tem induzido o reaparecimento persistente den- 
tro da Cristandade. Este trabalho identificari os dogmas dis- 
tintos da teologia Unicista da perspectiva de um Pentecostal 
Unicista, e apresenta sua base biblica, e compara-o com o 
trinitarianismo . 



A doutrina Unicista pode ser apresentada sucintamen- 
te em duas propostas: (1) h i  um s6 Deus indivisivel sem 
distin~2o de pessoas; (2) Jesus Cristo esta toda a plenitude 
da Divindade encarnada. Todos os titulos da Deidade po- 
dern ser aplicados para Ele e todos aspectos da personalida- 
de divina est2o manifestados nEle. 

Monoteismo Radical 

A base da teologia Unicista C um conceit0 radical de 
monoteismo. Simplesmente declara, Deus C absolutamente 
e indivisivelmente um. N2o ha distinqdes ou divisdes essen- 
cia1 em Sua natureza eterna. Todos os nomes e titulos da 
Deidade, tais como Elohim, Yahweh, Adonai, Pai, Verbo, 
e Espirito Santo referem-se a um e o mesmo ser, ou - em 
terminologia trinitariana - de uma pessoa. Qualquer 
pluralidade associada com Deus C somente uma pluralidade 
de atributos, titulos, pap&, manifestaqdes, modos de ativi- 
dades, ou relacionamentos do homem. 

Esta C a posiqso hist6rica de judaismo. Tanto crentes 
Unicistas como judeus encontram a express20 classica desta 
fC em Deuteron6mio 6:4: "Ouve, Israel, o SENHOR nosso 
Deus C o unico SENHOR." Muitas outras passagens no 
Antigo Testamento, particularmente em Isaias, afirma o 
monoteismo estrito e s2o interpretadas literalmente de mod0 
excluir qualquer pluralidade na Deidade. Por exemplo: 
"...antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim 
nenhum havera. Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim n2o 
ha salvador . " (Isaias 43 : 10- 1 1). " . . .eu sou Deus, e n2o h i  
outro, eu sou Deus, e n2o ha outro semelhante a mim." 
(Isaias 46:9). 

Nenhuma passagem no Antigo Testamento declara 
explicitamente a doutrina trinitariana; uma n2o pode deriva- 



la de uma exegese de somente textos do Antigo Testamento. 
Se a triplicidade C uma parte essencial da natureza de Deus, 
Ele n2o revelou isto para Seu povo escolhido. Se correto, o 
trinitarianismo 6 o unico aspect0 chave da natureza de Deus 
totalmente desconhecida no Antigo Testamento mas revela- 
da no Novo Testamento. Se Deus e uma trindade, ent2o 
Abra20, o pai dos fieis de todas epocas, n2o compreendeu a 
natureza da Deidade a quem ele adorava. 

0 s  crentes Unicistas d20 as seguintes explicaq6es para 
as passagens do Antigo Testamento que os trinitarianos ci- 
tam quando aludem h trindade. 

* 0 uso da palavra plural Elohim, 1120 denota uma 
pluralidade de pessoas, mas 6 uma maneira caracteristica 
para expressar a grandeza ou majestade na linguagem 
hebraica .? 

* 0 uso do plural divino na frase, ''Fa~amos o homem 
a nossa imagem" pode ser examinado de varias maneiras: 
(1) Deus conversando co7.i os anjos (corno os judeus expli- 
cam); (2) Deus tomando conselho com a Sua pr6pria vonta- 
de (corno em EfCsios 1 : 11); (3) um pronome simplesmente 
no plural que concorda com o substantivo plural Elolzim; (4) 
um plural de majestade ou literario; ou (5) uma referkncia 
profetica a manifestaq20 futura do Filho de Deus. E impor- 
tante notar que em cumprimento a este versiculo, Deus criou 
Ad20 como ulna pessoa, com um corpo, mente, personali- 
dade, espirito e vontade. 

* Referkncias ao Filho s2o profCtico do homem Cris- 
to, apontando para a manifestaq20 futura de Deus em carne. 

* ReferCncias ao Espirito de Deus, a Palavra de Deus, 
e a sabedoria de Deus n2o significa uma pluralidade de pes- 
soas, assim como quando se fala do espirito, da palavra, ou 
sabedoria de um homem. 

* Todas as teofanias do Antigo Testamento podem 



facilmente ser vista como manifestagdes do unico Deus, que 
C onipresente, onipotente. Enquanto a expressBo, " o anjo 
do SENHOR" aparentemente C uma teofania em muitas pas- 
sagens, ocasionalmente a frase denota um anjo literal distin- 
guido de Deus. 

* As atribuigdes a Deus de partes do corpo humano C 
antropomorfismo, j6 que o unico corpo fisico permanente 
de um Deus que C Espirito C o do Filho de Maria. 

* Freqiientemente os trinitarianos explicam que as 
passagens monoteisticas usadas para mostrar a Unicidade 
meramente falam da harmonia perfeita e da unizo dentro da 
trindade, e excluem uma pluralidade de divindades falsas; 
mas nio uma pluralidade de pessoas no verdadeiro Deus. 
No entanto, nem os escritores biblicos e nem os seus leito- 
res originais entenderam assim. AlCm disso, este ponto de 
vista permitiria o politeismo total, pois muitas divindades 
distintas poderiam viver em perfeita harrnonia e uniio. 
* 0 s  trinitarianos sugerem que a palavra hebraica usada para 
descrever a Unicidade de Deus C echad, que pode significar 
um em harmonia. Entretanto, tambCm pode significar 
unicidade numCrica absoluta, e C usada desta maneira mui- 
tas vezes nas Escrituras. E deve ser interpretada assim quando 
refere-se a Deus, ou entio n3o excluiria o politeismo como 
as passagens em questio claramente pretendem. At6 a im- 
portsncia que echad conota uma uniio de coisas plurais, 
significa a uni2o dos atributos multiples de Deus. 

Mudando para o Novo Testamento, os expoentes da 
Unicidade enfatizam a importincia de exegetar na luz do 
context0 e cultura. 0 s  oradores e escritores originais eram 
judeus estritamente monoteistas que n2o tinham pensado de 
introduzir uma nova e drarnatica revela~Bo de pluralidade 
na Divindade. Nem escritores nem leitores pensavam em 
categorias trinitarianas, pois tanto a doutrina e a terminolo- 



gia da trindade ainda n2o haviam sido formuladas. Muitas 
passagens do Novo Testamento confirmam o monoteismo 
do Antigo Testamento.' Nenhum dos testamentos usa a pa- 
lavra trindade, ou associa a palavra tr&s ou a palavrapesso- 
as  com a Deidade de maneira significativa." unica passa- 
gem que usa a palavrapessoa (hypostasis) em relaq2o a Deus 
C Hebreus 1 :3, onde diz que o Filho C a expressa imagem da 
sua pessoa [Ediq2o Revista e Corrigida] - literalmente "subs- 
tincia"- n2o uma pessoa ou substincia separada de Deus. 

Enquanto os trinitarianos reconhecem que a sua dou- 
trina da Divindade C um mistCrio para mentes humanas que 
s2o finitas, os adeptos Unicistas sustentam que a Unicidade 
de Deus n2o C mistCrio porkm C claramente revelada na Es- 
critura para aqueles que crerem. Para estes, o verdadeiro 
mistCrio da Divindade k a Encarnaq20 (I Tim6teo 3: 16), e 
que tem sido revelado. 

Avaliando a posiq2o da Unicidade, C interessante no- 
tar as conclus6es da The New Catholic Encyclopedia: "Hi  o 
reconhecimento da parte de exegetas e te61ogos biblicos.. . 
que n2o se deve falar de Trinitarianism0 no Novo Testa- 
mento sem sCrias qualifica~des.. . a exegese do Novo Testa- 

I 
mento j i  provou que tanto as formas de express20 quanto a 
maneira de pensar C caracteristica do desenvolvimento 

I patristic0 e conciliiirio teria sido algo desconhecido para as 
I 
I mentes e cultura dos escritores do Novo Testamento" .' Do 

mesmo modo, o te61ogo Protestante Emil Brunner escre- 
veu, "A pr6pria doutrina da Trindade, entretanto, n2o C 
uma doutrina Biblica e este fato n2o C por acaso mas por 
necessidade. E o produto de reflex20 teol6gica acerca do 
problema.. . A doutrina eclesiistica da Trindade n20 C so- 
mente o produto de genuino pensamento Biblico, mas C tam- 
bkm o produto de especulaq20 filos6fica. o que C distante do 
pensamento Biblico. ' j6  



A Deidade Absoluta de Jesus Cristo 

Te6logos Unicistas identificam Jesus Cristo como a 
encarnaqgo do unico Deus, baseando-se em uma interpreta- 
$50 literal de Colossenses 2:9-10 que diz, "Porquanto nele 
habita corporalmente toda a plenitude da Divindade. Tam- 
bkm nele estais aperfeiqoados. Ele C o cabeqa de todo prin- 
cipado e potestade." Todos os nomes e titulos da Deidade 
-assim como Yahweh, Pai e Espirito Santo- podem/ser 
aplicados propriamente a Jesus. Jesus n8o C a mera 
encarnaqgo de uma pessoa de uma Trindade, mas a 
encarnaqgo de todo o carater, qualidade e personalidade do 
unico e indivisivel Deus. 

A Unicidade afirma em termos fortes que Jesus 6 Deus, 
o mesmo do Antigo Testamento, e sustenta que os escritores 
do Novo Testamento tencionavam isto quando chamavam 
Jesus de Deus. Isto C, o unico e somente Deus do Antigo 
Testamento se encarnou como Jesus Cristo. "Deus estava 
em Cristo reconciliando consigo o mundo" (I1 Corintios 
5: 19). Para usar a terminologia biblica, Jesus 6 a imagem 
do Deus invisivel, Deus manifesto em carne, nosso Deus e 
Salvador, e a expressa imagem da substiincia de Deus.7 

W. A. Criswell, pastor da Primeira Igreja Batista de 
Dallas, Texas, e que no passado foi presidente da Conven- 
$50 Batista do Sul, descreveu a deidade de Cristo em termos 
idknticos aos usados pelos unicistas nos seus Serm6es 
Expositivos Sobre o Ayocalipse. . 

Freqiientemente n8o entendo as pessoas que 
pensam que no ceu ver2o trss Deuses. Se voci 
pensa que vera trss Deuses, ent8o o que os 
Muqulmanos dizem acerca de vock e verda- 



de, e que o seu vizinho Judeu diz acerca de 
vocC C verdade. VocC n2o C um monoteista, 
vock C um politeista. Vock crC numa 
multiplicidade de Deus, plural. " Ouve, Isra- 
el, o SENHOR nosso Deus C o unico SE- 
NHOR. " Conhecemos Deus como nosso Pai, 
conhecemos Deus como nosso Salvador e 
conhecemos Deus pelo Seu Espirito em nos- 
sos coraqdes. Mas n2o ha trks Deuses. 0 ver- 
dadeiro Crist2o C um monoteista. H i  um 
Deus. "Eu e o Pai somos um. " "Quem me vC 
a mim, ve o Pai." E o Senhor Deus quem 
fala. E Ele a quem Jo2o viu quando voltou- 
se. 0 unico Deus que vocC veri C o Senhor 
Deus a quem Jog0 viu na visilo do candela- 
bro. 0 unico Deus que vock sentiri C o Espi- 
rito do Senhor Deus em seu coraqso. 0 uni- 
co Deus que existe; C o grande Pai de todos 
n6s. 0 unico Senhor Deus, C Cristo. No An- 
tigo Testament0 n6s 0 chamamos de Jeovi. 
No Novo Testamento, a Nova Alianqa, n6s 
0 chamamos de Jesus. Hoje, o unico grande 
Deus, apresenta-se em autoridade e em juizo 
e em dignidade judicial entre Suas Igrejas, 
velando por 116s. "Eu vi um semelhante [um 
erande simbolo mistico] a Filho de homem. " 8  
6 

E o proprio Senhor Deus que visi, pois 
Cristo Jesus C o Deus do Universo. NZo ve- 
remos trks Deus no ceu. Nunca pense que na 
gloria n6s veremos Deus No 1 e Deus No 2 e 
Deus No 3. NZo! Somente h i  um Senhor 
Deus. N6s 0 conhecemos como nosso Pai, 
nos 0 conhecemos como nosso Salvador. n6s 



0 conhecemos como o Espirito Santo em 
nossos coraqdes. Ha um Deus e este C o gran- 
de Deus, que foi chamado no Antigo Testa- 

i mento, Jeova, e,  no Novo Testamento mani- 
I festado em carne, 6 chamado de Jesus, o Prin- 
I cipe dos ckus, aquele que vi1-8.~ 
i 

A Unicidade atribui a Jesus todos os titulos da Deida- 
de: 

* Jesus C o Jeovh do Antigo Testamento. Isto e estabe- 
lecido ao examinar muitas declara~des do Antigo Testamen- 
to concernentes a Jeova que o Novo Testamento atribui a 
Jesus. Por exemplo, em Isaias 45:23 Jeova disse, "Diante 
de mim se dobrara todo o joelho, e jurara toda lingua," mas 
em Romanos 14: 10-1 1 e Filipenses 2: 10-1 1, Paulo aplica 
esta profecia B Cristo. 0 Antigo Testamento descreve Jeova 
como Todo Poderoso. Eu sou, unico Salvador, Senhor dos 
senhores, Primeiro e ultimo, unico Criador, unico Santo, 
Redentor, Juiz, Pastor e Luz; no entanto o Novo Testamen- 
to atribui todos estes titulos a Jesus Cristo. 

* Jesus C o Pai. "E o seu nome seri.. .Deus Forte, Pai 
da Eternidade, " (Isaias 9:6). "Eu e o Pai somos um" (Joio 
10:30). "0 Pai esta em mim, e eu estou no Pain (Joio 10:38). 
"Quem me v6 a mim, v2 o Pain (Jogo 14:9). Jesus C o pai 
dos vencedores (Apocalipse 21:6-7), e Ele prometeu nio 
deixar os Seus discipulos 6rfios (Jog0 14: 18). A Biblia atri- 
bui muitas obras a ambos, tanto ao Pai como a Jesus: res- 
suscitar o corpo de Cristo, enviar o Consolador, atrair os 
homens a Deus, responder oraqdes, santificar crentes e res- 
suscitar os mortos . 

* 0 Espirito Santo C literalmente o Espirito que estava 
em Jesus Cristo. "0 Espirito da verdade.. . habita convosco, 
e estara em v6s. N2o vos deixarei orfiios, voltarei para v6s 



outros" (Joilo 14: 17-18). "0 Senhor C o Espirito" (11 
Corintios 3: 17). 0 Espirito Santo C o Espirito do Filho e o 
Espirito de Jesus Cristo (Galatas 4:6; Filipenses 1:19). 0 
Novo Testamento atribui as seguintes obras tanto a Jesus 
como ao Espirito Santo: mover sobre os antigos profetas, 
ressuscitar o corpo de Cristo, ser o Consolador, dar pala- 
vras aos crentes na hora da perseguiq20, interceder, santifi- 
car, e habitar nos crentes. Apesar de n2o rejeitar o 
trinitarianismo, Lewis Smedes reconheceu, "A experikncia 
do Espirito 6 a expericncia corn o Senhor. Na epoca atual, o 
Senhor 6 o Espirito.. . 0 Espirito 6 Jesus, o que foi assunto, 
operando na terra.. . 0 Espirito 6 Cristo em sua funq2o re- 
dentora.. . Isto sugere que nos n2o cumprimos o proposito 
biblico ao insistir que o Espirito como uma pessoa que 6 
separada da pessoa cujo nome e Jesus. " lo 

Finalmente, os que ensinam a Unicidade identificam 
Jesus como Aquele que se assenta no trono celestial, ao 
comparar a descri@o de Jesus em Apocalipse 1 corn o da- 
quele assentado no trono em Apocalipse 4, e notar que "Deus 
e o Cordeiro" 6 urn so ser em Apocalipse 22:3-4. Confor- 
me Bernard Rarnm, os trinitirios s2o ambiguos quanto ao 
fato de verem um ser divino ou trss seres divinos no c6u,lJ 
mas os crentes Unicistas rejeitam firmemente qualquer no- 
q2o de tr2s seres visiveis como triteismo. 

Pai, Filho, e Espirito Santo 

Crer na Unicidade n2o significa negar o Pai, o Filho, 
e Espirito Santo. Ela simplesmente oferece definiqdes n2o 
trinitiria para estes termos biblicos. 0 titulo de Pai refere- 
se ao papel de Deus como pai de toda a criaqilo, pai do Filho 
unigenito e pai de todo o crente nascido de novo. 0 titulo de 
Filho refere-se encarnaq20 de Deus. pois o homem Cristo 



foi literalmente concebido pel0 Espirito de Deus (Mateus 
1 : 18-20; Lucas 1 : 35). 0 titulo de Espirito Santo descreve a 
caracteristica fundamental da natureza de Deus. A santida- 
de forma a base de Seus atributos morais, enquanto a 
espiritualidade forma a base dos Seus atributos niio morais. 
0 titulo especificamente refere-se a Deus em atividade, par- 
ticularmente Seu trabalho de ungir, regenerar, e habitar no 
homem. 

Portanto, a Unicidade afirma os multiplos papCis e 
funqZies descritos pelos termos Pai, Filho e Espirito. No 
entanto, diferente do trinitarianismo, ela nega que estes tr6s 
titulos reflitam uma triplicidade essencial na natureza de 
Deus e afirma que todos os titulos aplicam-se a Cristo si- 
multaneamente. 0 s  termos podem tambCm ser entendido na 
revelaqiio de Deus ao homem: Pai refere-se a Deus em seu 
relacionamento familiar com o homem; Filho refere-se a 
Deus manifestado em carne; e Espirito refere-se a Deus em 
atividade. Por exemplo, um homem pode ter trCs relacioma- 
mentos significativos ou funqbes - assim como administra- 
dor, professor, e conselheiro - e ainda ser uma s6 pessoa no 
pleno sentido da palavra. Deus n2o define-se e nem limita- 
se a uma triplicidade essencial. 

Como jh vimos, a natureza divina de Jesus Cristo o 
Filho de Deus C identificado como o Pai e o Espirito Santo. 
AlCm do mais, o Pai e o Espirito Santo s2o identificados 
como um dnico e mesmo ser: o termo Espirito Santo descre- 
ve o que o Pai 6. 0 Espirito Santo C literalmente o Pai de 
Jesus, desde que Jesus foi concebido pel0 Espirito Santo. A 
Biblia chama o Espirito Santo o Espirito de Jeovh, o Espiri- 
to de Deus e o Espirito do Pai. A Biblia atribui muitas das 
obras de Deus o Pai ao Espirito tambCm, assim como res- 
suscitar Cristo e habitar, consolar, santificar e ressuscitar 
os santos. 



0 s  que ensinam a Unicidade oferecem as seguintes 
explicaq6es para passagens do Novo Testamento muitas ve- 
zes usadas para demonstrar a existencia de uma Trindade. 

* Refertncias no plural ao Pai e o Filho simplesmente 
fazem distinqiio entre a deidade e a humanidade de Cristo. 

* Outras referhcias a Deus no plural fazem distinqiio 
entre virias manifesta~des, atributos, papkis ou relaciona- 
inentos que o unico Deus tem. Por exemplo, I1 Corintios 
13: 13 descreve tr&s aspectos, atributos, ou obras de Deus - 
graqa, amor, e comunhiio - e os liga com nomes ou titulos 
que correspondem mais diretamente com estas qualidades - 

Senhor Jesus Cristo, Deus, e Espirito Santo. Assim tam- 
bCm, em I Pedro 1 : 2  menciona a presciencia de Deus Pai, a 
santificaqiio do Espirito, e o sangue de Jesus. 

* 0 batismo de Cristo niio pretendia apresentar aos 
judeus devotos espectadores uma doutrina nova radical de 
pluralidade na Divindade, mas significativa a unqao autori- 
zada de Jesus como o Messias. Uma compreensao correta 
da onipresenqa de Deus dissipa qualquer noqiio que a voz 
celestial e a pomba requerein pessoas separadas. 

* A descrigao de Cristo do Espirito Santo corn o "ou- 
tro Consolador" em Joiio 14 indica uma diferenqa de forma 
ou de relacionamento, isto 6 ,  Cristo em Espirito antes do 
que em carne. 

* Joiio 17 fala da uniiio do homem Cristo corn o Pai. 
Como um homem, Cristo era um com Deus em mente, pro- 
p6sito e vontade, e n6s podemos ser um com Deus neste 
sentido. Entretanto, outras passagens ensinam que Cristo k 
um com Deus num sentido que n6s niio podemos ser, por- 
que Ele 6 o pr6prio Deus. 

* Dizer que Jesus esti A m2o direita de Deus niio 
significa uma posiqiio fisica de dois seres com dois corpos, 
pois Deus C uin Espirito e niio tem um corpo fisico fora de 



Jesus Cristo. Tal ponto de vista seria distinguivel do diteismo. 
Antes, a frase C uma express20 idiomitica do Antigo Testa- 

I 
I mento, denotando que Cristo possui todo o poder, autorida- 
: 
I de, e preeminencia de Deus. l 2  

I 

i * As Epistolas de Paulo incluem tipicamente uma sau- 
dag2o tais corno: "Graqa a v6s outros e paz da parte de Deus 
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo" (Romanos 1 :7). Isto 
enfatiza a necessidade de reconhecer n2o somente os pap& 
de Deus como Pai e Criador, mas tambCm a revela~20 de 

I 

Deus em carne como Jesus Cristo. A conjunqiio Grega kai 
pode significar "mesmo", identificando assim o Pai e Jesus 
como o mesmo ser. Em passagens semelhantes, tais como I1 
Tessalonicenses 1:2 e Tito 2: 13, deve-se aplicar a lei de 
Granville Sharp: Se dois substantivos prdprios do mesmo 
g&nero, numero, e caso s2o ligados com kai, e se o primei- 
ro tem o artigo definido e o segundo n20, ent2o ambos fa- 
lam da mesma pessoa. 

* "0 Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo;" deno- 
ta urn relacionamento de alianqa assim como "o Deus de 
Abra2o. " Isto serve para nos lembrar das promessas que 
Cristo conquistou como um homem sem pecado, promessas 
do "Deus de Jesus Cristo7'que est2o disponiveis iqueles que 
tern f6 em Cristo. 

* 0 kenosis de Cristo descrito em Filipenses 2:6-8 
I 

n2o significa que Cristo se esvaziou dos atributos divinos, 
1 

como onipresenqa, oniscihcia e onipotiincia, sen20 Cristo I 

seria meramente um semideus. 0 Espirito de Cristo reteve 
todos os atributos da deidade mesmo quando Ele manifestou 
todo o Seu cariter em carne. Esta passagem somente refe- 
rem-se i s  limita~des de Cristo imposta nEle relativa a Sua 
vida humana. 0 kenosis foi uma rendi~2o voluntiria de g16- 
ria, dignidade e prerrogativas divinas, n2o uma abdica~io 
de Sua natureza divina. A uni2o de deidade e humanidade 



que era Jesus Cristo, era igual a Deus e procedia de Deus, 
mas se tornou humilde e obediente at6 a morte. 

* A visilo daquele sobre o trono e do Cordeiro em 
Apocalipse 5 6 apenas simb6lica. Aquele que se assenta no 
trono representa toda a Deidade, enquanto o Cordeiro re- 
presenta o Filho em Seu papel sacrifical humano. 

0 Filho 
I 

Conforme temos visto, os expoentes da Unicidade 
I explicam que o termo Filho fala da manifestaqilo do dnico 

Deus em carne. Eles afirmam que Filho pode referir-se A 
natureza humana de Cristo somente (como em "o Filho 
morreu") ou A uniilo de deidade e humanidade (como em "o 
Filho voltara A terra em g16ria3'). Entretanto, eles insistem 
que o termo n3o pode ser usado quando separado da 
encarnag30 de Deus; nunca pode apenas referir-se B deida- 
de. Eles rejeitam o termo "Deus Filho," n3o biblico, a 
doutrina do Filho eterno, e a doutrina da geragilo eterna.I3 A 
frase "o Filho unigenito" n2o refere-se ao fato que o Filho 

1 foi gerado do Pai, por oma geraqBo espiritual inexplicAve1, 
1 mas refere-se A concepqfio miraculosa de Jesus no ventre da 
i 
I virgem pel0 Espirito Santo. 

Para estabelecer o principio da existencia do Filho, os 
) crentes Unicistas indicam as seguintes passagens das Escri- 
I turas: "Desceri sobre ti o Espirito Santo e o poder do 

Altissimo te envolveri com a sua sombra; por isso tamb6m 
o ente Santo que ha de nascer seri chamado Filho de Deus" 
(Lucas 1 : 35). "Vindo, porkm, a plenitude do tempo, Deus 
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei" 
(Gglatas 4:4). "Tu 6s meu Filho, eu hoje te gerei" (Hebreus 
1 :5). Eles apontam para o tempo em que o papel distinto do 
Filho terminara, quando o prop6sito redentor para o qua1 



Deus se manifestou em carne nfio existiri mais. Isto niio 
implica que o corpo imortal glorificado de Cristo deixari de 

I existir, mas que a obra de mediador e o reinado do Filho 
I 

! findargo. 0 papel do Filho sera imergido pela grandeza de 
I Deus, que permaneceri em Seu papel original como Pai, 
I 

Criador, e Soberano de todas as coisas. "Entio o pr6prio 
Filho tambCm se sujeitari iquele que todas as coisas Ihe 
sujeitou, para que Deus seja tudo em todos" (I Corintios 
15:28). 4 

0 s  crentes Unicistas enfatizam as duas naturezas de 
Cristo, usando este fato para explicar as referhias  no plu- I 

ral ao Pai e Filho contidas nos Evangelhos. Como Pai, Jesus 
as vezes agia e falava de Sua auto-consciGncia divina; como 
Filho Ele algumas vezes agia e falava de Sua autoconsci6ncia 
humana.14 As duas naturezas nunca entravam em conflito, 
porque elas esravam unidas em uma s6 pessoa. 

Apesar de darem enfase as duas naturezas de Cristo, 
os que ensinam a Unicidade d m  dado inadequada atenqiio a 
muitas ireas da Cristologia. Alguns tCm feito declara~6es 
que parecem de Apolinirio [que defendia o adocianismo, ou 
seja que Jesus foi adotado i posiqgo de Filho de Deus; por 
um ato de Deus], pois deixam de definir e usam termos corn 
precisgo, mas estudiosos da Unicidade rejeitaram opressi- 
vamente esta implicaqgo. A Unicidade, se desenvolveu cui- 
dadosamente, pode ser vista como compativel com a formu- 
lagPo Cristol6gica do Concilio de CalcedBnia, isto C que 

( 
Cristo tem duas naturezas completas - deidade e humani- 
dade - mas 6 somente uma pessoa. Entretanto. os crentes 
Unicistas niio se baseiam nos credos para formular posiqdes 
doutrinhrias, mas baseiam-se apenas nas Escrituras, que re- 
velam a plena deidade de Cristo, a plena humanidade de 
Cristo, e a uniiio essencial e total de deidade e humanidade 
na Encarnaqgo . 



Em alguns casos, os crentes Unicistas tem tomado 
posiqdes Cristol6gicas niio somente inconsistente com a 
CalcedBnia, mas tambkm com a sua pr6pria posiqtio na 
Unicidade. Por exemplo, alguns tem explicado o clamor de 
Cristo na cruz, "Deus meu, Deus meu porque me desampa- 
raste?" como sinal que o Espirito de Deus deixou Jesus na- 
quele momento. Este ponto de vista ntio apenas destr6i a 
uniiio da pessoa de Cristo, mas tambkm afeta a crenqa em 
sua deidade absoluta. E mais consistente ver isso como ex- 
pressando a puniqiio que Cristo sofreu quando Ele tomou 
sobre Si os pecados do mundo. Ele de fato provou a morte 
por todos os homens; Ele sentiu a separaqdo total de Deus 
que o pecador sentira na eternidade. 

Entre os meios Unicistas existem varias opinides acerca 
da possibilidade de Cristo pecar. Uma aplicaqIo consistente 
de principios da Unicidade indicaria que Cristo era 
irrepreensivel. As vezes, algukm diz que Jesus conscientizou- 
se da Sua deidade ou tornou-se plenamente divino em al- 
gum momento de Sua vida adulta, como por exemplo em 
Seu batismo. Esta posiqiio C inconsistente corn as doutrinas 
Unicistas do Filho gerado, e da absoluta deidade de Cristo, 
e k portanto rejeitada pel0 movimento. 

0 s  que ensinam a Unicidade diio as seguintes explica- 
qdes para duvidas levantadas com respeito a Sua doutrina do 
Filho. 

* De acordo com Hebreus 1 :2, Deus criou o mundo 
atravks do Filho. Certamente, o Espirito (Deus) que estava 
no Filho era tambem o Criador do mundo. Esta passagem 
tambCm pode indicar que baseou a inteira obra da criaqdo 
sobre a futura manifesta~do do Filho. Deus na Sua prescih- 
cia sabia que o homem pecaria, mas Ele tambkm sabia que 
atravks do Filho o homem poderia ser salvo e poderia cum- 
prir o prop6sito original de Deus na criaq2o. Como John 



Miller declarou, "Apesar de Ele niio tomar sobre Si a huma- 
nidade at6 a plenitude do tempo, no entanto Ele a usou, e 
agiu atrav6s dela, desde a eternidade. " 'j * Hebreus 
1:6, o Filho C chamado de primog6nito ou primeiro a nas- 
cer. Uma interpretaqiio deste versiculo segundo ~ r i o  diria 
que Deus criou um Filho divino antes de qualquer coisa que 
Ele criou, por6m isto niio 6 inconsistente com a teologia da 
Unicidade, e este movimento rejeita firmemente qualquer 
forma de Arianismo. 0 Filho C o primog6nito no sentido da 
humanidade: (1) Ele e o Filho primogknito e o unigknito, 
tendo sido concebido pel0 Espirito; (2) A Encarnaqgo exis- 
tiu na mente de Deus desde o principio e formou a base para 
todas as aq6es subseqiientes; (3) Como homem, Jesus t o 
primeiro a vencer o pecado, e e portanto 0 primog6nito da 
familia espiritual de Deus; (4) Como homem, Jesus t o pri- 
meiro a vencer a morte, e 6 portanto o primogknito da 
ressurreiqiio; (5) Somente como primogenito tem a posiq2o 
de preeminkncia, Jesus tambCm C o cabeqa de toda a criaq2o 
e da igreja. 

* Jesus existiu antes da Encarnaq20, n2o como Filho 
eterno mas como o eterno Espirito de Deus. 0 Filho foi 
enviado do Pai, mas esta terminologia simplesmente indica 
que o Pai estava colocando em aq2o o plano preexistente em 
um certo momento, e que o Filho foi divinamente apontado 
para concluir uma tarefa especifica. Do mesmo modo, Jo2o 
Batista foi um homem enviado por Deus, mas ele n2o exis- 
tiu antes da sua chegada ao mundo. 

* As oraq6es de Cristo representam a luta da vontade 
humana, submetendo-se B vontade divina. Elas represen- 
tam Jesus orando de Sua auto-consci6ncia humana e n2o da 
divina, pois Deus n5o precisa orar. Assim podemos expli- 
car outros exemplos da inferioridade do Fill10 em poder e 
conhecimento. Se estes exemplos demonstram uma 



pluralidade de pessoas. eles estabelecem a subordina~20 de 
uma pessoa B outra, ao contrario da doutrina trinitarians de 
igualdade . 

* Outros exemplos de comunicaqgo, conversa~20 ou 
express20 de amor entre Pai e Filho s2o explicados como 
comunicaqiio entre as naturezas divina e humana de Cristo. 
Se usado para demonstrar uma distinqgo de pessoas, eles 
estabeleceriam centros de conscigncia separado na Divinda- 
de, que C de fato politeismo. 

0 Logos 

0 Logos (Verbo) de Jogo 1, ngo 6 equivalente ao titu- 
lo Filho na Teologia Unicista como 6 no trinitarianismo. 0 
Filho esta limitado B EncarnaqBo, mas o Logos ngo esth. 0 
Logos C a auto-expressgo de Deus, "a maneira de Deus de 
auto-revelar-se " ou "Deus se expre~sando." '~ Antes da 
Encarnaqgo, o Logos era o pensamento inexpressado ou o 
plano na mente de Deus, e era real como nenhum pensa- 
mento humano pode ser, devido a perfeita prescigncia de 
Deus, e no caso da Encarnaqgo, devido a predestinaqgo de 
Deus. No principio, o Logos estava com Deus, n20 como 
ulna pessoa separada mas com o pr6prio Deus - parte de 
Deus e pertencente a Deus? assim como um homem e sua 
palavra. Na plenitude do tempo Deus colocou carne no 
Logos; Ele expressou a Si mesmo em carne. 

Teologia do Nome 

A Unicidade da forte Enfase B doutrina do nome de 
Deus como expressado tanto no Antigo como no Novo Tes- 
tamento. Para as pessoas dos tempos biblicos: "o nome 6 
uma parte da pessoa, ulna extensgo da personalidade do in- 



dividuo. "I7 Especificamente, o nome de Deus representa a 
revela~20 da Sua presenCa, carater, poder e autoridade. No 
Antigo Testamento, Yahweh (Jeovi) era o nome redentor 
de Deus e o nome singular pel0 qual Ele distinguiu-se dos 
deuses falsos. Todavia, no Novo Testamento, os que ensi- 
nam a Unicidade afirmam que Deus acompanhou a revela- 
$20 de Si pr6prio em carne com um novo nome. Este nome 
C Jesus, que inclui e toma o lugar de Yahweh, pois literal- 
mente significa Yahweh - Salvador, ou Yahweh 6 Salva- 
q2o. Apesar de outros levarem o nome Jesus, o Senhor Je- 
sus Cristo C o unico que realmente C o que o nome descreve. 

Enquanto os trinitarianos veem o nome Jesus como o 
nome humano de Deus Filho, os crentes Unicistas v6em 
este nome como o nome redentor de Deus no Novo Testa- 
mento, que tem o poder e a autoridade que a igreja necessi- 
ta.18 Eles apontam para estas passagens das Escrituras: "Se 
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei" (Jo2o 
14: 14). "E n20 ha salvaq2o em nenhum outro; porque abai- 
xo do cCu n2o existe nenhum outro nome, dado entre os 
homens, pel0 qual importa que sejamos salvos" (Atos 4: 12). 
"Por meio de seu nome, todo o que nele cr6 recebe remis- 
s2o de pecados" (Atos 10:43). "Pelo que tamb6m Deus e o 
exaltou sobremaneira. e lhe deu o nome que esta acima de 
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 
nos cCus, na terra e debaixo da terra" (Filipenses 2:9-10). 
"E tudo o que fizerdes. seja em palavras. seja em a@o, 
fazei-o em nome do Senl~or Jesus. dando por ele graps  a 
Deus Pai. " (Colossenses 3 : 17). 

Eles notain que a Igreja Primitiva orava, pregava, en- 
sinava, curava os enferinos, operava milagres , expulsava 
dem6nios, e batizava no nome de Jesus. 0 nome de Jesus 
n8o e uma f6rmula magics; ele s6 tem efeito atraves da f i  
em Jesus e de uin relacionamento com Ele. Todavia o Cris- 



t8o deve usar o nome de Jesus falando em ora~iio e no 
batismo, como uma express80 externa de fC em Jesus e obe- 
dikncia A Palavra de Deus. 

F6rmula Para o Batismo Nas Aguas 

A teologia do Nome e a rejeiqfio do trinitarianismo 
exige o uso de uma formula batismal Cristologica. 0 movi- 
mento Unicista ensina que o batismo nas Bguas deve ser 
administrado invocando o nome de Jesus. Geralmente, os 
titulos de Senhor ou Cristo, s8o usados como uma identifi- 
caqtio adicional, como foi feito no Livro dos Atos. Expoen- 
tes da Unicidade mostram que cada vez que a Biblia descre- 
ve a formula usada em um batismo, sempre descreve o nome 
de Jesus (Atos 2:38; 8: 16; 10:48; 19:5; 22: 16). Alem des- 
tes relatos historicos no Livro de Atos, as epistolas usam 
muitas alusijes a formula batismal do nome de Jesus (Roma- 
nos 6:4; I Corintios 1:13; 6 : l l ;  Galatas 3:27; Colossenses 
2: 12). 

Mateus 28: 19 da ateng8o especial, porque 6 a unica 
passagem biblica que possivelmente poderia ser interpreta- 

I 
, da como uma alus8o a qualquer outra formula. E explicado 
I 

como segue: 
* A gramatica do versiculo denota um nome singular. 

Sendo que Jesus C ao mesmo tempo Pai, Filho e Espirito, e 
sendo que Ele veio em nome de Seu Pai e enviara o Espirito 
em Seu nome, o unico nome de Mateus 28: 19 tem que ser 
Jesus. Muitos trinitarios reconhecem que o nome C singular 
e identificam-no como Yahweh.19 Crentes Unicistas mos- 
tram que o nome salvador de Deus no Novo Testamento ntio 
6 Yahweh mas Jesus. 

* 0 context0 exige uma formula Cristolcigica. De 
fato, Cristo disse, "Eu tenho toda a autoridade, portanto ide 



e fazei discipulos, batiza~lclo-os em meu nome." Outra vez, 
muitos estudiosos trinitarios reconhecem a forca deste argu- 
men to.?^ Conseqiientemente argumentam que este versiculo 
n2o relata a ipsissima verba [palavra exata] de Jesus, mas 
que k uma pariifrase por Mateus ou mesmo uma mudan~a 
litiirgica feita por copistas. E importante notar que Euskbio 
muitas vezes citou este versiculo perante o Concilio de Nickia, 
dizendo "em meu nome." Outros trinithrios propdem que a 
igreja originalmente nfio via este versiculo como uma for- 
mula batismal. Para crentes Unicistas que aceitam as pala- 
vras de Mateus 28: 19 como est20, isto n2o apresenta um 
problema textual; eles v2em as palavras existentes como uma 
descri~fio da formula do nome de Jesus. 

* 0 s  relatos paralelos da Grande Comissfio em Mar- 
cos 16 e Lucas 24, ambos descrevem o nome de Jesus. 

* A Igreja Primitiva, que incluia Mateus, cumpriu as 
instru~aes de Cristo, batizando em nome de Jesus. 

Enquanto historiadores da Igreja de um mod0 geral 
concordam em que a formula original do batismo era real- 
mente "em o nome de Jesus," nem todos os trinitarianos 
concordam que esta frase biblica denota invocar oralmente 
o nome de Jesus. 0 s  que ensinam a Unicidade acham que 
sim porque: 

* Esta C a maneira mais natural e literal de ler. 
* Em Atos 22: 16, Ananias falou para Paulo invocar o 

nome do Senhor no batismo. 
* Atos 15:7 e Tiago 2:7, indicam que o nome de Jesus 

foi invocado por cristfios em virias ocasides especificas. 
Neste ultimo versiculo, The Amplified Bible [A Biblia 
Amplificada versfio no inglcs] identifica isto como o batis- 
mo nas iiguas. 

* Quando os discipulos oravam, impunham as m2os 
sobre os doentes, e expulsavam dem6nios "em nome de Je- 



SUS," eles sempre invocavam oralmente o nome (Atos 3:6; 
16: 18; 19:13). 

* A frase realmente significa o poder e autoridade de 
Jesus, mas o poder e autoridade representado por um nome 
k sempre invocado por usar de fato o nome pr6prio. 

* Se esta frase niio descreve uma f6rmula batismal, 
enti30 nem Mateus 28:19, j i  que a construqgo gramatical k 
idsntica. Todavia, isto deixaria a igreja sem qualquer meio 
para distinguir o batismo crist2o do batismo pag20, do ba- 
tismo judaico de prosklitos, e do batismo de Joiio. 

* Apesar de haver diferenqas nas palavras exatas di- 
tas em cada relato batismal, todos (inclusive Mateus 28: 19) 
descrevem o mesmo nome: JESUS. 

0 Recebimento do Espirito Santo 

Pentecostais Trinitarios muitas vezes tern sido acusa- 
do de glorificar o Espirito Santo as custas do Filho, e eles 
distinguem nitidamente entre receber Cristo e receber o Es- 
pirito Santo. A doutrina da Unicidade evita este problema. 
Receber Cristo C receber o Espirito Santo, e vice-versa. 

Pentecostais Unicistas, tipicamente esperam que o ba- 
tismo do Espirito Santo viri imediatamente ap6s o arrepen- 
dimento, como parte de uma experisncia de conversiio apos- 
t6lica. 0 s  discipulos esperaram at6 o Pentecostes para rece- 
berem o batis~no do Espirito, apenas porque este n5o estava 
disponivel antes da funda~io da Igreja do Novo Testamen- 
to. CornClio e a sua casa receberam imediatamente o Espiri- 
to quando creram na pregaqiio de Pedro. Paulo foi cheio 
com o Espirito Santo como parte de sua experisncia de 
conversiio que durou tres dias. 0 s  Samaritanos em Atos 8 
e os discipulos de Jo2o Batista em Atos 19 receberam o 
Espirito Santo quando chegaram B plenitude da fk em Cris- 



to. 
Portanto, ao contrhrio de outros Pentecostais, os 

Pentecostais Unicistas v6em o batismo do Espirito Santo 
como uma parte integral de receber Cristo. Para eles n2o e 
um novo encontro com outro membro da trindade, nem uma 
segunda ou terceira "obra de graqa," mas e uma parte da 
vida nova em Cristo. 

Em contradiq20 ao trinitarianismo, a Unicidade afir- 
ma que: (1) Deus C indivisivelmente um em numero, e nele 
n2o h i  distinq20 de pessoas; (2) A Divindade n2o C mist& 
rio; (3) Jesus C a absoluta plenitude da Divindade; Ele C ao 
mesmo tempo Elohim, Yahweh, Pai, Filho e Espirito San- 
to; (4) 0 Filho de Deus foi gerado segundo a carne e nfio 
existiu desde a eternidade passada - este termo apenas re- 
fere-se encarnaq2o de Deus em Cristo; (5) 0 Logos (Ver- 
bo) n%o C uma pessoa separada, mas a rnente, pensamento, 
plano, atividade ou express20 do Pai; (6) Jesus C o nome de 
Deus revelado no Novo Testamento e representa salvaq20, 
poder e autoridade de Deus; (7) 0 batismo nas hguas deve 
ser administrado para invocar oralmente o nome de Jesus 
como parte da f6rmula batismal; e (8) os crentes definitiva- 
mente s6 verfio um ser divino nos cCus: Jesus Cristo. 

A doutrina da Unicidade n2o destr6i nenhuma doutri- 
na essencial ao Cristianismo, desde a autoridade unica da 
Escritura da expiaq20 substituinte at6 justificaqgo pela fe. 
De fato, os crentes Unicistas afirmam que a sua doutrina 
sustenta o Cristianismo biblico de tres maneira especificas: 
(1) Ela restabelece a terminologia biblica e os padrdes bibli- 
cos de pensamento sobre o assunto da Divindade, estabele- 
cendo claramente o Cristianismo do Novo Testamento como 



herdeiro espiritual do judaismo do Antigo Testamento; (2) 
Ela defende a absoluta deidade de Jesus Cristo, revelando 
Sua verdadeira identidade; (3) Ela dB Cnfase biblica no nome 
de Jesus, colocando o poder do Seu nome disponivel ao 
crente. Em resumo, para eles a doutrina da Unicidade C um 
elemento crucial na restaura~go da f6 biblica e do poder 
apost6lico. 
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81-84. 
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