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Prefácio

Acrença em uma trindade não é algo originado na história ou nas primeiras mani-
festações do que passou a ser chamado cristianismo. Muito pelo contrário. Desde a
antiguidade, os povos, que desconheciam ou rejeitavam o Deus verdadeiro, adora-

vam três deuses em um só ou um deus sendo originador de mais outros dois. Dessa maneira,
este livro nos traz a seguinte problemática: Por qual motivo as religiões, em sua maioria,
adoram à trindade (s), sendo que não há sustentação da própria Palavra de Deus no tocante
à esta adoração?. Investiguemos, pois, respostas para a problemática colocada. 

Nas Escrituras Sagradas lemos que “...o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. ... E tomou Abrão a Sarai, sua mulher,
e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em
Harã; e saíram para irem à terra de Canaã; e chegaram à terra de Canaã (Gênesis 12:1-51,2). Por
que o Deus Eterno e único chamou Abrão de Ur na Caldéia, Mesopotâmia? Seria porque
a idolatria O afronta?

Ao revermos a história, constatamos: “Na Suméria, dividiu-se o universo em três re-
giões, cada uma sob o domínio de um deus. Anu regia o céu. Enlil, a terra. Ea, as águas3.
Na Babilônia, venerava-se a um deus de três cabeças, parte de sua mitologia, e usava-se o
triângulo equilátero, também, como um emblema da trindade como unidade4. Já na Índia,
criam em três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, ou Siva5. No Egito, existiam trindades como
Amon, Ré e Ptah; Osíris, Ísis e seu filho, Horus”5. Na Grécia, os deuses eram Zeus, Posei-
don e Adonis. “No século IV a.C. Aristóteles escreveu: “Todas as coisas são três, e três vezes
é tudo, e vamos usar esse número na adoração dos deuses, pois, como dizem os pitagóricos,
tudo e todas as coisas são limitadas por três, o fim, o meio e o início têm este número em
tudo, e este compõe o número da trindade”6; “Os fenícios adoraram Ulomus, Ulosuros e
Eliun. Em Roma adoravam Júpiter, Netuno e Plutão. Nas nações germânicas eram chamados
de Wodan, Thor e Fricco. E sobre os celtas, uma fonte diz: ‘As divindades pagãs antigas dos
irlandeses, Criosan, Biosena e Seeva, ou Sheeva, são sem dúvida o Creeshna [Krishna], Vees-
hnu [Vishnu], [ou o todo incluso] Brahma, e Siva [Shiva], dos hindus”6. 

Assim sendo, há vários indícios de que a origem do deus trino seja inteiramente pagã,
politeísta, nada tendo a ver com as Escrituras Sagradas, cuja extensão é completamente mono-
teísta.  Embora os defensores da trindade cristã aleguem diferenças entre esta e aquelas, querendo
justificar a sua existência, afirmando ser a diferença apenas conceitual, pois se se admite que há
três personalidades distintas na trindade, logo, dizer que não são três deuses é pura convenção.

O Salvador Jesus Cristo e seus apóstolos nunca ensinaram/pregaram tal divindade
trina, o que pode ser constatado em todo o Novo Testamento. Igualmente, em todo o Antigo
Testamento, os profetas jamais usaram tal palavra ou conceito. Só no 4º Século é que tal con-
ceito começou a ser oficializado, dogmatizado, no Concílio de Niceia, 325 d. C., quando Jesus
passou a ter o status de “Deus Filho” igual ao Pai, e, consolidado no Concílio de Constanti-
nopla, 381 d. C., quando o Espírito Santo de Deus passou a ser o “Deus Espírito Santo”. Duas
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expressões inexistentes em toda a Palavra de Deus, contribuindo para a elaboração do conceito
de uma trindade, adaptando e trazendo para o seio do cristianismo a crença dos pagãos desde
os tempos mais remotos. Marcava-se ali nestes Concílios, a romanização da palavra de Deus. 

Como exemplo, uma grande igreja cristã, conhecida pela guarda do sábado, que desde
seus primórdios repudiou a trindade como “vestígio do papado”, decidiu em 1980 que o
dogma trinitário passaria a fazer parte de suas crenças8. Ou seja, apenas 38 anos atrás (ano
de 2018 como referência) e 155 anos após sua organização (1863). A maioria dos membros
dessa igreja desconhece essa realidade e dizem que a trindade crida por eles é diferente da
trindade católica, como os católicos e demais protestantes dizem que sua trindade é diferente
das trindades pagãs da antiguidade (http://arquivoxiasd.com/parte4.htm9).

Os cristãos da primeira igreja dos apóstolos exaltavam a Deus o Pai e a Jesus Cristo,
o Filho deste Deus, e, cheios do Espírito Santo – glórias, virtudes e poderes de Deus – pro-
clamavam o evangelho salvífico do Senhor Jesus Cristo. 

Todo ser pensante tem um nome e, em todas as Escrituras Sagradas, uma vez se-
quer o Espírito Santo (que não é um nome próprio) recebe um nome. Portanto, absoluta-
mente, como mostrado neste livro, não se faz referência à uma 3ª pessoa de uma suposta
trindade, mas à virtudes, glórias, mente e poderes de Deus, presença do Pai e do Filho, em
nós e no Universo. O Espírito Santo é Ruach Hakodesh, o sopro do Todo Poderoso, YHWH,
sua ação benfazeja, criadora, mantenedora.

Em I Coríntios 2:111,2 lemos que é o espírito do homem quem sabe as coisas do
homem e “assim também”, da mesma forma, “ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de
Deus”. Quando alguém utiliza este verso para “provar” que, por conhecer as coisas de Deus,
o Pai, o espírito de Deus é uma 3ª pessoa de uma santíssima trindade, afirmando ter base
bíblica, quando, na realidade, a Bíblia não ensina isso, senão os Concílios de Niceia e de
Constantinopla, se isso fosse verdade, ter-se-ia, consequentemente, que acreditar, pela simi-
laridade de ação com a do espírito do homem, que este espírito é outra pessoa dentro do
homem. E, se é o Espírito Santo de Deus uma terceira pessoa, onde está o espírito do es-
pírito?! O dogma trinitário é confuso em seus conceitos e epistemologia. 

Mas, como explicar Mateus 11:271,2? “Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nin-
guém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser
revelar”. E agora, podem argumentar? Quem conhece plenamente a Deus? Duas pessoas ou
uma só pessoa? Assim, apenas UMA pessoa divina – porquanto Filho do Eterno – conhece a
Deus, o Pai, em profundidade: Jesus, o Cristo. Como O conhece? Por ter o Seu espírito, “Sua
mente”, Sua virtude, que lhes foram concedidos, que lhes foram dadas. 

A virtude do Alto que estava em Cristo era o Espírito de Deus, concedido por Deus, o
Pai, YHWH. Veja a profecia: “O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me
ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade
aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso
Deus; a consolar todos os tristes”; Isaías 61:1,21,2.

Agora, veja seu cumprimento: “E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado,
segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e, quando abriu
o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu... para evangelizar
os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos
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cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando-o a
dar ao ministro, assentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje
se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos”. Lucas 4:16-211,2.

Na presente obra, o seu autor, o Psicólogo Marcos Avellar, estudante das Escrituras
Sagradas, brinda a todo (a) investigador (a) da Palavra de Deus, de forma bem concatenada,
com uma abundante apresentação de versos bíblicos que sublimam a verdade do Deus Todo
Poderoso, YHWH, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, YESHUA, HA MASHIACH. 

O autor, com muito discernimento da segura palavra profética, mostra em seu livro mui-
tos textos bíblicos com as características de Jesus e as de Seu Deus e Pai, que os tornam pessoas
muito distintas, únicas no Universo, assim como Seu povo é único, independente de local onde
esteja, de placa, etc., desde que cumpra as características distintivas de Apocalipse 14:1 e 121,2,
os quais, em hipótese alguma admitem uma trindade ou a participação em ecumenismo.

"Deus possui uma Igreja. Não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem
as diversas denominações, mas, sim, o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Porque onde estão
dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. (Mateus 18:201,2).  Ainda que Cristo esteja
entre poucos humildes, esta é sua igreja, pois somente a presença do Alto e Sublime que habita
a eternidade pode constituir uma Igreja10”.

Outro aspecto destacado sobejamente neste importante livro é a preeminência do
nome de Jesus, pelo mesmo ter vencido na cruz, em nome de quem devem ser feitas expul-
sões de demônios, curas, ressurreições, milagres, e, como o texto ordena “fazei tudo”... em
nome do Senhor Jesus (Colossenses 3:171,2), inclusive o batismo, conforme textos elucidativos
encontrados no Livro  de Atos1,2 (Atos 2:38, 8:16, 10:48 e 19:5).

Na catedral de Lund, na Suécia, em 31 de outubro de 2017, nos 500 anos da Reforma
Protestante, ao invés de se comemorar aniversário tão importante na história do Cristianismo e
da pregação da Palavra do Deus Vivo dos, foi transformado esse dia no dia oficial do Fim do Pro-
testo, ocasião em que foram colhidas assinaturas para um pacto equivocado que tem bases 1) na
Trindade e 2) em que agora existe uma só igreja Católica, Santa e de Deus na nova sociedade11
firmado por mais de 1.400 representantes de denominações tais como a Luterana (já de volta a
Roma), a Batista, a Presbiteriana,  a Adventista do 7º. Dia, as Assembleias de Deus, etc12.  Acre-
dita-se que seja esta a Nova Ordem Mundial, a União das Igrejas, preparando o mundo para o rei-
nado do Anticristo. Mundo de uma só religião, e uma religião centrada no culto ao deus trino. 

Enfim, por qual motivo as igrejas não abrem mão da trindade, a despeito de a mesma
ser um insulto ao Deus Eterno (“Não terás outros deuses diante de MIM...”, Êxodo 20:31,2) e
ao Seu Filho? Seria porque o sistema apóstata trocou a verdade pelo paganismo que é muito
popular e lhes dá poder temporal, muito dinheiro e outros bens?

Esta obra destina-se a membros de todas as denominações religiosas, pastores, bis-
pos, padres, teólogos, apologistas, e demais líderes religiosos. Assim, creio que depois da
leitura deste livro, espiritualmente você jamais será o mesmo! Recomendo a leitura deste
livro porque estou convicto de que existem muitas pessoas sinceras, que estão em busca das
verdades bíblicas e abertas às verdades reveladas pelo Espírito Santo de Deus. 

Ótima leitura!
Paulo Augusto da Costa Pinto
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Síntese deste livro:
breve estudo sobre o Deus Único

1. 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.

2. 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.

3.  A Bíblia mostra, no Antigo Testamento, dois Seres, 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.

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 con-

ceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele”. Efésios 1:17.

5. 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; gra-

varei 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”. Apoca-
lipse 3:12. 

• Para que você tenha certeza que quem disse isso foi Jesus, veja o primeiro verso do
capítuolo 3 de Apocalipse, que se refere a quem tem os sete espíritos de Deus. E o verso de
Apocalipse 5:6 que identifica o Cordeiro como quem tem os sete espíritos de Deus: 

i. “E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete es-
píritos de Deus, e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e
estás morto”. Apocalipse 3:1.

ii. “E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre
os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos,
que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra”. Apocalipse 5:6.

iii. O Profeta Isaías especifica os sete espíritos de Deus:
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1.“E repousará sobre ele o Espírito do Senhor (1º), o espírito de sabedoria (2º)
e de entendimento (3º), o espírito de conselho (4º) e de fortaleza (5º), o espírito de
conhecimento (6º) e de temor do Senhor (7º).”  Isaías 11:2.

6. 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.

7. 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:
i. "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.

8.  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 oca-
sião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles es-
tava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as
glórias que os seguiriam”. I Pedro 1:10 e 11.

9. A Bíblia relata que Jesus morreu
• “Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o ma-

tastes, 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.
i. Há outros 3 versos no Livro de Atos que falam sobre batizar em nome de: Jesus
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Cristo - Atos 2:38, em nome do Senhor Jesus – Atos 8:16 e 10:48.
ii. Lembre-se que é para orar, curar, expulsar demônios, realizar milagres, tudo, em

nome de Jesus! Marcos 16:17 e 18.
1.“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.

13. 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.
i. Jesus é intercessor junto ao Pai. Logo, não é igual ao Pai.

14. 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.

15. A Bíblia mostra, em Apocalipse, apenas um trono, o trono de Deus e do Cordeiro
(dois Seres)

• “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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Introdução
Em todas as culturas estudadas a religião está presente através da adoração a seres

divinos, que são reverenciados, obedecidos e propagados. A ligação entre cultura e religião
é tão firme que temos o verbo cultuar como venerar, prestar culto, tornar aquele deus ou
deusa parte de uma cultura. Dentro do ethos de cada cultura, divindades trinitárias (três seres
que formam um deus) são encontradas. As trindades antigas mais conhecidas são a egípcia,
suméria, hinduísta, zoroastra, grega, romana, nórdica, tupi-guarani, asteca e maia.

O povo de Israel sempre foi monoteísta, e o nascimento do cristianismo ocorreu
através de Jesus e dos apóstolos, cujos ensinamentos sempre foram de que há um Deus único
(João 17:31,2 - I Coríntios 8:61,2). “Não há na Bíblia uma declaração sequer afirmando que
Deus seja três, trino, três em um, três pessoas, três entes, três seres, três divinos, três espíritos,
três substâncias, três hipóstases, três essências, três modos, três atributos, três co-iguais, três
agentes, ou em qualquer sentido, uma tríade consubstancial13”. Por outro lado, a palavra uni-
tarista ou unitariano é sinônimo de monoteísta ou monoteísmo, já que este termo que significa
um, único e um só, foi corrompido pelo conceito de Trindade (monoteísmo trinitário).

A formulação oficial do dogma da Trindade pela igreja cristã dominante (Católica)
começou há quase 1700 anos, em 325 a.D., no Concílio de Nicéia, e foi concluída em 381
a.D., no Concílio de Constantinopla8. Em Nicéia foi decidido que o domingo passaria a ser
oficialmente o dia de guarda dos cristãos1, diferentemente do que diz o quarto mandamento,
que ordena guardar o sábado (Os 10 mandamentos – Êxodo 20: 8 a 111,2).

Muitas pessoas, ao longo da história, têm mostrado que o Deus da Bíblia ou o Deus
de Israel não é aquele ensinado pelos trinitários. Um dos fatores que explicam essa popula-
rização da verdade bíblica de que há um só Deus e um só Senhor, é a comunicação efetuada
pela vontade do próprio Deus entre irmãos de todo o mundo, através da internet. A verdade
esquecida da existência de um Deus único reapareceu e está sendo cada vez mais divulgada!

Sinteticamente este livro busca mostrar biblicamente quem é Deus, o Espírito de
Deus, “o relacionamento” entre Deus e Cristo, quem é Cristo, Cristo e Seu espírito, e mostrar
também diversos versos bíblicos antitrindade, além de explicar e destrinchar a maioria dos
versos favoritos dos trinitário e seus objetivos. 

O objetivo do livro não é o de atacar igrejas, denominações cristãs, instituições re-
ligiosas ou o cristianismo. Mas sim o de apontar para o verdadeiro Deus da Bíblia! Logo,
este livro poderia ter sido escrito por qualquer pessoa que buscasse ao Eterno em oração,
que soubesse ler e escrever, que tivesse acesso à internet e usasse um aplicativo sobre a Bíblia
para fazer buscas de versos bíblicos. 

Este livro possibilita que você entenda como quase 1.700 anos de debate doutri-
nário poderiam ter sido evitados há muito tempo através do estudo da Bíblia! A maior parte
dos textos bíblicos que falam sobre o Deus único está neste livro. Apesar disso, incentivo-
o(a) a fazer uma investigação bíblica pessoal sobre o tema, pois a liberdade é o presente
mais bonito que Deus deu ao homem, depois da própria vida.

O principal diferencial deste livro consiste no fato de que a maior parte dele é de versí-
culos da própria Bíblia, ou seja, não há aqui vento de doutrina, filosofia humana para explicar o
que se propõe. A outra vantagem é que ele possibilita que muitas pessoas, caso sintam-se tocadas



20

pelo Espírito de Deus ou de Jesus, entendam o verdadeiro Deus da Bíblia. Assim, é possível com-
parar o que está escrito no texto bíblico com as explicações dos trinitários, unicistas e etc. 

Se o seu pastor ou líder de igreja disser para você que basta um verso da Bíblia
sobre a Trindade que ele já acreditaria na existência dela, duvide, pois tal liderança está equi-
vocada: não existe um único verso bíblico sequer no qual Deus se apresente ou se revele
como sendo três, além de não ser possível fazer ou elaborar uma doutrina baseando-se em
apenas um verso da Bíblia. Por outro lado, o pastor ou líder religioso está reproduzindo o
que lhe foi ensinado, já que o cristianismo se tornou trinitário ao longo da história (a partir
de 381 d. C.). Porém, conforte-se com estas palavras: nenhum pastor de igreja pode dar a
você salvação, nem mesmo a igreja que você frequenta. 

Encontrei várias pessoas que não quiseram acreditar no Deus único da Bíblia. E fi-
quei impressionado com o motivo: o verdadeiro deus delas é a igreja ou a instituição religiosa
que frequentam. E como as instituições religiosas não são humildes, na maioria das vezes,
para reconhecerem seus próprios erros, elas continuam e continuarão divulgando a crença
no deus trino. Contudo, é necessário repetir: instituição religiosa não pode salvar alguém!

Para a maioria dos textos bíblicos que estão no livro, foram utilizadas a versão Re-
vista e Atualizada no Brasil – 2ª Edição, 1993 e a versão Almeida Corrigida e Fiel, 1994 (dis-
poníveis em www.bibliaonline.com.br). Mas qualquer versão poderia haver sido usada, sem
nenhuma alteração significativa do conteúdo do livro.

Esse livro está disponível gratuitamente em formato digital e está autorizado seu
download, sua impressão e sua distribuição, sem prévio consentimento. Baixe-o gratuitamente
em www.adoradoresunitarianos.com.br ou pelo aplicativo Adoradores Unitarianos disponível
na Apple Store ou Play Store (Google). Você também pode adquirir o livro em papel no site
www.adoradoresunitarianos.com.br ou pelo aplicativo Adoradores Unitarianos.
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Principais ideias trinitarianas

Os trinitarianos nos ensinaram que o Deus bíblico é uma Trindade composta por
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fomos orientados também que há igualdade
entre “os três” e que o Espírito de Deus é uma “3ª pessoa”. Entretanto, será que Deus é
trino? Os líderes religiosos que creem na Trindade nos mostraram ainda versículos da Bíblia
nos quais o Santo Espírito tem reações e sentimentos como se fosse uma pessoa. Para todos
eles, isso comprova a existência da “3ª pessoa” da Trindade e também a “sua” personalidade. 

Livros também foram e são escritos por doutores em Divindade e teólogos trinitários
afirmando que Cristo não é realmente o Filho de Deus, que Deus não é de fato o Pai de
Jesus, e que quem ressuscitou nosso Salvador foi a Trindade. Ou seja, para eles, Jesus não
morreu de fato na cruz e, além disso, Ele participou da ressurreição dEle mesmo. Porém,
será que em toda a Bíblia há sustentação para o dogma trinitariano que tem mais de 1600
anos (381 d.C.)?

Diferentemente dos estudos “162 Respostas Bíblicas à Doutrina da Trindade”
(atualizado recentemente para “162 Respostas Bíblicas ao Dogma da Trindade”) e “250 Res-
postas Bíblicas à Doutrina da Trindade” (atualizado recentemente para “250 Respostas Bí-
blicas ao Dogma da Trindade”) divulgados anteriormente na internet (www.adventistas.com,
por exemplo), os versos bíblicos deste estudo foram reunidos em temas, facilitando mais o
entendimento do assunto.

Estudando mais profundamente se a Trindade é bíblica ou não, muita informação foi
encontrada no livro do Apocalipse. Assim, foi elaborado também um estudo tendo como base
apenas o último livro da Bíblia e que resultou nas “115 Respostas do Livro do Apocalipse à Dou-
trina da Trindade” (atualizado recentemente para “115 Respostas do Livro do Apocalipse ao
Dogma da Trindade”), divulgado anteriormente na internet (www.adventistas.com, por exemplo).

Foi realizada também a análise do livro “A Trindade”8, sendo feito o estudo “105
Não-Verdades do Livro A Trindade” (atualizado recentemente para “105 mentiras do livro
A Trindade”), divulgado anteriormente na internet (www.adventistas.com, por exemplo).
Esses estudos citados foram feitos apenas com o auxílio do Espírito de Cristo.

Talvez você ainda não saiba as principais ideias trinitarianas. Então, veja-as:
1. Deus é um, mas são três;
2. Há igualdade entre os três;
3. As “três pessoas” da Trindade devem ser adoradas;
4. O Espírito Santo é a “3ª pessoa” da Trindade, isto é, tem uma personalidade;
5. Quem nos criou foi a Trindade;
6. Deus não é verdadeiramente O Pai de Jesus;
7. Jesus não é de fato O Filho de Deus;
8. O Cristo que morre na cruz é o Jesus humano e não o divino. Logo, Ele real-
mente não faleceu;
9. A Trindade ressuscitou Jesus Cristo. Ou seja, Ele participou da ressurreição
de si mesmo;
10. É a “3ª pessoa” da Trindade quem dá prosseguimento ao ministério de Jesus
aqui na Terra, depois que Cristo voltou para os céus;

• Nenhuma das ideias trinitarianas acima se sustenta biblicamente, con-
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forme você verá neste livro.  
• Os trinitarianos tentam convencer as pessoas sobre a suposta existência

da Trindade através das explicações que eles dão de alguns versos da
Bíblia e não apenas mostrando versos bíblicos e deixando que as pes-
soas cheguem às suas conclusões.

Para o catequismo da Igreja Católica Apostólica Romana, a doutrina da Trindade
é a principal doutrina católica, e segundo esse manual, todas as outras doutrinas estão su-
bordinadas a ela.  

Para muitos, o melhor conceito de Trindade é: “uma unidade de três pessoas co-
eternas...” ou ainda “o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo um só Deus em três pes-
soas”. Observe bem: “uma unidade...” e “um só Deus em três pessoas”. Ou seja, a tal
unidade, o conjunto “dos três” é Deus (o Pai é Deus, o Filho é Deus e a “3ª pessoa” é Deus).
Neste conceito está implícito o pensamento oriental holístico de que “o todo é maior do
que a soma de suas partes”.

Quase todos os versos bíblicos citados foram digitados com o objetivo de facilitar o
estudo. Contudo, peço que você verifique em sua Bíblia se a cópia dos mesmos foi feita fiel-
mente. A maioria dos versos bíblicos é da tradução feita pelo padre João Ferreira de Almeida –
Revista e Atualizada no Brasil – 2ª Edição, 1993 e Almeida Corrigida e Fiel disponível em
www.biblionline.com.br. Mas outras traduções poderiam ser utilizadas, sem prejuízo algum para
o livro. As letras maiúsculas e minúsculas foram mantidas de acordo com a edição utilizada. As
palavras em negrito ou sublinhadas servem apenas para destacar algo que é enfatizado.

Por favor, encontrando erros no que você estudará abaixo, identifique-os biblica-
mente e informe os mesmos, encaminhando-os para marcosavellar@hotmail.com. Desde
já, muito obrigado!

Então, por favor, pegue a sua Bíblia, ore, e vamos começar! 

Versos da Bíblia que mostram o Deus Único (um único ser) bíblico

O Deus Único
1. “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.

2. “E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme à tua palavra, para que saibas
que ninguém há como o Senhor nosso Deus”. Êxodo 8:10.

3. “A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus; nenhum outro há
senão ele”. Deuteronômio 4:35.

4. “Por isso hoje saberás, e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em
cima no céu e em baixo na terra; nenhum outro há”. Deuteronômio 4:39. 

5. “Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus é o único Senhor”. Deuteronômio 6:4.
Historicamente, sabe-se que as principais diferenças entre o Deus de Israel e os outros



deuses são que o Deus de Israel é invisível e único, diferentemente de outras divindades re-
presentadas por esculturas. Além disso, há várias divindades trinitárias. 

6. “Vede agora que eu, eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim; eu mato, e
eu faço viver; eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32:39.

7. “Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro
Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos”. II Samuel 7:22.

8. “E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus
nem em baixo na terra; que guardas a aliança e a beneficência a teus servos que andam com
todo o seu coração diante de ti”. I Reis 8:23.

9. “Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há
outro”. I Reis 8:60. 

10. “Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se
diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel;
agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo”. II Reis 5:15.

11. “E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas
entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste os céus e
a terra”. II Reis 19:15.

12. “Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão; e assim saberão
todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus”. II Reis 19:19.

13. “Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto
ouvimos com os nossos ouvidos”. I Crônicas 17:20.

14. “Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus?”
Salmos 18:31.

15. “Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos mara-
vilhosos”. Salmos 72:18.

16. “Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas”.
Salmos 86:8.

17. “Porque tu és grande e fazes maravilhas; só tu és Deus”. Salmos 86:10.

18. “Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins; tu
mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste os céus e a terra”. Isaías 37:16.

19. “Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi; para
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que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim deus ne-
nhum se formou, e depois de mim nenhum haverá”. Isaías 43:10. 

20. “Eu sou o Senhor, e não há outro; fora de mim não há Deus; eu te cingirei,
ainda que tu não me conheças; para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente,
que fora de mim não há outro; eu sou o Senhor, e não há outro”. Isaías 45:5 e 6.

21. “Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez ouvir isto desde
a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não
há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não há além de mim”. Isaías 45:21.

22. “Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que eu sou Deus, e não
há outro Deus, não há outro semelhante a mim”. Isaías 46:9.

23. “Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação e língua que disser blas-
fêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam
feitas um monturo; porquanto não há outro Deus que possa livrar como este”. Daniel 3:29.

24. “E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso
Deus, e que não há outro; e o meu povo nunca mais será envergonhado”. Joel 2:27.

25. “E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é
o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes”. Marcos 12:29 a 31.

26. “E o escriba lhe disse: Muito bem, Mestre, e com verdade disseste que há um só
Deus, e que não há outro além dele”. Marcos 12:32.

27. “Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória
que vem do único Deus”? João 5:44.

28. “Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a in-
circuncisão”. Romanos 3:30.

29. “Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos
dos séculos. Amém”. Romanos 16:27.

30. “Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o
ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só”. I Coríntios 8:4.

31. “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,
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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.

• “Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada
em Jesus Cristo”. I Coríntios 1:4.

• Observe quem é o Deus de Paulo! São dois seres, sendo o segundo, Cristo, um ca-
minho até o Pai, não o próprio Pai. 

32. “Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um”. Gálatas 3:20.

33. “Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos
vós”. Efésios 4:6.

34. “Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória
para todo o sempre”. Amém”. I Timóteo 1:17.

35. “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo
homem”. I Timóteo 2:5.

36. “Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o creem, e estre-
mecem”. Tiago 2:19.

37. “Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar
com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante
Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e
agora, e por todos os séculos. Amém”! Judas 1:24 e 25.

Deus é o Todo-Poderoso
38. “Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de

vir, o Todo-Poderoso”. Apocalipse 1:8.

Deus é o único que é imortal
39. “Exorto-te, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo

Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irre-
preensível, até à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo; a qual, em suas épocas determinadas,
há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores;
o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum
jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém”! I Timóteo 6:13 a 16. 

• Lembre-se que, segundo a Bíblia, Cristo, verdadeiramente, morreu (João 19:33, por exemplo).
• Lembre-se que Cristo foi visto pelos homens quando esteve na Terra (diversos textos

nos evangelhos).

Deus não pode ser tentado
40. “Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode

ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta”. Tiago 1:13.
• Lembre-se que Jesus foi tentado. Mateus 4:3 a 11.
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O Deus de toda graça
41. “Ora, O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,

depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e
fundamentar”. I Pedro 5:10. 

O Deus de nossos pais
42. “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.

O Deus de Abraão, Isaque e Jacó
43. “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus

não é Deus dos mortos, mas dos vivos”. Mateus 22:32.
• É possível imaginar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó como uma Trindade? Os judeus

não aceitaram a Jesus como filho de Deus, jamais aceitariam a uma “3ª pessoa”.

44. “Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e
o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus”. Êxodo 3:6.

45. “Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias
se aproximou, e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se
hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme à tua palavra fiz
todas estas coisas”. I Reis 18:36.

46. “O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a
seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determi-
nado que fosse solto”. Atos 3:13.

47. “Dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isa-
que, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar”. Atos 7:32.

Deus é Espírito
48. “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em

espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e
importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade”. João 4:23 e 24.

• Deus é Espírito. Ele é santo. Logo, Ele é um Espírito Santo.
• “Mas, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e

não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o
amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra
todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe
as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim
também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus”. I
Coríntios 2:9-11.
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O Espírito de Deus
49. “E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito

de Deus se movia sobre a face das águas”. Gênesis 1:2.

50. “E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o
espírito de Deus”? Gênesis 41:38. 

51. “E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência,
em todo o ofício”; Êxodo 31:3.

52. “E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo
o ofício”; Êxodo 35:31.

53. “E, levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado segundo
as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus”. Números 24:2.

54. “E, chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro;
e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles”. I Samuel 10:10.

55. “Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras; e acen-
deu-se em grande maneira a sua ira”. I Samuel 11:6.

56. “Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma con-
gregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles; e o Espírito
de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram”. I Samuel 19:20.

57. “Então foi para Naiote, em Ramá; e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele,
e ia profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá”. I Samuel 19:23.

58. “Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede”. II Crônicas 15:1.

59. “E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé
acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo
que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará”. II Crônicas 24:20.

60. “O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida”. Jó 33:4.

61. “Depois o Espírito me levantou, e me levou à Caldéia, para os do cativeiro, em
visão, pelo Espírito de Deus; e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido”. Ezequiel 11:24.

62. “Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito
de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este
é o meu Filho amado, em quem me comprazo”. Mateus 3:16 e 17.

• Jesus recebeu o Espírito de Deus, e não uma “3ª pessoa”, após o seu batismo. É ne-
cessário perceber como o espírito santo tem um possuidor: o Deus Único. 
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63. “Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o
reino de Deus”. Mateus 12:28.

64. “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus ha-
bita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele”. Romanos 8:9.

• Observe que neste verso, Paulo identifica o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo
como um só.

65. “Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus”.
Romanos 8:14.

66. “Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem,
que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus”.
I Coríntios 2:11.

67. “Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe pa-
recem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente”. I Coríntios 2:14.

68. “Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em
vós”? I Coríntios 3:16.

69. “Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e tam-
bém eu cuido que tenho o Espírito de Deus”. I Coríntios 7:40.

70. “Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de
Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito
Santo”. I Coríntios 12:3.

71. “Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus
Cristo veio em carne é de Deus”. I João 4:2.

O Espírito da glória e de Deus
72. “Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós

repousa o Espírito da glória e de Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a
vós, é glorificado”. I Pedro 4:14.

• Veja quem foi glorificado com Deus antes que houvesse mundo: “Eu te glorifiquei
na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer; e, agora, glorifica-me, ó
Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse
mundo”. João 17:4 e 5.

O Espírito que provém de Deus
73. “Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de

Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus”. I Co-
ríntios 2:12.
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O Espírito Santo de Deus
74. “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da

redenção”. Efésios 4:30.

75. “Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos
deu também o seu Espírito Santo”. I Tessalonisenses 4:8.

O Espírito do Senhor Deus
76. “O espírito do Senhor Deus está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para

pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar li-
berdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável do Senhor e
o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes”. Isaías 61:1 e 2.

O Espírito do Senhor
77. “Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou; e, tirando do Espírito que estava

sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos; quando o Espírito repousou sobre eles,
profetizaram; mas, depois, nunca mais”. Números 11:25.

78. “E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja; e o Senhor en-
tregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria; contra o qual prevaleceu a sua mão”. Juízes 3:10.

79. “Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiez-
ritas se ajuntaram após ele”. Juízes 6:34.

80. “Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Ma-
nassés, passando por Mizpá de Gileade, e de Mizpá de Gileade passou até aos filhos de
Amom”. Juízes 11:29.

81. “E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo
de Maané-Dã, entre Zorá e Estaol”. Juízes 13:25.

82. “Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou
o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão; porém nem a seu pai nem
a sua mãe deu a saber o que tinha feito”. Juízes 14:6.

83. “Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos
ascalonitas, e matou deles trinta homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos
que declararam o enigma; porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai”. Juízes 14:19.

84. “E, vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando; porém o Espírito
do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram
como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas
mãos”. Juízes 15:14.



85. “E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-
ás um outro homem”. I Samuel 10:6.

86. “Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos; e desde
aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi; então Samuel se levantou,
e voltou a Ramá”. I Samuel 16:13.

87. “E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da
parte do Senhor”. I Samuel 16:14.

88. “O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca”. II
Samuel 23:2.

89. “E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não
sei para onde, e, vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria; porém eu,
teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade”. I Reis 18:12.

90. “Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegou, e feriu a Micaías no queixo, e disse:
Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti”? I Reis 22:24.

91. “E disseram-lhe: Eis que agora entre os teus servos há cinqüenta homens valentes; ora
deixa-os ir para buscar a teu senhor; pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse
em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis”. II Reis 2:16.

92. “Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e
disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? II Crônicas 18:23.

93. “Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Za-
carias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asafe”. II Crônicas 20:14.

94. “E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento,
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor”.  Isaías 11:2.

95. “Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou”? Isaías 40:13.

96. “Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso; assim
guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso”. Isaías 63:14.

97. “Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala: Assim diz o Senhor:
Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque, quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu
as conheço”. Ezequiel 11:5.

98. “Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me
pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos”. Ezequiel 37:11.
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99. “Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do
Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que
anda retamente? Miquéias 2:7.

100. “Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para
anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado”. Miquéias 3:8.

101. “O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os po-
bres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restau-
ração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do
Senhor”. Lucas 4:18 e 19.

102. “Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o
Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te le-
varão a ti”. Atos 5:9.

103. “E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu
mais o eunuco; e, jubiloso, continuou o seu caminho”. Atos 8:39.

O Espírito de Deus veio sobre Jesus após o seu batismo
104. “Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito

de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este
é o meu Filho amado, em quem me comprazo”. Mateus 3:16 e 17.

• Jesus recebeu o Espírito de Deus, e não uma “3ª pessoa”, após o seu batismo. Deus
enviou, pois dEle era, um espírito a Jesus. 

Deus dá Seu espírito a Cristo
105.“Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Es-

pírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que
dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”. Mateus 3:16 e 17.

106. “Quem, todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verda-
deiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por
medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos”. João 3:33 a 35.

107. “Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou,
advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi
dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em
quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará
juízo aos gentios”. Mateus 12:15 a 18.

Jesus é Quem tem os sete Espíritos de Deus
108. “Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espí-

ritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto...
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O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do
Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus
anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 3:1, 5 e 6.  

• Através da frase “confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus
anjos” (verso 5), é possível identificarmos Jesus como Aquele que tem os sete
Espíritos de Deus. Veja também quem tem as sete estrelas: “Tinha na mão direita
sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto bri-
lhava como sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele
pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o último e
aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos
e tenho as chaves da morte e do inferno”. Apocalipse 1:16 a 18. Através da frase
“estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos” é possível iden-
tificarmos Jesus como Aquele que tem as sete estrelas. E no verso 20 (capítulo
1) quem são as sete estrelas: “... as sete estrelas são os anjos das sete igrejas...”. Ou
seja, Jesus é Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas.

• O profeta Isaías especifica os 7 Espíritos: “Do tronco de Jessé sairá um rebento, e
das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor (1), o Espírito
de sabedoria (2) e de entendimento (3), o Espírito de conselho (4) e fortaleza
(5), o Espírito de conhecimento (6) e de temor do Senhor (7)”. Isaías 11:1 e 2.

• “O espírito do Senhor Deus está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para
pregar boas novas aos mansos (1); enviou-me a restaurar os contritos de coração
(2), a proclamar liberdade aos cativos (3), e a abertura de prisão aos presos (4);
a apregoar o ano aceitável do Senhor (5) e o dia da vingança do nosso Deus
(6); a consolar todos os tristes (7)”. Isaías 61:1 e 2.

109. “Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé,
um Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são
os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita
daquele que estava sentado no trono; e, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os
vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e
taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo:
Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso
Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra”. Apocalipse 5:6 a 10.

• O profeta Isaías especifica os 7 Espíritos: “Do tronco de Jessé sairá um rebento, e
das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de
sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de
conhecimento e de temor do Senhor”. Isaías 11:1 e 2.

Deus dá o Espírito Santo aos novos crentes e aos discípulos
110. “E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito

Santo, assim como também a nós; E não fez diferença alguma entre eles e nós, purifi-
cando os seus corações pela fé”. Atos 15:8 e 9.
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Deus dá Seu espírito a nós
111. “Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece

em nós, e o Seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele,
e Ele, em nós: em que nos deu do Seu Espírito”. I João 4:12 e 13.

O Espírito do Pai 
112. “E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque,

naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais,
mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós”. Mateus 10:19 e 20.

Deus envia ao nosso coração o Espírito de Seu Filho
113. “Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,

nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de
filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho,
que clama: Aba, Pai”. Gálatas 4:6.

• Você e seu espírito são dois seres distintos ou são um só? São um só! O Espírito de
Cristo é um ser distinto do próprio Cristo? Não é!

Cristo dá Seu espírito aos discípulos
114. “Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me en-

viou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes:
recebei o Espírito Santo”. João 20:21 e 22.

• Observe bem: Cristo assoprou sobre os discípulos o Seu espírito, que é santo!
• Se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa” e tivesse uma personalidade, Jesus a teria

apresentado mas não a teria assoprado, já que não é possível uma pessoa ser assoprada.
• Ilustrações simbólicas com o Santo Espírito:
• “O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem

para onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito”. João 3:8.
• “Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu

ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cres-
sem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter
sido glorificado”. João 7:38 e 39.

Jesus é quem batiza os discípulos com o Espírito Santo
115. “Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas aquele que vem depois de

mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com
o Espírito Santo e com fogo”. Mateus 3:11.

116. “Então João esclareceu a todos: “Eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, che-
gará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias
das suas sandálias. Ele sim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo”. Lucas 3:16.

• “Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos
imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades”. Mateus 10:1.

• Observe que os discípulos receberam esta autoridade antes do Pentecostes.



Os discípulos receberam poder quando receberam o Espírito Santo 
117. “Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois, na cidade,

até que do alto sejais revestidos de poder”. Lucas 24:49. 

118. “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis mi-
nhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins
da terra”. Atos 1:8.

• Observe que os discípulos receberam poder e não uma “3ª pessoa”.

Jesus identificado como o Espírito Santo no livro de Atos
119. “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos cons-

tituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio
sangue. Atos 20:28.

• Veja quem designou os discípulos:
• “E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem

crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. E estes sinais segui-
rão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas;
Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum;
e porãoas mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter
falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo par-
tido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confir-
mando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém”. Marcos 16:15-20.

• Após a compreensão de Atos 20:28, é possível identificarmos quem fala em Atos
21:11: “E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios
pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus, em Jerusalém, farão
ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios”.

O Espírito de Jesus chamado de Espírito Santo 
120. “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.

Jesus chamado de Espírito e o Espírito de Cristo
121. “Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.

E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor,
somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito”. II Coríntios 3:17 e 18. 

• Para que você tenha certeza absoluta de que no contexto o apóstolo Paulo está realmente falando
que o Espírito é Jesus, copio abaixo os versos 12 a 18 do mesmo capítulo 3 de II Coríntios:

12  Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar.

13 E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel
não atentassem na terminação do que se desvanecia.
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14  Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a
leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado
que, em Cristo, é removido.

15  Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.

16  Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado.

17  Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.

18 E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória
do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito.

• Ainda em II Coríntios, um pouco mais à frente, no capítulo 4 e no verso 5, Paulo
identifica, no contexto, Jesus como o Senhor: “Porque não nos pregamos a nós mes-
mos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por
amor de Jesus”.

• Paulo também escreveu em I Coríntios 8:5 e 6: “Porque, ainda que há também al-
guns 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”. 

• Lembre-se que Jesus disse: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres”. João 8:36.

• Em Romanos 10:9 está escrito: Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor
e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”.

• Há vários versículos na Bíblia nos quais O Pai é chamado de Senhor (Salmo 110:1,
por exemplo). Mas foi digitado acima o contexto dos versos de II Coríntios 3:17 e
18 para que você tenha certeza absoluta que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus.

Jesus é o Espírito do livro do Apocalipse 
122. “Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que

tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido:... Ao vencedor,
que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro
de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro; assim como
também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 2:18 e 26 a 29.

O testemunho de Jesus é o espírito da profecia
123. “Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não

faças isso; sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de
Jesus; adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia”. Apoca-
lipse 19:10.
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O Espírito de Cristo foi quem inspirou os profetas
124. “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 oca-
sião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles es-
tava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as
glórias que os seguiriam”. I Pedro 1:10 e 11.

O Espírito de Jesus liberta
125. “Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Es-

pírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação”; Filipenses 1:19
• “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”. João 8:36.

Jesus chamado de Espírito da Graça
126. “De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que

calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado,
e ultrajou o Espírito da Graça”. Hebreus 10:29.

O derramamento do Espírito do Senhor
127. “Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o ca-

tiveiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a
nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa
de Israel, diz o Senhor Deus”. Ezequiel 39:28 e 29.

128. “Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca; derramarei o meu
Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes”. Isaías 44:3.

• Veja no contexto do capítulo 44 de Isaías, que o derramamento se refere ao Espírito
do Senhor: “Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te
ajudará: Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi”. Isaías 44:2.

• “E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos
filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens
terão visões”. Joel 2:28.

• Veja no contexto do capítulo 2 de Joel, que o derramamento se refere ao Espírito do
Senhor: “Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o
vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto”. Joel 2:12.

129. “E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu
Espírito”. Joel 2:29.

• Novamente, veja no contexto do capítulo 2 de Joel, que o derramamento se refere ao
Espírito do Senhor: “Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim
de todo o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto”. Joel 2:12.

130. “E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei
sobre toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão
visões, e os vossos velhos sonharão sonhos”; Atos 2:17.
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131. “e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas
naqueles dias, e profetizarão.” Atos 2:18.

O derramamento do Espírito Santo
132. “Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.

De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito
Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis”. Atos 2:32 e 33.

133. “Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundante-
mente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador”. Tito 3:5 e 6.

O Espírito Santo como uma dádiva de Deus
134. “Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais

o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? Lucas 11:13. 
• Se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa” teria iniciativa de dar-Se.

135. “E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito
Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem”. Atos 5:32.

136. “Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de
Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus”. I Coríntios 2:12.

O Espírito Santo como dom 
137. “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de

Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”. Atos 2:38.

138. “Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que
o dom de Deus se alcança por dinheiro”. Atos 8:20.

139. “E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravi-
lharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios”. Atos 10:45.

Metáforas impessoais a respeito do Espírito de Deus
140. “Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram,

e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele”. Mateus 3:16.

141. “O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem
para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito”. João 3:8.

142. “Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu
ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele cressem; porque o
Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.” João 7:38 e 39.

143. “E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre
cada um deles”. Atos 2:3.
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É possível algumas pessoas compartilharem o Espírito Santo com outras pessoas
144. “Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo:

Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho
por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. A seguir,
levantou-se e foi batizado”. Atos 9:17 e 18. 

• Neste verso, se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa” divina, não seria possível um
ser humano batizar outro com o Deus Espírito Santo ou o Deus Espírito Santo ficar
subordinado à ação de um homem, por mais santo que esta pessoa seja.

145. “Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era
concedido o Espírito [Santo], ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também
a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito
Santo”. Atos 8:18 e 19.

146. “Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te
faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção
dobrada do teu espírito”. II Reis 2:9. 

O Trono de Deus e de Jesus e os tronos no Céu
147. “Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono

de Deus e do Cordeiro”. Apocalipse 22:1
• Por favor, observe bem: do trono e não dos tronos. Ou seja, um único trono, o de

Deus e de Jesus.

148. “E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em pé à
mão direita de Deus”. Atos 7:56.

149. “Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que co-
mais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos para julgar as doze
tribos de Israel”. Lucas 22:29 e 30.

• “Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando,
na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos
assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel”. Mateus 19:28.

150. “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também
eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono”. Apocalipse 3:21.

• “ao redor do trono, há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e qua-
tro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro”. Apocalipse 4:4.

151. “Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cor-
deiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele”.
Apocalipse 22:3 e 4.

152. “Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras
brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então me
disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram



no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de
dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles
o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol,
nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e
os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”.
Apocalipse 7:13 a 17.

• Apesar de alguns trinitarianos tentarem provar a existência do trono de uma “3ª pes-
soa”, utilizando a explicação do “Cordeiro que se encontra no meio do trono” para
dizerem que o Pai está à direita do Cordeiro e uma “3ª pessoa” estaria à esquerda,
veja sobre o que Jesus falou sobre quem se assenta à sua direita ou à sua esquerda: 

• “Então, lhes disse: Bebereis o meu cálice; mas o assentar-se à minha direita e à
minha esquerda não me compete concedê-lo; é, porém, para aqueles a quem está
preparado por meu Pai”. Mateus 20:23.

153. “Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autori-
dade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem
como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a
sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo
durante mil anos”. Apocalipse 20:4.

• Em nenhum lugar da Bíblia é citado, mostrado, explicado ou falado no trono de uma
“terceira pessoa”.

154. “Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias
se assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã;
e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava
e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam
diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas
visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem; e di-
rigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a
honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem; o seu domí-
nio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído”.
Daniel 7:9-14.

Jesus é o único que participou da glória do Pai
155. “Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer; e,

agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes
que houvesse mundo”. João 17:4 e 5.

• Deus confiou uma obra a Cristo para ele a cumprisse. Logo, não há igualdade hierár-
quca entre Jesus e Deus. 

• Cristo cita apenas a si mesmo e a Deus referindo-se à glória que tiveram antes que
houvesse mundo: não há uma terceira pessoa citada!

• Lembre-se que Jesus é a fiel testemunha, conforme especificado no Apocalipse 1:5.
Assim, não há outra fiel testemunha além de Cristo.
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Não há igualdade entre Deus e Jesus
156. “... tudo é vosso, e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus”. I Coríntios 3:22 (última parte) e 23. 

157. “Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; andai em amor, como tam-
bém Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em
aroma suave”. Efésios 5:1 e 2.

158. “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois
ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus;
antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de
homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente
até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o
nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra”. Filipenses 2:5 a 10. 

Através de Jesus foi feito o universo e todas as coisas
159. “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais,

pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, pelo qual também fez o universo”. Hebreus 1:1 e 2.

• Observe como o texto diz que Deus constituiu Cristo herdeiro de todas as coisas.
Como Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas, logo, inicialmente, ele não
era O detentor de todas as coisas. Há uma claríssima distinção hierárquica entre quem
constitui herdeiro e o próprio herdeiro.

160. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele
estava no princípio com Deus. Todas coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem Ele,
nada do que foi feito se fez. A vida estava nEle e a vida era a luz dos homens”. João 1:1 a 4.

• Este verso é um dos favoritos dos trinitarianos. Apesar disso, não é possível provar
a Trindade pelo simples detalhe: “No princípio era o Verbo...”. Lembre-se que o • •
• Eterno não tem princípio. O Eterno sempre existiu!
• “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois

ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual
a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se
em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humi-
lhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus
o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para
que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da
terra”. Filipenses 2:5 a 10.

• Observe que o texto usa “...subsistindo em forma de Deus” e não “...existindo em
forma de Deus”. 

Deus e Jesus e a criação da Terra e do homem
161. “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar

aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande
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voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo; e adorai aquele
que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas”. Apocalipse 14:6 e 7. 

• Lembre-se que Deus criou o universo mediante Jesus: “Havendo Deus, outrora, fa-
lado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias,
nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual tam-
bém fez o universo”. Hebreus 1:1 e 2.

• Lembre-se também que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus: “No
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem
ele, nada do que foi feito se fez”. João 1:1 a 3.

• “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.

Apenas o Pai e o Filho são os responsáveis por nossa salvação
162. “... e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono,

e ao Cordeiro, pertence a salvação”. Apocalipse 7:10.

O Pai e o Filho no Antigo Testamento
163. “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.

Sobre a atuação de Jesus Cristo na Terra antes da primeira vinda dele
164. “Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem,

e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com
respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma
fonte espiritual; porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era
Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados
no deserto”. I Coríntios 10: 1 a 4.

O Eterno e Jesus nos consolam
165. “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para

sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o
vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não
vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros” Naquele dia conhecereis que estou em meu
Pai, e vós em mim, e eu em vós”. João 14:16 a 20. Veja a seguir a explicação bíblica sobre
o outro Consolador onde o texto de João 14:16 a 20 aparece na cor vermelha e as explicações
com versos da bíblia na cor preta: 

• “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco
para sempre: “... eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos”. Jesus, Mateus 28:20.

• Espírito da verdade: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao
Pai senão por mim”. Jesus, João 14:6. “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a
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verdade vieram por Jesus Cristo”.  João, João 1:17, 
• que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o co-

nheceis: “...vós me conheceis e sabeis de onde sou...” Jesus, João 7:28., 
• porque habita convosco: “E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para

que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno”. Mateus
2:23.  “E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins
de Zebulom e Naftali” Mateus 4:13., 

• e estará em vós: “Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim
de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja”. Jesus, João 17:26 

• Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós: “Porque onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”. Jesus, Mateus 18:20.

• Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós”.
• Lembre-se que Jesus muitas vezes refere-se a Ele mesmo na “3ª pessoa” do singular,

como se fosse um outro ou outra pessoa que não Ele mesmo: “Quando ele saiu,
disse Jesus: Agora, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado
nele; se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo; e
glorificá-lo-á imediatamente”. João 13:31 e 32. 

• As explicações acima sobre o “outro Consolador” aparecem novamente no capítulo
“Explicação bíblica dos textos favoritos dos trinitarianos”.

166. “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias
e o Deus de toda a consolação; que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também
possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mes-
mos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós,
assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo”. II Coríntios 1:3-5.

• “O espírito do Senhor Deus está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para pregar
boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar li-
berdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável do Se-
nhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes”. Isaías 61:1 e 2.

167. “Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito”.
II Coríntios 7:6.

Jesus é o Filho real e literal de Deus
168. “Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará

o trono de Davi seu pai”; Lucas 1:32.

169. “Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo
te envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado
Filho de Deus”. Lucas 1:35. 

170. “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.
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171. “Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus
Vivo”. João 6:69.

172. “Quem me odeia, odeia também a meu Pai”. João 15:23.

173. “Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado
não teriam; mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como
a meu Pai”. João 15:24.

174. “Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes
à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. Romanos 8:29.

175. “Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E
esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si
mesmo se entregou por mim”. Gálatas 2: 19 e 20.

176. “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus
invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e
sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer po-
testades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele,
tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre
os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, re-
sidisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio
dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a
vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras
malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apre-
sentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis”; Colossenses 1:13 a 20.

177. “Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa; a qual casa somos nós, se tão
somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim”. Hebreus 3:6.

178. “Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta:
que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com
ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na
luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica de todo pecado”. I João 1:5 a 7.

179. “Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo
esse mesmo que nega o Pai e o Filho”. I João 2:22. 

• Observe bem: o Pai e o Filho, e não Deus Pai e Deus filho. E nem uma “3ª pessoa”.

180. “Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus
Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou”. I João 3:23.
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181. “Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele
em Deus”. I João 4:15.

182. “... porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que
vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus
o Filho de Deus”. I João 5:4 e 5.

183. “Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não
dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca
do seu Filho”. I João 5:10.

184. “a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho
do Pai, serão conosco em verdade e amor”. II João 3. 

185. “Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de
ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao Seu trono”. Apocalipse 12:5.

Sobre o relacionamento entre Deus e Jesus
186. “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, es-

tando em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza
mais fruto ainda”. João 15:1 e 2.

187. “Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do
Pai, esse o revelou”. João 1:18.

188. “Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus; este
o tem visto”. João 6:46.

189. “Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem
os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem
a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que
está em Cristo Jesus, nosso Senhor”. Romanos 8:38 e 39. 

Apenas o Pai conhece o Filho e apenas o Filho conhece o Pai
190. “Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e nin-

guém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. Mateus 11:27.

191. “Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: graças te dou,
ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as re-
velaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entre-
gue; e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho,
e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. Lucas 10:21 e 22.

192. “... assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a minha
vida pelas ovelhas”. João 10:15.



Deus enviou Jesus ao mundo
193. “E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome a mim me recebe; e

quem receber a mim recebe aquele que me enviou; porque aquele que entre vós for o menor
de todos, esse é que é grande”. Lucas 9:48.

194. “Quem vos der ouvidos ouve-me a mim; e quem vos rejeitar a mim me rejeita;
quem, porém, me rejeitar rejeita aquele que me enviou”. Lucas 10:16.

195. “Pai justo, o mundo não te tem conhecido; Eu, porém, te conheci, assim como
estes entenderam que Tu me enviaste”. João 17:25.

196. “Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blas-
femas; porque declarei: sou Filho de Deus”? João 10:36. 

197. “Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou
o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para
vivermos por meio dele”. I João 4:8 e 9.

198. “Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que
estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os
mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao
Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque hon-
ram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou”. João 5:20 a 23.

199. “O Pai, que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim.
Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma”. João 5:37.

200. “Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também
quem de mim se alimenta por mim viverá”. João 6:57.

201. “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual
o Filho do Homem vos dará; porque Deus, o Paiomem vos dará; porque Deus. O Pai, O
confirmou com O Seu selo. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando: Que faremos para rea-
lizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus ´pe esta: que criais naquele
que por Ele foi enviado.cvdffdfdfdfdfdfdfdfdyyuy, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se,
pois, a Ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra
de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado”. João 6:27 a 29.

202. “Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele
que me enviou”. João 8:16.

203. “Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também testifica de
mim”. João 8:18.

204. “E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço
sempre o que lhe agrada”. João 8:29. 
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205. “E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que
me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o
mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas... Porque eu não
tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que
dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que
eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo”. João 12: 44, 45, 46, 49 e 50.

206. “a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, tam-
bém sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmi-
tido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos; eu neles, e tu em
mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu
me enviaste e os amaste, como também amaste a mim”. João 17:21 a 23.

207. “E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo”.
I João 4:14.

Deus Se revelou através de Jesus
208. “Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a

pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos
tempos eternos, e que, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Es-
crituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre
todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém”. Romanos 16:25 a 27. 

209. “o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações; agora, todavia, se ma-
nifestou aos seus santos; aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste
mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória”. Colossenses 1:26 e 27.

210. “Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles
tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem ple-
namente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do co-
nhecimento estão ocultos”. Colossenses 2:2 e 3. 

211. “Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado”. Colossenses 4:3.

O Pai é o único que pode dar posições no Céu
212. “Então, lhes disse: Bebereis o meu cálice; mas o assentar-se à minha direita e

à minha esquerda não me compete concedê-lo; é, porém, para aqueles a quem está pre-
parado por meu Pai”. Mateus 20:23.

O Pai é o Deus de Jesus Cristo
213. “Tu amas a justiça e odeias a impiedade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu

com óleo de alegria mais do que a teus companheiros”. Salmos 45:7.
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214. “Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu
com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros”. Hebreus 1:9.

• Por favor, leia o contexto do livro de Hebreus, em seu capítulo 1, e observe que Jesus
é chamado de Deus, mas o verso também diz que ele, Cristo, tem um Deus!

• Óleo de alegria é uma metáfora do espírito de Deus.

215. “Deus meu, Deus meu porque me desamparaste”? Mateus 27:46.

216. “E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloí, Eloí, lamá sabac-
tâni? que, traduzido, é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste”? Marcos 15:34.

217. “Recomendou-lhes Jesus: Não me detenhas; porque ainda não subi para Meu Pai,
mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para Meu Pai e vosso Pai, para Meu Deus
e vosso Deus”. João 20:17.

• O contexto do verso acima é a manhã da ressurreição. Apesar dos trinitarianos dizerem que
Jesus participou da ressurreição dele mesmo, isso não aconteceu, conforme o verso acima.

218. “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo”. Efésios 1:3.

219. “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.

220. “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita
misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarscecível, reservada
nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a sal-
vação preparada para revelar-se no último tempo”. I Pedro 1:3 a 5.

221. “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.

• Lembre-se de que quando Jesus proferiu essas palavras, Ele já estava no Céu nova-
mente (após sua vinda à Terra e morte na cruz).

O Pai é o cabeça de Jesus
222. “Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem,

o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo”. I Coríntios 11:3.

O Pai é maior que Jesus
223. “Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus

adorarás, e só a ele servirás”. Mateus 4:10.

224. “E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é
Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos”. Mateus 19:17.



225. “Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da
mão de meu Pai”. João 10:29.

226. “Ouviste que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amásseis, ale-
grar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu”. João 14:28.

227. “Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que
ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés”. Salmos 110:1.

• Veja a quem este verso se refere: “E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do
homem, que está em pé à mão direita de Deus”. Atos 7:56.

228. “Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha
os teus inimigos debaixo dos teus pés”? Mateus 22:44.

• “E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em pé à mão
direita de Deus”. Atos 7:56.

Deus é o Pai real e literal de Jesus
229. “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele

que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus”. Mateus 7:21.

230. “Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envoveu; e eis, vindo da nuvem, uma
voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; a ele ouvi”. Mateus 17:5.

• Os trinitarianos falam que quando Jesus é chamado de filho, na Bíblia, isso é apenas
um título funcional e não uma realidade. Mas tal explicação dos trinitarianos não tem
sustenção bíblica: Deus chama Jesus de Filho, Jesus chama a Deus de seu Pai, e há vá-
rias passagens da Bíblia nas quais Deus é chamado de Pai e Jesus é chamado de Filho. 

231. “Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem
a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que
está nos céus”. Mateus 18:19.

232. “Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é; quem me glorifica é
meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus”. João 8:54.

233. “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na
casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou pre-
parar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim
mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também”. João 14:1 a 3.

234. “E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus
Pai”. Filipenses 2:11.

A Bíblia explica que Jesus teve uma origem
235. “E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá,

de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade”. Miquéias 5:2.
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• Observe: “...cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade”. 

Jesus falou que saiu de Deus
236. “Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai,

pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus”. João 16:26 e 27.

A Bíblia explica que Jesus foi gerado
237. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o de-

creto: o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gen-
tios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de
ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes; dei-
xai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai
o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira;
bem-aventurados todos aqueles que nele confiam”. Salmos 2:6 a 12.

238. “Como também está escrito no salmo segundo: Meu filho és tu, hoje te gerei”.
Atos 13:33.

239. Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E
outra vez: Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho? Hebreus 1:5.

• Apesar disso, Jesus pode fazer tudo o que o Pai faz, pois do próprio aprendeu e copia
os gestos, as ações: “Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos
digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai;
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente”.

A Bíblia explica que Cristo é o princípio da criação de Deus
240. “E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e

verdadeira, o princípio da criação de Deus”... Apocalipse 3:14.
• Veja quem é a testemunha fiel: “E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemu-

nha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos
amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados...” Apocalipse 1:5.

A Bíblia mostra que Jesus é o primogênito de toda a criação
241. “O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho

do seu amor; Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; O
qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;” Colossenses 1:13-15.

• Apesar disso, Jesus pode fazer tudo o que o Pai faz, pois dEle copia os gestos, as
ações, as práticas: “Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos
digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai;
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente”.

A Bíblia mostra que Cristo é o Filho unigênito de Deus
242. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para

todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16.
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• “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.

O Pai concedeu a Jesus ter vida em si mesmo
243. “Porque assim como o Pai tem vida em Si mesmo, também concedeu ao Filho

ter vida em Si mesmo”. João 5:26. 
• Ou seja, o Filho tem vida em si mesmo porque o Pai lhe concedeu isso. 
• Apesar de João 1:1 ser um dos versos favoritos através do qual os trinitarianos tentam

mostrar que o Filho sempre existiu, como o Pai, observe o detalhe:
• “No princípio era o verbo...”
• Lembre-se que o Eterno, Deus, não tem princípio. Ele sempre existiu!

O Pai quis que toda a plenitude habitasse em Jesus
244. “Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse,” Colos-

senses 1:19. 

Jesus é a Fiel Testemunha
245. “E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os

mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos
nossos pecados”; Apocalipse 1:5.

246. “E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará
a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora. Amém!
Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com todos”. Apocalipse 22:19 a 21.

Um anjo avisou sobre o nascimento de Jesus e não uma “3ª pessoa”
247. “Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la se-

cretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo
do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que
nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque
ele salvará o seu povo dos pecados deles”. Mateus 1:19 a 21.

248. “Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma
cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a
criança lhe estremeceu no ventre; então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou
em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! E de onde me pro-
vém que me venha visitar a mão do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz
da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu,
porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor”. Lucas 1:39 a 45.

• Se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa”, ele não teria possuído Isabel. Há vários
exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram possuídas por outro(s) ser(es) e em con-
sequência disso, não sabem o que fazem e perdem completamente, entre outras coisas,
a autonomia e a consciência (enquanto estão possuídas). Mas Deus não utiliza os mé-
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todos de Satanás. Isabel não ficou possuída por uma pessoa, mas cheia do poder de
Deus, conforme o anjo Gabriel disse a Maria: “Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre
ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá...” Lucas 1:35. O espírito
santo aqui, uma vez mais, como manifestação do poder de Deus, não sendo este es-
pírito o próprio Deus. A preposição de apontando para um possuidor e fazendo re-
lação com a sua posse. O espírito santo pertence ao Deus Único e Eterno. 

Um anjo orientou José, pai de Jesus
249. “Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e

disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te
avise; porque Herodes há de procurar o menino para o matar”. Mateus 2:13.

• Foi um anjo, e não uma “3ª pessoa” da Trindade.

250. “Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José,
no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel; porque
já morreram os que atentavam contra a vida do menino”. Mateus 2:19 e 20.

• Foi um anjo novamente, e sem dúvidas a serviço do Deus Eterno, e não uma “3ª
pessoa” da Trindade.

Anjos servem a Jesus após a tentação no deserto
251. “Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram”. Mateus 4:11.
• Quem serve a Jesus são anjos, e não uma “3ª pessoa”.

Um anjo do Senhor atua no livro de Atos
252. “Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no

caminho que desce de Jerusalém a Gaza; este se acha deserto. Ele se levantou e foi”. Atos 8:26.
• Lembre-se que para os trinitarianos quem dá prosseguimento à obra de Jesus, após

Ele ter voltado para o céu, é a “3ª pessoa”.

253. “Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita
dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas,
de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse:
Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta Vida”. Atos 5:17 a 20.

254. “E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava
Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta
guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão;
e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das
mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-
lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real
o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão”. Atos 12:6 a 9.

O Filho nada pode fazer por Si mesmo
255. “Então, lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada

pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este
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fizer, o Filho também semelhantemente o faz”. João 5:19.
                         

No monte da transfiguração é ouvida a voz de Deus que afirma ser Jesus o Seu Filho
256. “Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os

conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu
como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés
e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui;
se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando
ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia:
Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o”. Mateus 17:1 a 5.

257. “Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
seguindo fábulas artificialmente compostas; mas nós mesmos vimos a sua majestade. Por-
quanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi di-
rigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E
ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo”. II Pedro 1:16-18.

Jesus é chamado de Filho de Deus pelos anjos caídos
258. “E, tendo chegado à outra margem, à província dos gadarenos, saíram-lhe ao en-

contro dois endemoninhados, vindos dos sepulcros; tão ferozes eram, que ninguém podia
passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus,
Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8:28 e 29.

259. “e gritou em alta voz: “Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Rogo-te por Deus que não me atormentes!” Pois Jesus lhe tinha dito: “Saia deste homem, es-
pírito imundo!” Marcos 5:7 e 8.

260 .“Ah! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem
és: o Santo de Deus! Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio,
depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal”. Lucas 4:34 e 35.

261. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: “Tu és o Filho de
Deus!” Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era
o Cristo”. Lucas 4:41.

Apenas Deus e Cristo são citados em parábolas que Jesus contou
262. “E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas

os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro; ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-
nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram”. Mateus 21:37 e 38.

• Você pode ler toda a parábola em Mateus 21:33 a 40.

263. “Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derra-
deiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho.” Marcos 12:6.

• Você pode ler toda a parábola em Marcos 12:1 a 12.
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264. “E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado; talvez que,
vendo, o respeitem.” Lucas 20:13.

• Você pode ler toda a parábola em Lucas 20:9 a 18.

265. “O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho”.
Mateus 22:2.

• Há também ilustrações que Jesus fez falando apenas do Pai e do Filho:
• “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador”.

A união que Jesus ensinou foi com o Pai e com Ele
266. “Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são

teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e neles sou glorificado.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, guarda
em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós”. João 17:9 a 11.

267. “Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio de sua palavra; a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim
e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes
tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos; eu
neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça
que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim”. João 17:20 a 23. 

• Observe que Jesus primeiro fala na união dEle com o Pai e depois a união deles co-
nosco (“...a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em
ti, também sejam eles em nós...”).

268. “Eu e o Pai somos um”. João 10:30.

269. “Naquele dia vós conhecereis que eu estou em Meu Pai, e vós, em Mim, e
eu, em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama;
e aquele que me ama será amado por meu Pai, e Eu também o amarei e me manifestarei
a ele”. João 14:20 e 21. 

Jesus obedeceu aos mandamentos de Seu Pai
270. “Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o meu

juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5:30.

271. “Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a
vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu
perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a von-
tade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E
eu o ressuscitarei no último dia”. João 6:38 a 40.

• Observe que Jesus está sujeito à vontade de Seu Pai. E perceber isso é primordial
para se entender quem é Deus o Pai e Seu filho, Cristo Jesus. Esta hierarquia é a tônica
dos próprios céus, crida e temida até mesmo pelos demônios. 
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272. “Jesus lhes respondeu, e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele
que me enviou”. João 7:16.

273. “Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis que EU
SOU, e que nada faço por mim mesmo; mas isto falo como meu Pai me ensinou”. João 8:28.

274.  “E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre
o que lhe agrada”. João 8:29.

275. “Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois
que eu saí, e vim de Deus; não vim de mim mesmo, mas ele me enviou”. João 8:42. 

276. “Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que me enviou, ele
me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar”. João 12:49.

277. “Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu
vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as
obras”. João 14:10.

278. “Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos tornareis meus
discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei; permanecei no meu amor. Se guardardes
os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como também eu tenho guar-
dado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço”. João 15:8 a 10. 

Jesus pediu ajuda ao Pai
279. “Ele nos dias da sua carne, tendo oferecido preces e súplicas com forte clamor e lá-

grimas ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência...”. Hebreus 5:7.

Jesus falou que o Pai estava com Ele
280. “Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para

sua parte, e me deixareis só; mas não estou só, porque o Pai está comigo”. João 16:32.

Um anjo veio fortalecer Jesus no Getsêmani
281. “Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha

vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia”. Lucas 22:42 e 43.
• Observe que não foi uma “3ª pessoa” quem fortaleceu Jesus.

Jesus realmente morreu na cruz (deixou de existir completamente)
282. “Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se

cumprisse, Jesus disse: “Tenho sede”. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebe-
ram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de hissopo e a ergueram
até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: “Está consumado!” Com isso, curvou
a cabeça e entregou o espírito.”  João 19:28 a 30.

• Se você procurar pela “3ª pessoa” na crucificação de Jesus (Mateus 27:45 a 56, Marcos
15:33, Lucas 23:44 a 49 e João 19:28 a 30), você não a encontrará, apesar de ter sido

54



um dos momentos mais importantes da história do nosso mundo!
• A “3ª pessoa” também não aparece na última ceia (Mateus 26:26 a 30, por exemplo).

283. “E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente
até a morte, e morte de cruz!” Filipenses 2:8.

284. “Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante
de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio
dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-
conhecimento de Deus; e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-
o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era
impossível que a morte o retivesse”. Atos dos Apóstolos 2:22 a 24.

285. “Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer
outra vez: a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pe-
cado uma vez por todas; mas, vivendo, vive para Deus”. Romanos 6:9 e10.

286. “Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a
morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua
vida”! Romanos 5:10.

287. “Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos
batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também
nós vivamos uma vida nova”. Romanos 6:3 e 4.

288. “Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam
a morte do Senhor até que ele venha”. I Coríntios 11:26.

289. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e de-
pois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única
vez, para tirar os pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas
para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9:27 e 28.

• Mas Deus concedeu a Ele poder para fazer tudo o que o Pai faz: João 5:19.
• Mas Ele não é um semi-deus. Pelo contrário, Jesus é completamente divino: Filipenses: 2:6.
• Mas Ele possui vida em Si mesmo porque O Pai Lhe concedeu: João 5:26.
• Mas Ele é o Autor da Vida: Atos 3:15.
• Porque era preciso que Ele provasse a morte por todos os homens: Hebeus 2:9.
• Mas Ele também é digno de louvor e de adoração: Apocalipse 5:12. 
• Porque Jesus também cumpriu a profecia de Isaías 53
• Mas Ele é a luz do mundo: João 8:12.
• Mas Ele é a fonte da água viva: João 7: 37 e 38.
• Mas Ele é Aquele que nos fortalece: João 14: 1 a 3.
• Mas Ele ressuscitou várias pessoas: João 11, por exemplo.
• Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente: Hebreus 13:8.
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• Mas todas as coisas foram feitas por intermédio dEle: João 1:3.
• Mas Ele pode nos salvar completamente: Hebreus 7:25.
• Mas Ele é a ressurreição e a vida: João 11:5.
• Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida: João 14:4.

Apenas Deus ressuscitou Jesus
290. “Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o ma-

tastes, 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.

291. “Dessarte, matastes o Autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os
mortos, do que nós somos testemunhas”. Atos 3:15.

292. “Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e an-
ciãos... tomais conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os
mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós”. Atos 4:8 e 10.

293. “A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto”.
Atos 10:40.

294. “Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro,
puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos”. Atos 13:29 e 30.

295. “E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a
nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus”; Atos 13:32.

296. “Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, porém, notifica
aos homens que todos, em toda parte, se arrependam; porquanto estabeleceu um dia em
que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante
de todos, ressuscitando-o dentre os mortos”. Atos 17:30 e 31.

297. “Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”. Romanos 10:9.

298. “Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder”. I
Coríntios 6:14.

299. “E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé; e somos
tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele
ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressus-
citou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados”. I Coríntios 15:14 a 17. 
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300. “No qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no
despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo; sepultados com ele no
batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os
mortos”. Colossenses 2:11 e 12.

301. “E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a
eficácia da força do seu poder; o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos
e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais”. Efésios 1:19 e 20. 

302. “Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso
ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes
o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou
dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura”. I Tessalonicenses 1:9 e 10.

303. “Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso
Senhor, o grande Pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança...” Hebreus 13:20.  

304. “E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu
glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus”; I Pedro 1:21.

Todo o poder foi dado unicamente a Jesus
305. “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e

na terra”. Mateus 28:18.

306. “O Pai ama ao Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos”. João 3:35. 

Jesus é Servo de Deus
307. “Tendo Deus ressuscitado o seu Servo, enviou-o primeiramente a vós outros

para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades”. Atos 3:26.
• Observe quem Deus enviou após ter ressuscitado a Jesus!

Sobre o trabalho e a atuação de Jesus na Terra, após Ele ter voltado para o Céu
308. “Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à

direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles
o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém”. Marcos 16:19 e 20.

309. “E ele respondeu: O que semeia a boa sementeé o Filho do Homem”. Mateus 13:37.

310. “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração;
e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”.
Mateus 11:28 a 30.

311. “Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio
deles”. Mateus 18:20. 
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312. “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo
nenhum o lançarei fora”. João 6:37.

313. “De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue
não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida” João 8:12.

314. “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando
em mim, não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto
ainda”. João 15:1 e 2.

315. “Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz
do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo,
Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues; mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que
te convém fazer”. Atos 9: 3 a 5.

• Lembre-se que para o dogma trinitariano quem deu prosseguimento à obra de Jesus
aqui na Terra foi a “3ª pessoa” da Trindade.

• Lembre-se também que quando Jesus aparece para Saulo, o Espírito Santo já havia
sido derramado: Atos 2: 1 a 3.

• Se disserem para você que Jesus apareceu a Saulo porque ele estava perseguindo a
Cristo, lembre-se que para o dogma trinitariano, cabe à “3ª pessoa” convencer “o
mundo do pecado, da justiça e do juízo”. E Saulo estava em pecado ao perseguir os
cristãos, além de estar cometendo uma injustiça e, diante disso, humanamente falando,
ele era “réu do juízo divino”.

316. “Na noite seguinte, O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Pois do
modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também
o faças em Roma”. Atos 23:11. 

Quem apareceu para o apóstolo Paulo foi Jesus. Segundo a dogma trinitariana deveria
ser a “3ª pessoa” já que para os trinitarianos, é a “3ª pessoa” da Trindade quem deu prossegui-
mento à obra de Jesus após Ele ter voltado para o céu.

317. “Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida junta-
mente com Cristo, - pela graça sois salvos, e juntamente com ele, nos ressusci-
tou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos
séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em
Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom
de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados
em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que
andássemos nelas”.  Efésios 2:4 a 10.

• “Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias dos últimos sete flagelos
e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro” -
Apocalipse 21:9.
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Cristo está à direita de Deus
318. “Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria

que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do
trono de Deus”. Hebreus 12:2.

319. “... a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da
imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da
ressurreição de Jesus Cristo; o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, fi-
cando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes”. I Pedro 3:21 e 22.

Jesus é o nosso único intercessor
320. “Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua

alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; e a vontade do Senhor
prosperará nas suas mãos... Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá
ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte; foi contado com os transgressores, contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu”. Isaías 53:10 e 12.

321. “Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o con-
fessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos ho-
mens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus”. Mateus 10:32 e 33.

322. “Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será con-
tra nós? Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós O entregou,
porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acu-
sação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo
Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, O qual está à direita de Deus e
também intercede por nós”. Romanos 8:31 a 34.

323. “Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus”. Hebreus 9:24.

324. “Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles”. Hebreus 7:25.

325. “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por
Mim”. João 14:6.

326. “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei
o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai
e diante dos seus anjos”. Apocalipse 3:5.

327. “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum
apagarei o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de
meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igre-
jas”. Apocalipse 3:5 e 6.
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• Veja quem usou esta expressão anteriormente: Jesus - “Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça”. Mateus 13:9.

• “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”. Mateus 13:43.

Jesus é o nosso único mediador
328. “Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mu-

tuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais,
com gratidão, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. Colossenses 3:16 e 17. 

329. “Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor,
que é o fruto de lábios que confessam o seu nome”. Heb. 13:15. 

• “Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,...”
I Timóteo 2:5.

330. “... também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual
para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo”. I Pedro 2:5.

Jesus é o nosso único advogado
331. “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, al-

guém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; e ele é a propiciação
pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo
inteiro”. I João 2:1 e 2.

Jesus é o nosso sumo sacerdote
332. “Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que pe-

netrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão”. Hebreus 4:14.
• “Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericor-

dioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do
povo”. Hebreus 2:17.

Jesus é quem nos reconcilia com Deus
333. “Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo

e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando con-
sigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da re-
conciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse
por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus”.

Deus “dá o livro do Apocalipse” a Jesus
334. “Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos

as coisas que brevemente devem acontecer; e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João
seu servo;” Apocalipse 1:1.

• Observe que a notificação dada a João foi feita pelo anjo de Jesus.
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Jesus enviou o Seu anjo para testificar às igrejas do Apocalipse
335. “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu

sou a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da manhã”. Apocalipse 22:16.

Jesus não sabe ou não sabia tudo
336. “Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem

o Filho, senão o Pai”. 

337. “Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em
que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épo-
cas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade”. Atos 1:6 e 7.

O Filho Se sujeitará ao Pai
338. “Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos

que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição
dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados
em Cristo. Cada um, porém por sua própria ordem: Cristo, as primícias; depois, os que são de Cristo,
na sua vinda. 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. Porque convém que ele reine
até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas,
certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estive-
rem sujeitas, então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe su-
jeitou, para que Deus seja tudo em todos”. I Coríntios 15:20 a 28.

Sobre a presença de Jesus conosco e a atuação dele em nós
339. “...ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que

estou convosco todos os dias até à consumação do século”. Mateus 28:20.

340. “Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo.
E, se alguém me servir, o Pai o honrará”. João 12:26.

341. “permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo pro-
duzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podei dar, se não
permanecerdes em mim”. João 15:4.

342. “Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse
dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5.

343. “Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor
com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja”. João 17:26.

344. “Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas;
pelo contrário, fala e não te cales; porquanto Eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te
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mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando
entre eles a palavra de Deus”. Atos 18:9 a 11. 

345. “Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda
família, tanto no céu como sobre a terra, para, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que
sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior; e assim, habite Cristo
no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor”. Efésios 3:14 a 17.

A vitória nos é dada por intermédio de Jesus
346. “Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus

Cristo”. I Coríntios 15:57.

347. “Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por
meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento”. II Coríntios 2:14.

• Porque “Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”.

Através de Jesus são supridas nossas necessidades
348. “E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus,

cada uma de vossas necessidades”. Filipenses 4:19.

Jesus é Aquele em quem nossa vida está oculta
349. “Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do

alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas
que são aqui da terra; porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo,
em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis
manifestados com Ele, em glória”. Colossenses 3:1-3. 

Por intermédio de Jesus recebemos graça
350. “Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho

de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sa-
gradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de
Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela ressurreição
dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber
graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de
cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo”. Romanos 1:1 a 6. 

351.“Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo; por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça
na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus”. Romanos 5:1 e 2.

Paulo recomenda orarmos a Deus
352. “Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra,

a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso”. Colossenses 4:3.
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Em nome de Jesus devemos dar graças a Deus e Pai
353. “dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor

Jesus Cristo”, Efésios 5:20.

Em nome de Jesus devemos orar e pedir a Deus
354. “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai

que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente”. Mateus 6:6.

355. “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu
nome”.  Mateus 6:9.

356. “E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja
o teu nome; venha o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu”. Lucas 11:2.

357. “E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorifi-
cado no Filho”. João 14:13.

358. “Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei”. João 14:14.

359. “Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pe-
dirdes ao Pai ele vos conceda.” João 15:16.

360. “E, naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo
quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há de dar.” João 16:23.

361. “Até agora, nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa
alegria se cumpra.” João 16:24.

Em nome de Jesus devemos expulsar demônios e falar novas línguas
362. “E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios;

falarão novas línguas”; Marcos 16:17.

363. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram: “Senhor, até os demônios se sub-
metem a nós, em teu nome”. Lucas: 10:17.

364. “Mestre”, disse João, “vimos um homem expulsando demônios em teu nome
e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos.” “Não o impeçam”, disse Jesus.
“Ninguém que faça um milagre em meu nome, pode falar mal de mim logo em seguida, pois
quem não é contra nós está a nosso favor”. Marcos 9:38 a 40.

365. “E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito:
Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu”. Atos 16:18.

• Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, ex-
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pulsem os demônios. Vocês receberam de graça; dêem também de graça.
Mateus 10:8.

366. “Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o
nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, dizendo: “Em nome de Jesus, a quem
Paulo prega, eu ordeno que saiam!” Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de
Ceva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu:
“Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é; mas vocês, quem são?” Então o endemoninhado
saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da
casa nus e feridos”. Atos 19:13 a 16.

Em nome de Jesus devemos curar
367. “E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em

nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda”.  Atos 3:6.

368. “Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo
nome do teu santo Filho Jesus”.  Atos 4:30.

Em nome de Jesus devemos batizar
369. “(Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; mas somente eram batizados

em nome do Senhor Jesus)”. Atos 8:16.
• Veja no subtítulo A maioria dos versos favoritos dos trinitarianos explicados biblica-

mente (pág. 83) uma explicação fácil e simples sobre Mateus 28:19.

370. “E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus”. Atos 19:5.
• “E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que

ficasse com eles por alguns dias”. Atos 10:48. 
• “Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra an-

gular. E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe
nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
salvos”. Atos 4:8, 11 e 12. 

• Diante disso, entendemos completamente porque não é para que batizemos em
nome da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo - Mateus
28:19*), pois Pedro disse: “E não há salvação em nenhum outro; porque
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos” (Atos 4:12), e anteriormente a esse
acontecimento, Pedro falou (no batismo de quase três mil pessoas – Atos 2:41):
“arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo
(Atos 2:38). No livro de Atos, os primeiros discípulos batizavam no nome de
Jesus. (Atos 2:38, 8:16, 10:48 e 19:5). E os discípulos, cheios do E. S., não po-
deriam desobedecer à ordem dada por Jesus ou esquecerem-se dela. Além disso,
o apóstolo Paulo em Rom. 6:3, escreve em nome de quem ele foi batizado:
“Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo
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Jesus fomos batizados na sua morte”? E para não ter nenhuma dúvida, em
Gálatas 3:27, ele escreveu: “porque todos quantos fostes batizados em
Cristo de Cristo vos revestistes”. *Se você está se perguntando por que
“Mateus” escreveu esse verso, a Bíblia de Jerusalém14, que segundo al-
guns teólogos é a tradução mais fiel dos textos sagrados originais, numa
nota explicativa desse versículo (Mat. 28:19), revela o seguinte: “É possível
que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico poste-
riormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em
batizar “no nome de Jesus” (cf. At 1,5 +; 2,38 +). Mais tarde deve ter-se estabelecido a as-
sociação do batizado às três pessoas da Trindade...”. E se você ainda tem dúvida: “...
batizando-os em nome do Pai (Deus), e do Filho (Jesus Cristo), e do Espírito
Santo (?)”. Qual é o nome do Espírito Santo, já que o nome do Pai é Deus e o
nome do Filho é Jesus Cristo? Não é estranho isso, já que o Espírito Santo não
possui um nome específico? Os hebreus nomearam o Deus Eterno como
YHWH, e Jesus Cristo é conhecido em língua hebraica como Yeshua há Mashiach.
Não há uma nomeação para a terceira pessoa da Trindade, mas sim uma con-
cepção filosófica romana, pagã, não sendo aquela da igreja primitiva, fiel aos
ensinamentos deixados por Cristo Jesus. 

371. “Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus; porque todos
quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes”. Gálatas 3:26 e 27. 

Em nome de Jesus devemos nos reunir
372. “à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados

santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso”: I Coríntios 1:2.

373. “Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos
aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós re-
cebeu.”  II Tessalonicenses 3:6.

Em nome de Jesus devemos nos unir
374. “Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais

todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões; antes, sejais unidos, em um mesmo
sentido e em um mesmo parecer”.  I Coríntios 1:10.

Em nome de Jesus devemos fazer tudo
375. “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.

Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus
376. “Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na

terra, e debaixo da terra,” Filipenses 2:10.
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Jesus é quem concede dons aos homens
377. Quem concede dons aos homens é Jesus conforme o apóstolo Paulo registrou

em Efésios 4:7 a 16 que fala no dom de Cristo e que Cristo concedeu dons aos homens:

7  e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo.

8  Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu
dons aos homens.

9  Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores
da terra?

10  Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para encher todas as coisas.

11  E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres,

12  com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo,

13  Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho
de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,

14  para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e le-
vados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela
astúcia com que induzem ao erro.

15  Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,

16  de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a
edificação de si mesmo em amor.

João fala de sua prisão e cita apenas Deus e Jesus
378. “Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança,

em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho
de Jesus”. Apocalipse 1:9.

Apenas Deus e Jesus devem ser adorados
379. “Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de

uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glori-
fiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo”. Romanos 15:5 e 6.

• Mas adorar é “uma coisa” e prestar culto é outra.



380. “E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos ani-
mais, e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares de mi-
lhares, Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o
poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a
toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no
mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono,
e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo
o sempre”. Apocalipse 5:11 a 13.

• Observe que apesar de milhões de seres nos céus, porém, não se observa, não se
nota, não se tem a existência de uma “3ª pessoa divina”.

A vida eterna implica no conhecimento do Pai e do Filho
381. “E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e está vida está no seu

Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não
tem a vida”. I João 5:11 e 12.

• “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.

A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho
382. “... ora a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo”. I João 1:3.

383. “Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus
Cristo nosso Senhor”. I Coríntios 1:9.

384. “E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para
sempre convosco”, João 14:16, veja que no contexto Jesus explica em seguida Quem é o
outro Consolador - João 14:17 a 20: “o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará
em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo
não me verá mais; vós, porém, me vereis; porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia,
vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, em mim, e eu, em vós”.

• “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco
para sempre, (“... eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos”. Jesus, Mateus 28:20.) 

• Espírito da verdade (“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao
Pai senão por mim”. Jesus, João 14:6. “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a
verdade vieram por Jesus Cristo”.  João, João 1:17), 

• que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o co-
nheceis (“...vós me conheceis e sabeis de onde sou...” Jesus, João 7:28.), 

• porque habita convosco (“E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para
que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno”. Mateus
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2:23.  “E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins
de Zebulom e Naftali” Mateus 4:13.), 

• e estará em vós. (“Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim
de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja”. Jesus, João 17:26) 

• Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós”. (“Porque onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”. Jesus, Mateus 18:20.)

• Lembre-se que Jesus muitas vezes refere-se a si mesmo como “3ª pessoa” do singular
(através do pronome pessoal ele), como se fosse um outro que não Ele mesmo:
“Quando ele saiu, disse Jesus: Agora, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus
foi glorificado nele; se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará
nele mesmo; e glorificá-lo-á imediatamente”. João 13:31 e 32. 

• Esses versos – João 14:16 a 20 serão citados novamente no subtema: Versos favoritos
dos trinitarianos.

• Veja no anexo o estudo “Quantas vezes Jesus se refere a Si mesmo como se fosse
outra pessoa”.

Devemos obedecer a Deus e a Jesus
385. “... e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo

todo pensamento à obediência de Cristo”. II Coríntios 10:5.

As cartas do apóstolo Paulo são da parte de Deus e de Jesus
386. “A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça

a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo”. Romanos 1:7.

387. “graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo”. I Coríntios 1:3.

388. “graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo”. II Coríntios 1:2.

389. “E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia: Graça e paz da parte
de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, O qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, Ao qual seja
dada glória para todo o sempre. Amém”. Gálatas 1:2 a 5.

390. “graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo”. Efésios 1:2.

391. “graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo”.
Filipenses 1:2.
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392. “aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz
a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai”. Colossenses 1:2

393. “Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor
Jesus Cristo, graça e paz a vós outros”. I Tessalonicenses 1:1.

394. “graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo”. II
Tessalonicenses 1:2.

395. “a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus
Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor”. I Timóteo 1:1.

396. “Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa
da vida que está em Cristo Jesus.” II Timóteo 1:1.

397. “A Timóteo, meu amado filho: graça, misericórdia, e paz da parte de Deus Pai,
e da de Cristo Jesus, Senhor nosso”. II Timóteo 1:2.

398. “Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de
Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade”, Tito 1:1.

399. “A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum: Graça, misericórdia, e paz
da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador”. Tito 1:4.

400. “Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemom, nosso
cooperador, E à nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa:
Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo”. Filemom 1:1-3.

Sobre a volta de Jesus: apenas Deus, Jesus e os anjos
401. “Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação

do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos
os escândalos e os que praticam a iniqüidade e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro
e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem
tem ouvidos para ouvir, ouça”. Mateus 10:40 a 42.

402. “Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus
anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras”. Mateus 16:27.

403. “E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos
com ele, então se assentará no trono da sua glória”. Mateus 25:31. 

404. “Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste; entretanto, eu vos declaro que, desde agora,
vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens
do céu”. Mateus 26:64.  

69



405. “Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se
envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos
anjos”. Lucas 9:26.

406. “E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os
anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem”. João 1:51.

407. “Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho
até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com
todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em
santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor
Jesus, com todos os seus santos”. I Tessalonicenses 3:11 a 13.

408. “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e
com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro”. I Tessa-
lonicenses 4:16.

409. “O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo
sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. I
Tessalonicenses 5:23.

410. “E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Se-
nhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vin-
gança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo”. II Tessalonicenses 1:7 e 8.

Deus e o Cordeiro governarão na eternidade
411. “Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra,

tem herança no reino de Cristo e de Deus”. Efésios 5:5.

412. “E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face
daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande Dia da
ira deles; e quem é que pode suster-se”? Apocalipse 6:16 e 17.

413. “Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará
para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”. Apo-
calipse 7:17.

• Observe: “...o Cordeiro que se encontra no meio do trono”... encontra-se, não se as-
senta, se assentou ou se assentará. Alguns trinitarianos, tentando introduzir a figura
de uma “3ª pessoa” no trono de Deus e de Cristo, sugerem que como o Cordeiro
está no meio, Deus está à direita do Cordeiro e uma “3ª pessoa” estaria à esquerda,
contrariando tudo o que a Bíblia mostra sobre tronos, hierarquia, posições nos céus. 

414. “O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino
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do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos sé-
culos”. Apocalipse 11:15.

415. “Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o
reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos
irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus”. Apocalipse 12:10.

416. “Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com Ele cento e quarenta e
quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai”. Apocalipse 14:1.

417. “São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os
seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens,
primícias para Deus e para o Cordeiro”. Apocalipse 14:4.

418.  “E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro,
dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso! Justos e
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações!” Apocalipse 15:3.

419. “Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à
ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus”.
Apocalipse 19:9.

420. “Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias dos últimos sete fla-
gelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro; e me trans-
portou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade,
Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era
semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina”. Apocalipse 21:9 a 11.

421. “nela, não vi santuário, porque o seu santuário é O Senhor, o Deus Todo-Pode-
roso, e o Cordeiro”. Apocalipse 21:22.

O Cordeiro iluminará a Nova Jerusalém
422. “A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a

glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada”. Apocalipse 21:23. 

Seremos sacerdotes de Deus e de Jesus
423. “e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o do-

mínio pelos séculos dos séculos. Amém”! Apocalipse 1:6.

424. “Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre
esses a morte não tem autoridade; pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e rei-
narão com ele os mil anos”. Apocalipse 20:6.



72

Deus, o Cordeiro e a esposa do Cordeiro
425. “Porque zelo por vós com zelo de Deus; visto que vos tenho preparado para vos

apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo”. II Coríntios 11:2.

426. “Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como
de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro,
cuja esposa a si mesma já se ataviou”. Apocalipse 19:7 e 8.

Mais versos bíblicos que vão de encontro ao dogma da Trindade
427. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha

vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E, posto em agonia,
orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam
até ao chão. Lucas 22:42-44.

• Observe que um anjo vem confortar Jesus e não uma “3ª pessoa” da divindade. 

428. “Ora, Àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja
e em Cristo Jesus, por todas as gerações para todo o sempre. Amém”. Efésios 3:20 e 21.

429. “Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé em Jesus”. Apocalipse 14:12.

430. “Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho
vivifica aqueles a quem quer”. João 5:21.

431. “Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido
quem me vê a mim, vê o Pai; como dizes tu: mostra-nos o Pai?” João 14:9. 

• “...quem vê a mim, vê o Pai...” e não vê o Pai e uma “3ª pessoa”. É Jesus como o caminho
até o Pai, uma imagem dEle, não uma terceira pessoa sendo também o próprio Deus. 

432. “E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e
a vossa mente em Cristo Jesus”. Filipenses 4:7.

433. “Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encon-
tram na Dispersão, saudações”. Tiago 1:1.

434. “Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-
me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o
alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”. Filipenses 3:13 e 14.

435. “Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da
verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais”. Romanos 15:8.
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436. “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de
Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas”. Efésios 2:8.

437. “Conjuro-te, perante Deus, e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardes estes
conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade”. I Timóteo 5:21.

438. “Dou graças ao meu Deus, lembrando-me, sempre, de ti nas minhas orações, es-
tando ciente do teu amor e da fé que tens para com O Senhor Jesus e todos os santos, para
que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em
nós, para com Cristo”. Filemom 1:4 a 6.

439. “Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem
Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho”. II João 9. 

440. “E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me per-
segues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu perse-
gues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões”. Atos 9:4 e 5.

• O Espírito Santo já tinha sido derramado antes de Saulo encontrar-se com Jesus (Atos
2:1 a 4). Então, se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa” ou tivesse personali-
dade, ele teria aparecido a Saulo no caminho de Damasco e aparecido a “Paulo”
quando foi batizado com o Espírito Santo (Atos 9:17). Alguns trinitarianos dizem
que foi Jesus quem apareceu devido ao fato de Saulo ir perseguir Jesus. Se for devido a
isso, por que então Jesus disse que o Espírito Santo (que já tinha sido enviado pelo Pai
e por Ele quando esse fato acontece) é quem convenceria “do pecado (Saulo estava em
pecado), da justiça (Saulo estava cometendo uma injustiça) e do juízo”?

• Lembre-se que, para os trinitarianos, quem dá prosseguimento à obra de Jesus, após
ele ter voltado para os céus, é a “3ª pessoa” da Trindade. Logo, segundo esse pensa-
mento trinitariano, quem teria que aparecer a Saulo teria que ser esta “3ª pessoa”.

441. “Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com
os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundante-
mente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador”; Tito 3:4 a 6.

442. “Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus; se alguém serve, faça-
o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de
Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém”! I
Pedro 4:11.

443. “... mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus”. I Coríntios 1:24. 

444. “Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi



em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pre-
gação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Es-
pírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder
de Deus”. I Coríntios 2:2 a 5. 

445. “E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos ca-
balmente conhecidos por Deus; e espero que também a vossa consciência nos reconheça”. II
Coríntios 5:11. 

446. “E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mes-
mos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus”; II Coríntios 8:5.

447. “Saúda-vos Epafras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça
sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plena-
mente convictos em toda a vontade de Deus”. Colossenses 4:12.

448. “Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de
Cristo”. II Tessalonicenses 3:5.

449. “Há muito, pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo
perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação”. II Coríntios 12:19.

450. “Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro
agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo”. Gálatas 1:10. 

451. “Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo,
fazendo, de coração, a vontade de Deus”; Efésios 6:6. 

452. “Não anulo a graça de Deus; pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que mor-
reu Cristo em vão”. Gálatas 2:21.

453. “Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do
corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mor-
tos, a fim de que frutifiquemos para Deus”. Romanos 7:4.

454. “E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes
disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também”. João 5:16 e 17.

455. “antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre pre-
parados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fa-
zendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que
falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento
em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é
bom do que praticando o mal”. I Pedro 3:15 a 17.
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456. “Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde
o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo. Todo
aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado; pois o que permanece nele é a
divina semente; ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus”. I João 3:8 e 9. 

457. “Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me
deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fun-
dação do mundo”. João 17:24.

458. “Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo
aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim”. João 6:45.

459. “Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: não foi Moisés quem
vos deu o pão do céu; o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de
Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo”. João 6:32 e 33. 

• Para que não haja dúvidas, o Pão do Céu é: “Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o
pão da vida; o quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais
terá sede”. João 6:35.

460. “Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para
a glória de Deus”. Romanos 15:7.

461. “Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia
hora. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete
trombetas”. Apocalipse 8:1 e 2.

462. “Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas:
que o seu Cristo havia de padecer”. Atos 3:18.

463. “Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo
e despenseiros dos mistérios de Deus”. I Coríntios 4:1.  

464. “A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em
Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção,
para que, como está escrito: Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor”. I Coríntios 1:29 a 31.

465. “Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos
muitos milhares de anjos; à universal assembléia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos
céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; e a Jesus, o Mediador de
uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel”. Hebreus 12:22 a 24.

466. “Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão
das sinagogas; mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a
Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim”. João 16:1 a 3. 
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467. “E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens”.
Lucas 2:52.

468. “Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita : Vinde, benditos de meu Pai!
Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo”. Mateus 25:34.

469. “Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso é que vos disse que há de receber do
que é meu e vo-lo há de anunciar”. João 16:15.

470. “Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus
discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia
a boa semente é o Filho do Homem; o campo é o mundo; a boa semente são os filhos do
reino; o joio são os filhos do maligno; o inimigo que o semeou é o diabo; a ceifa é a consuma-
ção do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo,
assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão
do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha
acesa; ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no
reino de seu Pai. Quem tem ouvidos [para ouvir], ouça. Mateus 13:36 a 43.

471. “Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino
dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isso”. Mateus 13:11.

• Este verso consta devido ao fato dos trinitarianos dizerem que a Trindade é um mistério.

472. “Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai; vós, porém, fazeis o que vistes
em vosso pai”. João 8:38.

473. “Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais,
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome”. João 20:30 e 31.

474. “Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que
em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele”. I Tessalonicenses 4:14.

475. “Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um
pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus,
provasse a morte por todos”. Hebreus 2:9.

476. “Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus
Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como
também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do
que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa
é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus”. Hebreus 3:1 a 4.

477. “Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdei-



ros com Cristo; se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados”. Romanos 8:17.

478. “Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua
salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele
que crê”. Romanos 10:1 a 4.

479. “Sempre dou graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi dada
em Jesus Cristo”. I Coríntios 1:4.

480. “Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dig-
nos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder; para
que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a
graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo”. II Tessalonicenses 1:11 e 12.

481. “E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra
de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi
com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de
viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como
de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido,
ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós”;
I Pedro 1:17-20.

482. “Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram
antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em liberti-
nagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único Soberano e Senhor, Jesus Cristo”. Judas 4.

483. “Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus”.
Colossenses 3:3.

484. “Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutua-
mente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo”. Efésios 4:32.

Mais versos do Apocalipse que contrapõem-se à Trindade
485. “João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte

daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante
do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o
Soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos
pecados”. Apocalipse 1:4 e 5.

• Um único ser é chamado de fiel testemunha: Jesus.
• Apesar dos trintarianos dizerem que a “3ª pessoa” da Trindade é quem convence do

pecado, da justiça e do juízo, observe que quem nos liberta mesmo é Jesus!
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486. “Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança,
em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho
de Jesus”. Apocalipse 1:9.

487. “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz,
como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia. Voltei-me para ver quem falava co-
migo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho
de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A
sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos, como chama de
fogo; os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a voz,
como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma
afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o
vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não
temas; eu sou o primeiro e o último e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que
viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas
que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das
sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas”. Apocalipse 1:10 a 20.

• Apesar dos teólogos trinitarianos nos ensinarem que cabe à terceira pessoa da Trin-
dade inspirar os profetas, quem aparece para João no capítulo 1 e versos 10 a 20
orientando-o a enviar um livro às sete igrejas, é Jesus!

488. “Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último,
que esteve morto e tornou a viver:” Apocalipse 2:8.

• Na conclusão da carta à igreja de Esmirna, Jesus é chamado novamente de Espírito.
Apocalipse 2:11 : “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O
vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte”.

489. “Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que
tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido”: Apocalipse 2:18

490. “Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade
sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos
de barro; assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 2:26 a 29.

491. “Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os sete
Espíritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e
estás morto Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado
íntegras as tuas obras na presença do meu Deus”. Apocalipse 3:1 e 2.

• O penúltimo verso da carta à igreja de Sardes esclarece quem tem os sete Espíritos
de Deus -  Apocalipse 3:5: “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e
de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei
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o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos”. 
• Quem tem os sete espíritos de Deus não é a “3ª pessoa” da Trindade, mas sim, Jesus.
• E para confirmarmos também quem tem as sete estrelas, vamos ler os versos 12 a 20

do capítulo 1: “Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros
de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes
talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos
eram brancos como alva lã, como neve; os olhos, como chama de fogo; os pés, seme-
lhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a voz, como voz de mui-
tas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada
de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus
pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas; eu sou
o primeiro e o último e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos
séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas
que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério
das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as
sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas”.

492. “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o
seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante
dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 3:5 e 6.

493. “Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro,
aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém
abrirá:” Apocalipse 3:7.

• Apocalipse 22:16 explica quem tem a chave de Davi: “Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a bri-
lhante Estrela da manhã”.

494. “Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemu-
nha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus”. Apocalipse 3:14.

• Apocalipse 1:5 identifica quem é a testemunha fiel e verdadeira: “e da parte de Jesus
Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da
terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados”,

• “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se co-
migo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu
trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 3:20 a 22.

• “Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como tam-
bém a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe
para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas”. Apocalipse 4:1

• Para confirmarmos Quem está falando com João, vamos ler os versos 10, 17 e 18 do
capítulo 1: Apocalipse 1:10 : “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por
detrás de mim, grande voz, como de trombeta, quando o vi, caí a seus pés como
morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas; eu sou o pri-
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meiro e o último e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos
dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno”. 

• Os religiosos trinitarianos dizem que é a “3ª pessoa” da Trindade quem inspirou os pro-
fetas. Mas quem fala novamente com João, no primeiro verso do capítulo 4 é Jesus.

495. “Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como
também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para
aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei
em espírito, e eis armado no céu um trono, e, no trono, alguém sentado; e esse que se
acha assentado é semelhante, no aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor
do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, a esmeralda. Ao redor do trono, há
também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco,
em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante
do trono, ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono
um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do
trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente
é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de
homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres
viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e
por dentro; não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando
esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no
trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante
daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e
depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da
tua vontade vieram a existir e foram criadas”. Apocalipse 4:1 a 11.

• Um único e Todo-Poderoso Deus!

496. “Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por
dentro e por fora, de todo selado com sete selos”. Todavia, um dos anciãos me disse: Não cho-
res; eis que o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus
sete selos. Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé,
um Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são
os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita
daquele que estava sentado no trono; e, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os
vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e
taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos”. Apocalipse 5:1 e 5 a 8.

• Dois seres divinos são citados: Deus O Pai e Jesus Cristo. Não há citação de uma ter-
ceira pessoa compondo uma Trindade com o Pai e o Filho. 

497. “Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir
o livro, nem mesmo olhar para ele; e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno
de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não cho-



res; eis que o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete
selos”. Apocalipse 5:3 a 5.

• Os trinitarianos ensinam, erroneamente, que quem consola é a “3ª pessoa” da Trindade.

498. “e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os
selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de
toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; e rei-
narão sobre a terra”. Apocalipse 5: 9 e 10.

499. “Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre
o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro,
seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos”. Apocalipse 5:13.

500. “Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo
escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disse-
ram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se
assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande Dia da ira deles; e quem
é que pode suster-se”? Apocalipse 6:15 a 17.

501. “Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres vi-
ventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O
louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso
Deus, pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que
se vestem de vestiduras brancas, quem são e donde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o
sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e
as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e o ser-
vem de dia e de noite no seu santuário; e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles
o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor
algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para as
fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”. Apocalipse 7:11 a 17.

502. “A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e
toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra”. Apocalipse 10:8.

• Os trinitarianos ensinam que a “3ª pessoa” da Trindade é quem inspira os profetas.
Mas quem fala novamente com João é Jesus: “Achei-me em espírito, no dia do Senhor,
e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês
escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodicéia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete
candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem,
com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua
cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos, como
chama de fogo; os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado
numa fornalha; a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete
estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto bri-
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lhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém
ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o úl-
timo e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos
séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste,
e as que são, e as que hão de acontecer depois destas”. Apocalipse 1:10 a 19.

503. “O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O
reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos
dos séculos”. Apocalipse 11:15.

504. “E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás,
o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. Então, ouvi
grande voz do céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus
e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que
os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus”. Apocalipse 12:9 e 10.

505. “Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua des-
cendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus; e
se pôs em pé sobre a areia do mar”. Apocalipse 12:17.

506. “Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta
e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai”. Apocalipse 14:1.

507. “Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos
anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram
comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São
eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os
homens, primícias para Deus e para o Cordeiro”; Apocalipse 14:3 e 4.

508. “Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora
a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do
vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com
fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro”. Apocalipse 14:9 e 10

509. “Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de
Deus e a fé em Jesus”. Apocalipse 14:12.

510. “Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e
como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Po-
deroso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas
do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou”. Apocalipse 19:6 e 7.

511. “Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações; e ele mesmo
as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus
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Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E
SENHOR DOS SENHORES”. Apocalipse 19:15 e 16.

• O Texto faz uma clara referência Deus e a Cristo, contudo, não a faz a uma terceira pessoa. 

512. “Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de
julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como
por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua
imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante
mil anos”. Apocalipse 20:4.

513. “Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre
esses a segunda morte não tem autoridade; pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de
Cristo e reinarão com ele os mil anos”. Apocalipse 20:6.

514. “Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias dos últimos sete fla-
gelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro; e me trans-
portou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade,
Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,” Apocalipse 21:9 a 11.

515. “As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola. A
praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela, não vi santuário, porque o
seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro”. Apocalipse 21:21 e 22.

516. “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou
a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da manhã”. Apocalipse 22:16.

517. “Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se alguém
lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro; e, se alguém
tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da
vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho
destas coisas diz: Certamente, venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! A graça
do Senhor Jesus seja com todos”. Apocalipse 22:18 a 21.

A maioria dos versos favoritos dos trinitarianos explicados biblicamente
518. Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...” No capítulo 1º de Gênesis os teólogos

trinitarianos tentam nos convencer que o Espírito de Deus é a “3ª pessoa” da Trindade. Logo,
na frase “façamos o homem à nossa imagem e semelhança” (Gênesis 1:26) que para os teó-
logos trinitarianos significam três “pessoas”, para a Bíblia são apenas duas: João 1:1 – “No
princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus”. Dois seres. E tam-
bém “todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito
se fez”. João 1:3; Paulo em Colossenses 1:16 e 19 explica que “tudo foi criado por meio
dele..., porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude”. Dois seres.  Hebreus
1:2 explica que foi por intermédio de Jesus que Deus fez o universo: “nestes últimos
dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também
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fez o universo”. Dois seres. Talvez você tenha ouvido pelos trinitarianos que o Pai e Filho
não aparecem no Antigo Testamento. Mas isso não é verdade! Veja o texto de Provérbios
30:4 - “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”? 

519. Jó 33:4 – “o Espírito do Senhor me fez”. Observe: o Espírito do Senhor e não
uma “3ª pessoa”. Veja a explicação do texto anterior (Gênesis 1:26) que fala sobre a criação.
E se você ainda tem alguma dúvida de quantos seres participaram da Criação, veja o que Jesus
disse: “Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer; e, agora,
glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que
houvesse mundo”. Dois seres. João 17: 4 e 5.

520. Isaías 6:1 a 10 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos” (verso 6) e “Quem
há de ir por nós”? (verso 8). Numa tentativa de convencer as pessoas sobre a existência da Trin-
dade, surpreendentemente alguns teólogos trinitarianos explicam que o “Santo, santo, santo...”
(verso 6) Se refere ao Pai, ao Filho e à terceira pessoa que eles chamam de Espírito Santo, mas a
frase diz “Santo, Santo, santo é o Senhor dos Exércitos”. Mas veja que o próprio contexto con-
tradiz essa ideia (verso 8) quando diz que “Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A
quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, disse
ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais; vede, e seja salvo”. Isaías 6: 8 e 9. 

• No próprio livro do profeta Isaías está a resposta a quem se refere a frase “quem há
de ir por nós”: “Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando
der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os
seus dias; e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos”. Isaías 53:10. Ou seja,
refere-se a Deus e a Jesus. E se você está com dúvida quem o profeta Isaías viu em sua
visão, lembre-se que a Bíblia diz que “ninguém jamais viu a Deus; o Filho unigênito,
que está no seio do Pai, é quem o revelou”. João 1:18. Ou seja, Isaías vê Jesus. 

521. Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. Veja o verso completo: “Porque
um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se cha-
mará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”.
Os trinitarianos, na tentativa de igualarem o Filho do Eterno ao próprio eterno, gostam de usar
esta passagem. A aparente controvérsia poderia ser em relação à Deus forte e Pai da eternidade.
Quanto à Deus Forte, a Bíblia explica que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Veja o
que Paulo fala em Colossenses 2:6 a 12 – “Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo,
assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes
ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa
sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos
do mundo, e não segundo Cristo; porque nele habita corporalmente toda a plenitude da
divindade; E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade; No qual
também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pe-
cados da carne, pela circuncisão de Cristo; Sepultados com ele no batismo, nele também ressus-
citastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos”. Colossenses 2:6-12.
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• O texto diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou
seja, habita! O texto não diz que Cristo é toda a plenitude da divindade.

• Quem concedeu ao Filho ter vida em si mesmo foi o Pai: “Porque, como o Pai tem a
vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo”; João 5:26.

• Logo, como em Cristo habita toda a plenitude da divindade e como ele recebeu do
Pai para ter vida em si mesmo, Ele pode ser chamado de Deus Forte. Mas isso não
significa que ele está em igualdade com o Pai, conforme o próprio Cristo falou: “Ou-
vistes que eu vos disse: Vou, e venho para vós. Se me amásseis, certamente exultaríeis
porque eu disse: Vou para o Pai; porque meu Pai é maior do que eu”. João 14:28.

• Fique atento às explicações dos trinitarianos quanto a João 14:28, porque nelas eles
afirmam que Cristo disse isso porque estava aqui na Terra numa condição inferior ao
Pai. Se essa explicação dos trinitarianos estivesse correta, Cristo estaria mentindo por-
que disse que o Pai é maior do que Ele. Um dos motivos é que o Pai é também o
Deus de Jesus: “Recomendou-lhes Jesus: Não me detenhas; porque ainda não subi
para Meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para Meu Pai e
vosso Pai, para Meu Deus e vosso Deus”. João 20:17.

• Sobre a expressão “Pai da Eternidade” é possível entender que a partir da morte de
Cristo na cruz,  Ele possibilitou, junto com o Pai, que tivéssemos vida eterna: “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. Logo, não há problema algum em chamar Jesus
de Pai da Eternidade. O problema é tentar colocá-lo em igualdade com o Deus a
quem ele mesmo servia e obedecia, como tentam os trinitarianos. 

522. Mateus 1:19 e 20 – “...foi gerado é do Espírito Santo.” “Mas José, seu esposo,
sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava
nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de
Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito
Santo”... Quem dá o aviso a Maria do nascimento de Jesus, é um anjo do Senhor: Apesar de
termos aprendido que Jesus foi gerado através da ação de uma “3ª pessoa”, veja a quem o anjo
do Senhor refere-se ao dizer “o que nela foi gerado é do Espírito Santo”: “E eis uma voz dos
céus, que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo”. Mateus 3:17. Jesus é
filho de Deus, não o próprio Deus!

• Lucas relata no capítulo 1 verso 26: “No sexto mês (de gestação de João Batista), foi
o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré,...”
verso 35: “Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo
te envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo que há de nascer será cha-
mado Filho de Deus”. Se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa” ou tivesse uma personali-
dade, ele mesmo teria dado a notícia a Maria e não haveria necessidade do anjo Gabriel fazê-lo.

523. Mateus 3:13 a 1 – O batismo de Jesus (veja também Marcos 1:9 a 11, Lucas 3:21 e
22 e João 1:32 a 34). Sobre o batismo de Jesus Lucas escreveu que “o Espírito Santo desceu sobre
ele (Jesus) em forma corpórea como pomba; e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu Filho
amado, em ti me comprazo” (verso 22). O mesmo Lucas em Atos 10:38 diz que Jesus foi ba-
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tizado com o Espírito Santo e com poder: “Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Es-
pírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os
oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele”. Os teólogos trinitarianos gostam de utilizar o
texto do evangelho de Lucas devido à expressão “em forma corpórea como pomba” e o fazem
para tentar provar que o Espírito de Deus é uma “3ª pessoa”. Essa ideia não é verdadeira porque:

• 1º: não é possível Jesus ter sido batizado com “uma pessoa” sendo Ele mesmo uma pessoa! 

• 2º: se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa”, teria sido ouvida a sua voz, já que
Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Foi ouvida a voz de Deus.

• 3º: se o Espírito Santo fosse uma “3ª pessoa”, Jesus, que foi ungido com o Espírito Santo,
sabendo que a hora mais difícil para ele estava chegando, não teria dito para os discípulos:
“Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me
deixareis só; contudo, não estou só, porque o Pai está comigo”. João 16:32. 

• 4º: será que Deus que é Criador, Se “apresentaria” como animal (ave) uma vez que os
anjos que são criaturas, têm ou assumem a forma de homem (Atos 1:10 e 11, por exemplo)? 

• 5º:“E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança; tenha ele domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os répteis que rastejam pela
terra”. Gênesis 1:26. E nós, seres humanos, não temos pena, nem bico, e tampouco voamos. 

• 6º: novamente: “E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e seme-
lhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre
todos os répteis que rastejam pela terra”. Gênesis 1:26. Através da ordem de Deus,
cabe ao homem também dominar as aves. Como Deus, que é criador, Se representaria
através de algo que Ele disse que o homem deve dominar? 

• 7º: Romanos 1:23: “E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança
da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis”.

524. Mateus 4:1 – Jesus é levado ao deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito
para ser tentado e após Sua vitória, Mateus, Marcos e Lucas registram que anjos O serviram. O
Espírito Santo não O serviu também porque não é uma “3ª pessoa”, apesar de Jesus já ter
sido batizado com o Espírito Santo e com poder (Atos 10:38) antes da tentação no deserto. Jesus
fala que não estava sozinho porque o Pai estava com ele (João 16:32), e não uma “3ª pessoa”.

525. Mateus 12:32 – O pecado contra o Espírito Santo: “Todo aquele que disser
uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito
Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era que há de vir”. Mateus 12:32. Por favor:
leia o contexto e veja que os fariseus estavam dizendo que Jesus fazia milagres pelo poder do
mal! Assim, de acordo com o contexto, pecar contra o Espírito Santo é atribuir ao mal as obras
de Deus! Jesus realizava todos os milagres pelo poder de Deus. Cristo disse: “Por isso, quem
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crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não
verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus”. João 3:36.

• E se a Trindade existisse não há consenso na Trindade, já que Deus Pai e Deus Filho
perdoam, mas, Deus Espírito Santo não?

526. Mateus 28:19 – “O batismo em nome da Trindade”. Veja o verso: “Portanto
ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo”. Mateus 28:19. 

• Batizar em nome do Pai. Qual o nome do Pai? YHWH traduzido como Senhor
(Deuteronômio 6:4).

• Batizar em nome do Filho. Qual o nome do Filho? Jesus Nazareno (João 19:19).
• Batizar em nome do Espírito Santo. Qual o nome do Espírito Santo? Não existe!

Espírito Santo é um espírito que é santo. 
• Veja abaixo em nome de quem os discípulos batizavam:
• “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de

Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”; Atos 2:38.
• “E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que

ficasse com eles por alguns dias”. Atos 10:48. 
• “(Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; mas somente eram batizados em

nome do Senhor Jesus)”. Atos 8:16.
• Normalmente textos entre parêntesis não são encontrados nos manuscritos mais

antigos. Logo, o versículo foi digitado aqui, mas não entra na numeração dos versos
bíblicos deste livro.

• “E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus”. Atos 19:5.
• “Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus

fomos batizados na sua morte”? Romanos 6:3.
• Lembre-se que é para orar, curar, ressuscitar, expulsar demônio... tudo em nome de Jesus!

527. João 1:1 – “O verbo eterno”. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus”. João 1:1. 

• Deus tem um início ou um fim? O verso diz que no princípio era o verbo. Lembre-
se que Deus não tem princípio, ele sempre existiu! Observe que o verso não diz que
o verbo estava sempre com Deus. O verso diz que no princípio era o verbo. Contra-
riando os trinitarianos, veja o que a Bíblia diz sobre a origem de Jesus: 

• “E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá,
de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos
antigos, desde os dias da eternidade”. Miquéias 5:2.

• Observe: “cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade”. 

• “Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao
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Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de
Deus”. João 16:26 e 27.

• Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto:
o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gen-
tios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara
de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes;
deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor.
Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender
a sua ira; bem-aventurados todos aqueles que nele confiam”. Salmos 2:6 a 12.

• “Como também está escrito no salmo segundo: Meu filho és tu, hoje te gerei”. Atos 13:33.

• “Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E
outra vez: Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho? Hebreus 1:5.

• Apesar disso, Jesus pode fazer tudo o que o Pai faz: “Mas Jesus respondeu, e disse-lhes:
Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente”.

• “E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus”... Apocalipse 3:14.

• Veja quem é a testemunha fiel: “E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemu-
nha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos
amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados”... Apocalipse 1:5.

• “O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor; Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão
dos pecados; O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação;” Colossenses 1:13 a 15.

• Contudo, Jesus pode fazer tudo o que o Pai faz: “Mas Jesus respondeu, e disse-lhes:
Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente”.]

528. João 3:5 – “nascer da água e do Espírito”. Jesus respondeu a Nicodemos: “...
Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus” (João 3:5). Nos versos 14 e 15 deste mesmo capítulo Jesus diz: “E do
modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem
seja levantado (v. 14), para todo o que nele crê tenha a vida eterna (v. 15). Muitas vezes
Jesus se referiu a Ele mesmo como se fosse uma outra pessoa. Veja o estudo “122 vezes que
Jesus se referiu a si mesmo como se fosse outra pessoa” que está na página ....
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• João 14:16 a 18 – “O outro consolador”. “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Con-
solador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo
não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita
convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros”. Veja a
seguir a explicação bíblica sobre o outro Consolador onde o texto bíblico aparece na cor
vermelha e as explicações na cor preta: 

• “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco
para sempre, (“... eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos”. Jesus, Mateus 28:20.) 

• o Espírito da verdade (“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem
ao Pai senão por mim”. Jesus, João 14:6. “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça
e a verdade vieram por Jesus Cristo”.  João, João 1:17), 

• que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o co-
nheceis (“...vós me conheceis e sabeis de onde sou...” Jesus, João 7:28.), 

• porque habita convosco (“E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para
que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno”. Mateus
2:23.  “E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins
de Zebulom e Naftali” Mateus 4:13.), 

• e estará em vós. (“Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim
de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja”. Jesus, João 17:26) 

• Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós”. (“Porque onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”. Jesus, Mateus 18:20.)

• Lembre-se que Jesus muitas vezes refere-se a Ele mesmo na “3ª pessoa” do singular,
como se fosse um outro ou outra pessoa que não Ele mesmo: “Quando ele saiu,
disse Jesus: Agora, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado
nele; se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo; e
glorificá-lo-á imediatamente”. João 13:31 e 32. 

529. João 16:13 – “O Espírito da verdade”. “Mas, quando vier aquele Espírito de ver-
dade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que
tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16:13.

• Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por Mim”. João 14:6.

• “E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que
me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz
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para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas...
Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse
me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a
vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo”.
João 12: 44, 45, 46, 49 e 50.

• Veja que Jesus se referiu a Ele mesmo dizendo que não falava por si mesmo, que
diria tudo o que tivesse ouvido e que anunciaria o que o Pai mandasse! É uma clara
relação de obediência para com o Pai.  

530. Atos 2: 1 a 4 – “O Espírito Santo”. “E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, es-
tavam todos concordemente no mesmo lugar; e de repente veio do céu um som, como de
um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram
vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada
um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”. Atos 2:1 a 4.

• Contrariando os trinitarianos, veja quem o livro de Atos identifica (no contexto)
como o 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 Es-
pírito de Jesus não o permitiu”. Atos 16:6 e 7.

• “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos consti-
tuiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu
próprio sangue. Atos 20:28.

531. Atos 5: 3 e 4 – “Mentir ao Espírito Santo” (Ananias e Safira). “Disse então
Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo,
e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava
em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens,
mas a Deus”. Atos 5:3 e 4. Ainda sobre Ananias e Safira, veja o texto que os trinitarianos
não mostram: “Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o
Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te le-
varão a ti”. Atos 5:9. Ou seja, quando Pedro anteriormente cita o Espírito Santo (verso 3), ele
não estava se referindo a uma “3ª pessoa” e sim ao Espírito do Senhor! 

• “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 Es-
pírito de Jesus não o permitiu”. Atos 16:6 e 7.

• “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos consti-
tuiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu
próprio sangue. Atos 20:28.
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• “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de
Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não
é dele”. Romanos 8:9.

• Novamente: quando Pedro anteriormente cita o Espírito Santo (verso 3), ele não es-
tava se referindo a uma “3ª pessoa” e sim ao Espírito  do Senhor.  

532. Atos 28:25 a 27 - “O Espírito Santo fala”. “E, havendo discordância entre eles,
despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais,
por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido,
ouvireis e não entendereis; vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo
se tornou endurecido; com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que ja-
mais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração,
e se convertam, e por mim sejam curados”. Atos 28:25 a 27. 

• “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 Es-
pírito de Jesus não o permitiu”. Atos 16:6 e 7.

• “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos consti-
tuiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu
próprio sangue. Atos 20:28.

• “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita
em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele”. Romanos 8:9.

• Ou seja, o espírito não é identificado como uma “3ª pessoa”.

533. Romanos 8:11 – “A “3ª pessoa” também ressuscitou Jesus”. “Se habita em
vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que res-
suscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por
meio do seu Espírito, que em vós habita”. Os trinitarianos tentam utilizar este verso para di-
zerem que a “3ª pessoa” participou da ressurreição de Jesus.

• Esse verso diz claramente que quem ressuscitou Jesus foi Deus. 

• Se a Trindade tivesse ressuscitado Jesus, conforme crêem os teólogos trinitarianos,
Jesus teria participado da ressurreição dele mesmo e não seria necessário um anjo
para remover a pedra do túmulo (Mat. 28:2, Marcos 16:5 a 7). A Bíblia fala que
quem ressuscitou Jesus foi Deus:

• “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
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Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas”. Atos 2:23, 24 e 32.

• “Dessarte, matastes o Autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
do que nós somos testemunhas”. Atos 3:15.

• “Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos...
tomais conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre
os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós”. Atos 4:8 e 10.

• “A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto”. Atos 10:40.

• “Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, pu-
seram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos”. Atos 13:29 e 30.

• “E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a
nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus”; Atos 13:32.

• “Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, porém, notifica
aos homens que todos, em toda parte, se arrependam; porquanto estabeleceu
um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou
e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos”. Atos 17:30 e 31.

• “Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, crer
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”. Romanos 10:9.

• “Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder”. I
Coríntios 6:14.

• “E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a vossa fé; e somos tidos
por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele res-
suscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não res-
suscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados”. I Coríntios 15:14 a 17. 

• “No qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no des-
pojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo; sepultados com ele
no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou
dentre os mortos”. Colossenses 2:11 e 12.

• “E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia
da força do seu poder; o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mor-
tos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais”. Efésios 1:19 e 20. 
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• “Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso in-
gresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para
servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a
quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura”. I
Tessalonicenses 1:9 e 10.

• “Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor,
o grande Pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança...” Hebreus 13:20.  

• “E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória,

534. Romanos 8:26 – “O Espírito intercede”. “E da mesma maneira também o Espírito
ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o
mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis”. Romanos 8:26. Veja nos textos
bíblicos abaixo quem era o Espírito para o apóstolo Paulo e quem ele cria que intercedia por nós:

• “Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E
todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do
Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como
pelo Senhor, o Espírito”. II Coríntios 3:17 e 18. 

• Para que você tenha certeza absoluta de que no contexto o apóstolo Paulo está real-
mente falando que o Espírito é Jesus, copio abaixo os versos 12 a 18 do mesmo ca-
pítulo 3 de II Coríntios:

• 12  Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar.

• 13 E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Is-
rael não atentassem na terminação do que se desvanecia.

• 14  Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a lei-
tura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em
Cristo, é removido.

• 15  Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.

• 16  Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado.

• 17  Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.

• 18 E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória
do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito.
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• Ainda em II Coríntios, um pouco mais à frente, no capítulo 4 e no verso 5, Paulo iden-
tifica, no contexto, Jesus como o Senhor: “Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas
a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus”.

• Paulo também escreveu em I Coríntios 8:5 e 6: “Porque, ainda que há também al-
guns 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”. 

• Lembre-se que Jesus disse: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres”. João 8:36.

• Em Romanos 10:9 está escrito: Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor
e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”.

• Há vários versículos na Bíblia nos quais O Pai é chamado de Senhor (Salmo 110:1,
por exemplo). Mas foi digitado acima o contexto dos versos de II Coríntios 3:17 e
18 para que você tenha certeza absoluta que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus.

• Quem intercede por nós, segundo o apóstolo Paulo:

• “Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a
sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus
dias; e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos... Por isso, eu lhe darei muitos
como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou
a sua alma na morte; foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o
pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu”. Isaías 53:10 e 12.

• “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim”. João 14:6. 

• “Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem”. I Timóteo 2:5. 

• “Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei
diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens,
também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus”. Mateus 10:32 e 33.

• “Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra
nós? Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós O en-
tregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem
intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os
condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, O qual
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está à direita de Deus e também intercede por nós”. Romanos 8:31 a 34.

• “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei
o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de
meu Pai e diante dos seus anjos”. Apocalipse 3:5.

• “Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente
em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com
gratidão, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. Colossenses 3:16 e 17. 

• “Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que
é o fruto de lábios que confessam o seu nome”. Heb. 13:15. 

• “... também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para
serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo”. I Pedro 2:5.

• Apesar dos trinitarianos ensinarem uma igualdade entre os membros da Trindade,
não há nenhum verso bíblico que diz que Deus intercede junto a Jesus por nós!

535. Romanos 8:27 – “A mente do Espírito”. “E aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele inter-
cede pelos santos”. Jesus disse: “Tudo me foi entregue por Meu Pai. Ninguém conhece o
Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho
o quiser revelar”. Mateus 11:27. “Ninguém jamais viu a Deus; o Filho unigênito, que
está no seio do Pai, é quem o revelou”. João 1:18. Como ninguém conhece O Pai, a não
ser O Filho e ninguém conhece O Filho senão O Pai, logo: 

• “Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a
sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus
dias; e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos... Por isso, eu lhe darei muitos
como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou
a sua alma na morte; foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o
pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu”. Isaías 53:10 e 12.

• “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim”. João 14:6. 

• “Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem”. I Timóteo 2:5. 

• “Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei
diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens,
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também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus”. Mateus 10:32 e 33.

• “Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra
nós? Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós O en-
tregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem
intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os
condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, O qual
está à direita de Deus e também intercede por nós”. Romanos 8:31 a 34.

• “Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém
no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus”. Hebreus 9:24.

• “Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vi-
vendo sempre para interceder por eles”. Hebreus 7:25.

• “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei
o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de
meu Pai e diante dos seus anjos”. Apocalipse 3:5.

• “Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente
em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com
gratidão, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. Colossenses 3:16 e 17. 

• “Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que
é o fruto de lábios que confessam o seu nome”. Hebreus 13:15. 

• “... também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para
serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo”. I Pedro 2:5.

• Apesar dos trinitarianos ensinarem uma igualdade entre os membros da Trindade,
não há nenhum verso bíblico que diz que Deus intercede junto a Jesus por nós!

536. A mente da “3ª pessoa” – “Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de
Deus, senão o Espírito de Deus”. I Coríntios 2:11.

• O espírito do homem que nele está não é um outro homem ou outro ser. O Espírito
de Deus que sabe as coisas de Deus não é um outro ser: é Deus.  

• “Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele
os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai”. Gênesis 45:27.
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• O espírito de Jacó que reviveu representava ou significava um outro Jacó ou um
segundo Jacó?

• “E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endi-
vidado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles; e eram
com ele uns quatrocentos homens”. I Samuel 22:2.

• O espírito desgostoso de alguém significa outra?

• “Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O
espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram
diante dele em terra”. II Reis 2:15.

• O espírito de Elias que repousou sobre Eliseu significa que Elias se apoderou ou
tomou posse do corpo de Eliseu?

• “Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito
de Tiglate-Pilneser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber: os rubenitas e ga-
ditas, e a meia tribo de Manassés; e os trouxeram a Hala, e a Habor, e a Hara, e ao rio
de Gozã, até ao dia de hoje”. I Crônicas 5:26.

• O espírito de alguém significa outra pessoa além da mesma?
• “Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia (para que se cumprisse a palavra do Senhor

pela boca de Jeremias), despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez
passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo”: II Crônicas 36:22.

• Apenas o espírito de Ciro foi despertado ou o próprio Ciro?

• “E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de
Judá, e o espírito de Josué, filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e o espírito de
todo o restante do povo, e eles vieram, e fizeram a obra na casa do Senhor dos
Exércitos, seu Deus,” Ageu 1:14.

• O espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito de todo o povo significa
que esse espírito eram outros seres, outras pessoas ou outras personalidades?

• “Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela
alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos”. II Coríntios 7:13.

• Apenas o espírito de Tito foi alegrado (como se fosse uma segunda pessoa ou outra
personalidade) ou o próprio Tito?

537. I Coríntios 3:16 e 17 e 6:19 e 20 – “O templo ou santuário do Espírito Santo”. “Vocês
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não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir
o santuário de Deus, Deus o destruirá; pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado”. I Coríntios
3:16 e 17. “Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em
vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por
alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês”. I Coríntios 6:19 e 20.

• Nosso corpo é templo ou santuário do Espírito de Deus. Não o templo ou santuário
de uma “3ª pessoa”. 

• “Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o
amará, nós viremos a ele e faremos nele morada”. João 14:23.

• Ou seja, apenas Deus e Jesus, Pai e Filho. 

538. I Coríntios 12:4 a 6 – A atuação da Trindade – “Ora, há diversidade de dons, mas
o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diver-
sidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos”. I Coríntios 12:4 a 6.

• Quem concede dons aos homens é Jesus conforme o apóstolo Paulo registrou em
Efésios 4:7 a 16 que fala no dom de Cristo e que Cristo concedeu dons aos homens:

• 7  e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo.

• 8  Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu
dons aos homens.

• 9  Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra?

• 10  Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para encher todas as coisas.

• 11  E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres,

• 12  com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo,

• 13  Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho
de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,

• 14  para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e le-
vados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia
com que induzem ao erro.
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• 15  Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,

• 16  de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edi-
ficação de si mesmo em amor.

• O apóstolo Paulo chama Jesus de espírito. Veja a seguir:

539. I Coríntios 12:8 – “Os dons do Espírito”. Veja quem o apóstolo Paulo identifica
como o espírito:

• “Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E
todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do
Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como
pelo Senhor, o Espírito”. II Coríntios 3:17 e 18. 

• Para que você tenha certeza absoluta de que no contexto o apóstolo Paulo está real-
mente falando que o Espírito é Jesus, copio abaixo os versos 12 a 18 do mesmo ca-
pítulo 3 de II Coríntios:

• 12  Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar.

• 13 E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Is-
rael não atentassem na terminação do que se desvanecia.

• 14  Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a lei-
tura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em
Cristo, é removido.

• 15  Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.

• 16  Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado.

• 17  Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.

• 18 E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória
do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito.

• Ainda em II Coríntios, um pouco mais à frente, no capítulo 4 verso 5, Paulo identifica,
no contexto, Jesus como o Senhor: “Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a
Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus”.

• Paulo também escreveu em I Coríntios 8:5 e 6: “Porque, ainda que há também
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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”. 

• Lembre-se que Jesus disse: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente se-
reis livres”. João 8:36.

• Em Romanos 10:9 está escrito: “Se, com a tua boca, confessares Jesus como Se-
nhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”.

• Há vários versículos na Bíblia nos quais O Pai é chamado de Senhor (Salmo 110:1,
por exemplo). Mas, foi digitado acima o contexto dos versos de II Coríntios 3:17 e
18 para que você tenha certeza absoluta que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus.

540. II Coríntios 13:13 – “A bênção em nome da Trindade”. “A graça do Senhor Jesus
Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós”. Se realmente
o apóstolo Paulo cresse na existência da Trindade, provavelmente ele teria citado primeiramente
Deus Pai, depois Deus Filho e por último Deus Espírito Santo. Mas não é isso o que está no
texto. Esta é a única vez que, nas cartas de Paulo, aparece esta bênção final dessa forma. 

• A Bíblia de Jerusalém11, que para alguns teólogos é a melhor tradução da Bí-
blia, numa nota explicativa desse texto (II Coríntios 13:13) diz: “Essa fórmula trini-
tária, provavelmente de origem litúrgica (conf. Mat. 28:19)...”.

• “Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o
mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os
quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos prostraram-se e adoraram”.
Apocalipse 5:13 e 14. É válido lembrar que a Bíblia fala em Deus, Jesus e Espírito Santo.
E não em uma Trindade composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

541. I Pedro 1:2 – “Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho”. “Eleitos segundo a pres-
ciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de
Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas”. I Pedro 1:2. Veja nos textos abaixo se o
apóstolo Pedro era trinitariano:

• “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. 

• “E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre
toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens
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terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos”; Atos 2:17.

• “e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas
naqueles dias, e profetizarão.” Atos 2:18.

• “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus
Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”. Atos 2:38.

• “Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos...
tomais conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre
os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós”. Atos 4:8 e 10.

• “Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que
o dom de Deus se alcança por dinheiro”. Atos 8:20.

• “E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, mara-
vilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gen-
tios”. Atos 10:45.

• “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita mi-
sericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarscecível,
reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante
a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo”. I Pedro 1:3 a 5.

• “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.

• “E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de
cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não
foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã
maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso
sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na ver-
dade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas mani-
festado nestes últimos tempos por amor de vós”; I Pedro 1:17-20.

• “E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória,
para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus”; I Pedro 1:21.

• “... também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para
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serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por intermédio de Jesus Cristo”. I Pedro 2:5.

• “antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre prepara-
dos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fa-
zendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo
em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom
procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais
por praticardes o que é bom do que praticando o mal”. I Pedro 3:15 a 17.

• “... a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da
imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio
da ressurreição de Jesus Cristo; o qual, depois de ir para o céu, está à destra de
Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes”. I Pedro 3:21 e 22.

• “Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na
força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio
de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém”! I Pedro 4:11.

• “Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós
repousa o Espírito da glória e de Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas
quanto a vós, é glorificado”. I Pedro 4:14.

• Veja quem foi glorificado com Deus antes que houvesse mundo: “Eu te glorifiquei
na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer; e, agora, glorifica-me, ó
Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse
mundo”. João 17:4 e 5.

• “Ora, O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar,
fortificar e fundamentar”. I Pedro 5:10. 

• “Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas
oculares da sua majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória,
quando pela Glória Excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho
amado, em quem me comprazo”. II Pedro 1:16 a 18.

542 .Tito 2:13 – “Grande Deus e Senhor Jesus Cristo”. Aguardando a bem-aventu-
rada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo”;
Tito 2:13. Veja dois textos de Paulo, na carta de Tito que mostram que o apóstolo Paulo não
era trinitariano:

102



• “Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de
Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade”, Tito 1:1.

• “A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum: Graça, misericórdia, e paz da
parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador”. Tito 1:4.

• Agora veja alguns versos escritos pelo apóstolo Paulo mostrando, novamente, que
ele não era trinitariano:

• “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.

• “... 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.

• “Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos
que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio
a ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim tam-
bém todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém por sua própria ordem:
Cristo, as primícias; depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 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. Porque convém que ele reine até
que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído
é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas
as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou.
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, o próprio Filho
também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus
seja tudo em todos”. I Coríntios 15:20 a 28.

• Há muitos outros versos neste livro mostrando que o apóstolo Paulo não cria numa
Trindade, e ele não era o tipo de cristão que pregaria falsidades ou filosofias confusas,
conflitantes e desconectadas com o que estava escrito, como é a doutrina trinitária. 

543. I João 5:7 e 8: “Há três que dão testemunho no céu”. “Pois há três que dão
testemunho [no céu: O Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três são um. E três são os que
testificam na terra]: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes em um só propósito”.
Lembre-se que todo texto colocado entre parêntesis ou entre colchetes não se encontra nos
manuscritos mais antigos. O texto de I João diz que três dão testemunho no céu. Observe
bem que o verbo está no presente: dão. Veja:

• João diz que: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era
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Deus”. João 1:1. Ou seja, João diz claramente que apenas dois deram testemunho.

• Jesus, no Apocalipse, revela existir apenas o trono de Deus e do Cordeiro: “Nunca
mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os
seus servos o servirão”. Apocalipse 22:3. Ou seja, apenas dois (2). Veja também
Apocalipse 3:21 e 22:1. 

• Veja através das palavras de Jesus quantos deram testemunho no céu: “E, agora, glo-
rifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que
houvesse mundo”.  João 17:5. Apenas dois. 

• E Jesus disse também quantos dão testemunho no Céu: “Na casa de meu Pai há
muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar.
E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que, onde eu estou, estejais vós também”. João 14:2 e 3. Apenas Dois. 

• Por que só a “3ª pessoa” da Trindade dá testemunho no céu e na terra? É ela mais
poderosa do que Deus e do que Jesus Cristo? 

• Observe: “....o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes em um só
propósito” Percebeu a linguagem simbólica do texto ao colocar “Espírito, água e
sangue” como unânimes em um só propósito (não devido ao “Espírito” mas de-
vido às palavras “água e sangue”). 

• A Bíblia de Jerusalém11, preferida por vários teólogos, tem uma nota explicativa
desse texto (I João 5:7 e 8) que diz exatamente assim: “o texto dos vv. 7-8 está acres-
cido na Vulg. de um inciso (aqui abaixo entre parênteses) ausente dos antigos mss
gregos, das antigas versões e dos melhores mss da Vulg., o qual parece ser uma
glosa marginal introduzida posteriormente no texto: “Porque há três que teste-
munham (no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses três são um só; e há três
que testemunham na terra): o Espírito, a água e o sangue, e esses três são um só”.
(Negritos e sublinhados acrescentados).

544. “O espírito no livro do Apocalipse”. Veja abaixo quem é o Espírito do livro do
apocalipse e veja que Jesus é quem tem os sete Espíritos de Deus:

• “Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os
olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido:... Ao vencedor, que
guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro
de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro; assim
como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 2:18 e 26 a 29.

• “Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Es-
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píritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que
vives e estás morto... O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo
nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu
nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas”. Apocalipse 3:1, 5 e 6.  

• Através da frase “confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus
anjos” (verso 5), é possível identificarmos Jesus como Aquele que tem os sete
Espíritos de Deus. Veja também quem tem as sete estrelas: “Tinha na mão direita
sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto bri-
lhava como sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele
pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o último e
aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos
e tenho as chaves da morte e do inferno”. Apocalipse 1:16 a 18. Através da frase
“estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos” é possível iden-
tificarmos Jesus como Aquele que tem as sete estrelas. E no verso 20 (capítulo
1) quem são as sete estrelas: “... as sete estrelas são os anjos das sete igrejas...”. Ou
seja, Jesus é Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas.

• O profeta Isaías especifica os 7 Espíritos: “Do tronco de Jessé sairá um rebento, e
das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor (1), o Espírito
de sabedoria (2) e de entendimento (3), o Espírito de conselho (4) e fortaleza
(5), o Espírito de conhecimento (6) e de temor do Senhor (7)”. Isaías 11:1 e 2.

• “O espírito do Senhor Deus está sobre mim; porque o Senhor me ungiu, para
pregar boas novas aos mansos (1); enviou-me a restaurar os contritos de cora-
ção (2), a proclamar liberdade aos cativos (3), e a abertura de prisão aos presos
(4); a apregoar o ano aceitável do Senhor (5) e o dia da vingança do nosso
Deus (6); a consolar todos os tristes (7)”. Isaías 61:1 e 2.

• “Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé,
um Cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete
olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e
tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono; e, quando
tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se
diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e taças de ouro cheias de in-
censo, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és
de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e
para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra”. Apo-
calipse 5:6 a 10.

545. Apocalipse 22:6 – Jesus é  o Deus dos espíritos  dos  profetas? “Disse-me ainda:
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Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu
anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer”. Apocalipse 22:6.

• Em Apocalipse 1:1 Jesus é identificado como aquele que “enviou o seu anjo para
mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer”.

• Apesar dos trinitarianos chamarem Jesus de “Deus Filho” (expressão que não existe
na Bíblia), Jesus fala que o Pai é o Seu Deus e a Bíblia mostra claramente que Jesus é
Filho de Deus e que Deus, o Seu Pai, o Eterno, é o Deus de Jesus. É a Bíblia mais
uma vez deixando bem clara essa hierarquia celestial. Não se pode ter igualdade de
posto com Deus: Seu filho era subordinado a Ele, O obedecia em tudo. 

• “E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni;
isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste”? Mateus 27:46.

• “... 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. 

• “e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém”! Apocalipse 1:6.

• “Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os
reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para viver-
mos”? Hebreus 12:9.

• Jesus recebeu tudo de Seu Deus, o Pai (Lucas 10:22). Logo, a fonte do espírito é o
Pai (Deuteronômio 18:15 e 20, II Reis 21:10, Jeremias 29:15, Atos 3:21 e Atos 15:8).
Veja abaixo, novamente, que Jesus é quem tem os sete espíritos de Deus:

• “E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete es-
píritos de Deus, e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que
vives, e estás morto”. Apocalipse 3:1.

• “E olhei, e eis que estava no medeusio do trono e dos quatro animais viventes e entre
os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos,
que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra”. Apocalipse 5:6.

• O Profeta Isaías especifica os sete espíritos de Deus:

• “E repousará sobre ele o Espírito do Senhor (1º), o espírito de sabedoria (2º) e
de entendimento (3º), o espírito de conselho (4º) e de fortaleza (5º), o espírito
de conhecimento (6º) e de temor do Senhor (7º).”  Isaías 11:2.

• Lembre-se que Moisés foi colocado como deus (num sentido de representante) sobre
Arão e sobre Faraó:
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• “E ele falará por ti ao povo; e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por
Deus.” Êxodo 4:16.

• “Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por deus sobre Faraó, e
Arão, teu irmão, será o teu profeta.” Êxodo 7:1.

• Letras maiúsculas e minúsculas foram mantidas de acordo com o texto bíblico ado-
tado. Mas nos manuscritos não havia diferenciação entre letras maiúsculas ou minús-
culas: tudo era escrito de uma forma só.

• Lembre-se que o livro dos Salmos identifica pessoas como deuses

• “Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como
homens, e caireis como qualquer dos príncipes.” Salmos 82:6 e 7.

• Lembre-se que Jesus repetiu Salmos 82:6 de acordo com João 10:34:

• “Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: Eu disse: sois deuses?” João 10:34.

• Após a leitura dos textos acima, podemos observar como a palavra deus é atribuída
na Bíblia a outros seres que não são o Pai. Logo, quando Jesus é chamado de Deus
em Apocalipse 22:6 não significa que Ele é igual ao Pai. Assim, na realidade, o Deus
ou “a fonte dos espíritos” dos profetas é o Pai.
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Conclusão
Hoje entendo que a grande questão que envolve a crença ou não na Trindade é se

vamos deixar que Jesus nos oriente, nos mostre ou nos esclareça sobre aquilo que está na
Bíblia, ou se vamos entender e aceitar como é Deus a partir do pensamento ou da explicação
de pastores, teólogos ou das crenças fundamentais de determinada instituição religiosa.

O dogma da Trindade traz consigo 3 ideias principais completamente erradas: o sur-
gimento de “novo deus – a “3ª pessoa”, a imortalidade da alma (só o Cristo humano morre
na cruz) e a desconsideração da Bíblia como revelação sobre Deus já que para estudar sobre
a Trindade, os teólogos sempre recomendam textos ou livros de outros teólogos. 

Sobre a adoração de falsos deuses, o dogma da Trindade diz que as três pessoas que
formam uma unidade são um só deus (a unidade). Conforme foi visto na introdução deste es-
tudo, Jesus Cristo é um deus como o Eterno é e uma “3ª pessoa” que vimos ser impossível de
existir sem um possuidor, também é considerada pelo dogma trinitariano como um deus. 

Ao dizer que o Cristo que morre na cruz é o humano e não o divino, os trinitarianos
defendem, pregam e ensinam o espiritismo que fala que a alma jamais morre. Vimos que o
único imortal é o Pai, o Eterno. Jesus na manhã da ressurreição fala para Maria Madalena:
“Não me toques porque não subi para o meu pai. Subo para meu pai e vosso pai, meu Deus
e vosso Deus”. João 20:17. 

O dogma trinitariano ainda faz da Bíblia uma mentira, pois as Escrituras dizem que Jesus
é o Filho de Deus e que Cristo morreu, mas segundo o dogma trinitário Jesus não é Filho de
Deus, Ele apenas assumiu esse papel e que o Cristo que morre na cruz é o humano e não o divino. 

Querido (a) irmão (ã), deixe que a Palavra de Deus explique sobre Ele mesmo e não
permita que homens, por mais bem intencionados que sejam, desviem sua mente daquilo que
Deus revelou (Deuteronômio 29:29). E lembre-se: a verdade deve nos conduzir a Deus e não
nos afastar dEle. Se você está surpreso com o que leu acima e pensa em abandonar o caminho
do Senhor porque o seu líder religioso acredita e prega diferente do que está na Bíblia, por favor,
não faça isso. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ni guém vai ao Pai a não
ser por ele, ou seja, Cisto é meio, é caminho, é mediador entre você e Deus. Não permita que
mais ninguém seja essa ponte, essa estrada entre você e o Deus Criador. Acredito plenamente
que ele permitiu que você soubesse disso para ter um relacionamento melhor com Ele. Logo,
aproxime-se dEle, porque pelos acontecimentos no mundo e nas igrejas, Ele está voltando!

Se vierem seduzi-lo (a) dizendo que doutrina não salva ninguém, cuidado. Concordo
plenamente que doutrina não salva ninguém. Mas penso que crer em falsas doutrinas pode nos
levar à perdição porque deixamos de atender a ordem de Jesus: “Examinai as escrituras por-
que julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam”. Ainda sobre isso, pode ser
que você ouça que quando vierem às dúvidas, você precisa tirá-las, em primeiro lugar, com os
líderes religiosos. Lembre-se que essa orientação contraria o princípio bíblico: “Se, porém, algum
de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes
impropera; e ser-lhe-á concedida” (Tiago 1:5). E se ainda falarem que o próprio demônio
fez uso da Bíblia, sugiro que fale que foi Jesus quem ordenou: “Examinais as escrituras...”
E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Deus dos espíritos dos profetas (Apocalipse 22: 6 e 16),
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escreveu: “julgai todas as coisas, retende o que é bom”. I Tessalonicenses 5:21.
Não citei nenhuma escritora ou escritor cristão porque a Bíblia explica-se por si

mesma. Gostaria até de citá-los, mas muitas pessoas não aceitariam tais citações. Então, nada
melhor do que ficar apenas com a Bíblia. Essa fidelidade bíblica não ocorre com a filosofia
trinitária, pois a própria palavra trindade não é na Bíblia mencionada, nem muito menos sus-
tentada por versículos, sejam eles da boca do próprio Deus ou de uma boca obediente a Ele
como a de Cristo. 

Apesar dos muitos textos, não tive, não tenho e não terei a pretensão de mapear,
identificar, rastrear, encontrar ou localizar todos os textos das Sagradas Escrituras que mostram
que a Trindade não é bíblica.

Claro que as igrejas e seus membros continuam livres para acreditarem na Trindade.
Mas você já sabe que é improcedente eles alegarem que a Trindade é bíblica ou é apenas uma
questão de interpretação bíblica.

Continue com a presença de Cristo em nós, o Seu Santo Espírito: “ensinando-os
a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até
à consumação do século”. Mateus 28:20. E que o Senhor Jesus derrame o Seu Espírito! 

Um abraço, do irmão em Cristo,

Marcos Avellar
marcosavellar@hotmail.com
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Anexo I – Mais de 50 títulos bíblicos dados a Jesus

Este anexo é devido ao fato de que a maioria do conteúdo deste livro é cristocêntrica! 

A palavra – João 1:1.
A palavra de Deus – Apocalipse 19:13.
Agente principal da vida – Atos 3:15.
Água da vida – João 7:37.
Alfa – Apocalipse 22:13.
Amém – II Coríntios 1:19, 20; Apocalipse 3:14.
Apóstolo – Hebreus 3:1.
Bom pastor – João 10:11.
Cabeça da Congregação – Efésios 5:23.
Cabeça do corpo – Colossenses 1:18.
Caminho – João 14:5.
Cordeiro – Isaías 53:7.
Cordeiro de Deus –  João 1:29.
Cristo – Mateus 16:16.
Deus Poderoso – Isaías 9:6.
Emanuel – Mateus 1:23.
Estrela da manhã – Apocalipse 22:16.
“Eu sou quem sou” – João 8:24 e 28.
Fiel – Apocalipse 19:11.
Filho de Davi – Mateus 9:27 e 21:9.
Filho de Deus – João 1:34.
Filho do Deus altíssimo – Lucas 1:32.
Filho do Deus bendito – Marcos 14:61.
Filho do Homem – Mateus 8:20.
Fim – Apocalipse 22:13.
Instrutor – João 13:13.
Juiz – Atos 10:42.
Líder – Mateus 23:10.
Maravilhoso Conselheiro – Isaías 9:6.
Mediador – I Timóteo 2:5.
Messias – João 1:41.
Miguel, o Arcanjo – I Tessalonicenses 4:16; Judas 9.
Ômega – Apocalipse 22:13.
Pai Eterno – Isaías 9:6.
Pastor Excelente – João 10:11.
Porta – João 10:9.
Príncipe da Paz – Isaías 9:6.
Princípio – Apocalipse 22:13.
Profeta – João 1:21.
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Rei – Apocalipse 11:15.
Rei de Israel – João 1:49.
Rocha espiritual – I Coríntios 10:4.
Salvador – Lucas 2:11.
Santo – Marcos 1:24.
Semeador – Mateus 13:37.
Senhor – João 13:13.
Servo – Atos 3:13.
Sumo Sacerdote – Hebreus 4:14 e 15.
Testemunha Fiel – Revelação 1:5.
Último Adão – I Coríntios 15:45.
Verdade – João 14:5.
Verdadeiro – Apocalipse 19:11.
Vida – João 14:5.
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Anexo II
O estudo abaixo foi publicado anteriormente na internet.

122 vezes que Jesus se referiu a si mesmo como se fosse outra pessoa

Querido (a) irmão (a)!

Depois que ouvi um Pr. Auxiliar da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Botafogo, RJ,
dizer que Jesus nunca se referiu a Si mesmo como se fosse uma “3ª pessoa”, decidi pesquisar
nos evangelhos para descobrir quantas vezes Cristo se referiu a Ele mesmo como se fosse outra
pessoa, isto é, usando o pronome e o verbo na “3ª pessoa” do singular (ele) e não na 1ª (eu).

Apesar de ter sido criado na IASD desde que nasci, fiquei boquiaberto quando descobri
que João 3:16, que para muitos é o verso áureo da Bíblia, não foi dito por João e sim, por Jesus.
Fiquei pasmo também ao ver que na maioria absoluta das vezes que Jesus falou dEle mesmo,
Ele disse de uma forma em que parece que Ele está Se referindo a uma outra pessoa.

Já me explicaram que Jesus falava assim porque era costume da época. E se não for de-
vido a isso, referir-se a si mesmo falando como se fosse outra pessoa faz com que aquilo que
está sendo dito chegue aos ouvintes de uma maneira mais leve e suave.

Se você possui uma Bíblia em que as palavras de Jesus estão impressas em cor vermelha,
é muito fácil fazer o seu próprio estudo ou conferir se o estudo que fiz está certo ou não. A
versão bíblica que utilizei foi a Revista e Corrigida de Almeida, SBB, 1998 (Bíblia Online 2.0),
mas poderia ter sido utilizada outra versão, sem prejuízo algum para o estudo.

Os versículos foram copiados para facilitar a leitura. E como são muitos versos, pode
ser que eu tenha deixado algum sem ser relacionado. Mas procurei colocar apenas aqueles que
não dão margem para questionamento, ou seja, os versículos que são absolutamente claros no
que se refere ao fato de que foram ditos por Jesus, como se Ele fosse outra pessoa.

Versículos em que Jesus falou de si mesmo como se fosse outra pessoa

Evangelho de Mateus (40 vezes)
8:20  E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu [têm] ninhos, mas o Filho do

Homem não tem onde reclinar a cabeça.  
9:15 E disse-lhes Jesus: Podem, [porventura,] andar tristes os filhos das bodas, enquanto

o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão.
10:23 Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra; porque em verdade

vos digo que não acabareis de [percorrer] as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem.
11:19 Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí [um] homem co-

milão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos.  
12:8 Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor.  
13:37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem,  
13:41 Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu Reino tudo o

que causa escândalo e os que cometem iniqüidade.  
16:18 Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha

igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.  
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16:27 Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e, então,
dará a cada um segundo as suas obras.  

16:28 Em verdade vos digo [que] alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a
morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu Reino.  

17:9 E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão
até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos.  

17:12 Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que
quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem.  

17:22 Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entre-
gue nas mãos dos homens,  

17:23  e matá-lo-ão, e, ao terceiro dia, ressuscitará. E eles se entristeceram muito.  
18:11  Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido.  
20:19  E o entregarão aos gentios para que [dele] escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem,

e ao terceiro dia ressuscitará.  
20:28  bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para

dar a sua vida [em] resgate de muitos.  
22:42 dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-

lhe: De Davi.  
22:45  Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho?  
23:8  Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, [a

saber,] o Cristo, e todos vós sois irmãos.  
23:10  Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, [que é] o Cristo.  
24:27  Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim

será também a vinda do Filho do Homem.  
24:30  Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da terra

se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande
glória.  

24:31  E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os
seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.  

24:33  Igualmente, quando virdes todas essas [coisas,] sabei que ele está próximo, às
portas.  

24:36  Porém daquele Dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
mas unicamente meu Pai.  

24:37  E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.  
24:39  e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também

a vinda do Filho do Homem.  
24:42  Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.  
24:44  Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à

hora em que não penseis.  
25:13  Vigiai, pois, porque não sabeis o Dia nem a hora em que o Filho do

Homem há de vir.  
25:31 E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, com

ele, então, se assentará no trono da sua glória;  
25:32  e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o

pastor aparta dos bodes as ovelhas.  
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25:33  E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.  
25:34  Então, dirá o Rei aos que [estiverem] à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai,

possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo;  
25:40  E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a

um destes meus pequeninos irmãos, a mim [o] fizestes.  
26:2  Bem sabeis que, daqui a dois dias, é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue

para ser crucificado.  
26:24  Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele

homem por quem o Filho do Homem é traído! Bom seria para esse homem se não houvera
nascido.  

26:45  Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi, agora, e repousai;
eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores.  

26:64  Disse-lhes Jesus: Tu [o] disseste; digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho
do Homem assentado à direita do Todo-poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.  

Evangelho de Marcos (13 vezes)
2:10  Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pe-

cados (disse ao paralítico),  
2:28  Assim, o Filho do Homem até do sábado é senhor.  
9:12  E, respondendo ele, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e todas as [coisas]

restaurará; e, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado.  
9:31  porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue

nas mãos dos homens e matá-lo-ão; e, morto, ele ressuscitará ao terceiro dia.  
10:33  [dizendo:] Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue

aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios,  
10:34  e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão; mas, ao terceiro dia,

ressuscitará.  
10:45  Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e

dar a sua vida em resgate de muitos.  
12:35 E, falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo

é Filho de Davi?  
13:26  E, então, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória.  
13:27  E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos,

da extremidade da terra até a extremidade do céu.  
13:32  Mas, daquele Dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que [estão] no céu, nem o

Filho, senão o Pai.  
14:21  Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem

por quem o Filho do Homem é traído! Bom seria para o tal homem não haver nascido.  
14:41  E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta; é chegada a

hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores.  

Evangelho de Lucas (29 vezes)
5:24  Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar

pecados (disse ao paralítico), eu te digo: Levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa.  
6:5  E dizia-lhes: O Filho do Homem é senhor até do sábado.  
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7:34  Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e
bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores.  

9:22  dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas [coisas,] e seja rejei-
tado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia.  

9:44  Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será en-
tregue nas mãos dos homens.  

9:56  Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para
salvá-[las.] E foram para outra aldeia.  

9:58  E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do
Homem não tem onde reclinar a cabeça.  

11:30  Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem
[o] será também para esta geração.  

12:10  E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á per-
doada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado.  

12:40  Portanto, estai vós também apercebidos; porque virá o Filho do Homem à hora
que não imaginais.  

17:22  E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do
Homem e não [o] vereis.  

17:24  porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até à
outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia.  

17:25  Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração.  
17:26  E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho

do Homem.  
17:30  Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.  
18:8  Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem,

porventura, achará fé na terra?  
18:31 E, tomando consigo os doze, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cum-

prirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito.  
18:32  Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido;  
18:33  e, havendo-[o] açoitado, o matarão; e, ao terceiro dia, ressuscitará.  
19:10  Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.  
20:41  E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é Filho de Davi?  
21:27  E, então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória.  
21:36  Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos

de evitar todas essas [coisas] que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do
Homem.  

22:22  E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado; mas ai
daquele homem por quem é traído!  

22:48  E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trais o Filho do Homem?  
22:69 Desde agora, estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus.
24:26  Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas [coisas] e entrasse

na sua glória?  
24:46  E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao

terceiro dia, ressuscitasse dos mortos;  
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Evangelho de João (40 vezes)
1:51  E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu

aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem.  
3:13  Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que

está no céu.  
3:14  E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do

Homem seja levantado,  
3:15  para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.  
3:16  Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para

que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.  
3:17  Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,

mas para que o mundo fosse salvo por ele.  
3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto

não crê no nome do unigênito Filho de Deus.  
3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as

trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.  
4:10 Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te

diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.  
5:19 Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o Filho

por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele
faz, o Filho o faz igualmente.  

5:20 Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz; e ele lhe mostrará maiores
obras do que estas, para que vos maravilheis.  

5:21 Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vi-
vifica aqueles que quer.  

5:22 E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo,  
5:23 para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho

não honra o Pai, que o enviou.  
5:25 Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos

ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.  
5:26 Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida

em si mesmo.  
5:27 E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem.  
6:27 Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida

eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou.  
6:29  Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que

ele enviou.  
6:33  Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 
6:46  Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus; este tem visto ao Pai.  
6:50 Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.  
6:53 Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a

carne do Filho do Homem e [não] beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.  
6:58 Este é o pão que desceu do céu; não é o caso de vossos pais, que comeram o maná

e morreram; quem comer este pão viverá para sempre.  
6:62 [Que seria,] pois, se vísseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?  
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8:32  e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.  
8:35  Ora, o servo não fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre.
8:36 Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres.
9:35 Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no

Filho de Deus?  
10:2 Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.  
10:3 Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas

próprias ovelhas e as conduz para fora.  
11:4 E Jesus, ouvindo [isso,] disse: Esta enfermidade não é para morte, mas para glória

de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 
12:23 E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem

há de ser glorificado.
12:35  Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo; andai

enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe
para onde vai.

12:36 Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas [coisas]
disse Jesus; e, retirando-se, escondeu-se deles.

13:31 Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora, é glorificado o Filho do Homem, e Deus
é glorificado nele.

13:32 Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há
de glorificar.

15:13 Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
17:1 Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora;

glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti,
17:2 assim como lhe deste poder sobre toda carne, para que dê a vida eterna a todos

quantos lhe deste.
17:3 E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus

Cristo, a quem enviaste. 

Depois de ler os versos bíblicos acima citados e nos quais Jesus se referiu a Si mesmo,
mas falando como se fosse uma outra pessoa, podemos entender corretamente João 14:16 a 18: 

16  E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre,
17 o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o

conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
18  Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. (realce  de palavras inexistente)

Para que você não tenha nenhuma dúvida, permita-me explicar João 14: 16 a 18 através
de versos da própria Bíblia:

16  E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco
para sempre, (“... eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”.
Jesus, Mateus 28:20.)

17  o Espírito da verdade (“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem
ao Pai senão por mim”. Jesus, João 14:6. “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade
vieram por Jesus Cristo” .  João, João 1:17),

que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o conheceis
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(“...vós me conheceis e sabeis de onde sou...” Jesus, João 7:28.), porque habita convosco
(“E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito
pelos profetas: Ele será chamado Nazareno”. Mateus 2:23.  “E, deixando Nazaré, foi habitar
em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e Naftali” Mateus 4:13.),  e estará
em vós. (“Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com
que me amaste esteja neles, e eu neles esteja”. Jesus, João 17:26)

18  Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. (“Porque onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”. Jesus, Mateus 18:20.)

Apesar de terem nos ensinado que em João 14:16 a 18 Cristo Se referiu a uma “3ª pes-
soa”, na realidade, como nas outras 122 vezes que você viu neste estudo, Ele estava Se referindo,
mais uma vez, a Ele mesmo!

“Naquele dia, conhecereis que [estou] em meu Pai, e vós, em mim, e eu, em vós”. Jesus, João
14:20. (Por favor, pegue a sua Bíblia e veja no contexto que Jesus não está falando aqui de sua
segunda vinda!)

Mas pode ser que você ainda se questione por que Cristo utilizou esta expressão “outro
Consolador”. O próprio Jesus explica e dá a resposta no contexto de seu sermão, relatado por João:

“Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras; vem a hora em que não vos falarei por meio
de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do pai”. Jesus, João 16:25.

Continuemos com Jesus!

Anexo III

O estudo abaixo foi publicado anteriormente na internet com o título “115 Res-
postas do Livro do Apocalipse à Doutrina da Trindade”. O objetivo deste estudo não é
atacar nenhuma igreja e nenhuma instituição religiosa. O objetivo é entender um pouco
mais sobre a palavra de Deus. O que você estudará em seguida, desejo que o aproxime
ainda mais dEle. 

Este estudo foi encaminhado para os presidentes da DSA (Igreja Adventista do Sétimo
Dia), UEB, ARJ Sul, e Diretor Geral da CASA, através dos Correios, em 30.06.2006, com uma
carta pedindo que fossem identificados os erros. E encaminhado via e-mail, em 04.07.2006, ao
editor da revista Parousia através do e-mail parousia@unasp.edu.br, com a mesma solicitação.
Até hoje as respostas esperadas não foram recebidas por mim.

115 Respostas do Livro do Apocalipse ao Dogma da Trindade

Introdução

Você já sabe que o dogma da Trindade diz que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Es-
pírito Santo. Ou seja, que Deus é um, mas ao mesmo tempo três. Os teólogos trinitarianos
dizem que isso é um mistério. Eles gostam de usar a expressão “o mistério da santíssima Trin-
dade”. Você também sabe que eles defendem que o Espírito Santo é uma “3ª pessoa”, que tem
personalidade, e que quem ressuscitou Jesus foi a Trindade. E para os religiosos trinitarianos há
ainda uma igualdade entre “os três” e cabe à “3ª pessoa” da Trindade inspirar os profetas e tam-
bém continuar o ministério de Jesus aqui na Terra. 

Bem, a escolha em fazer um estudo sobre a Trindade utilizando unicamente o
livro do Apocalipse foi devido ao fato de que em apenas 22 capítulos, muita informação
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nos é dada sobre Deus. E como a Bíblia não se contradiz, se realmente existe Trindade,
é claro que um livro tão especial, que revela tanto sobre a Divindade e que nos traz in-
formações desde a guerra no céu até a Terra restaurada, vai confirmar ou refutar o dogma
trinitariano seguido pela maioria da cristandade. Mas no conjunto dos outros livros da
Palavra de Deus também é possível ratificar ou desconsiderar esse ensino que tem 1625
anos (381 d.C. – 2006, ano deste estudo). Caso você ainda não tenha tido a oportunidade
de pesquisar esse tema em outros livros das Sagradas Escrituras, procure fazê-lo o quanto
antes para não ser enganado.

Neste estudo, você verá:
A apresentação de TODOS os versículos do Apocalipse nos quais aparece o nome ou

o título de algum membro da Divindade.
Perguntas e respostas acompanhando a sequência do livro do Apocalipse.
A digitação dos versículos citados.
Versos apenas do Apocalipse.

Talvez não fique muito claro num primeiro momento como os versículos do Apocalipse
descartam ou reafirmam o dogma trinitariano. Para facilitar então a compreensão, ao final de
cada resposta bíblica do Apocalipse, você lerá: confirmado, ou, refutado o pensamento trinitariano nu-
merado conforme a legenda abaixo:

Legenda com as principais ideias trinitarianas:
Deus é um, mas são três.
Há igualdade entre “os três”.
As “três pessoas” da Trindade devem ser adoradas.
O Espírito Santo é a “3ª pessoa” da Trindade e tem personalidade.
Deus não é o Pai de Jesus.
Jesus não é o Filho de Deus.
A Trindade ressuscitou Jesus.

Devido à riqueza do texto sagrado, em um único versículo há várias informações.
Logo, algumas vezes, para que entendamos tudo que um verso ensina, um único versículo é
utilizado para responder a mais de uma pergunta. 

Alguns versos foram digitados sem pergunta porque se referem de alguma maneira
às “pessoas” da Divindade, mas não se relacionam com o tema do nosso estudo. Apocalipse
1:7 é um exemplo.

Há ainda algumas perguntas, como a de nº 3, que são apresentadas mostrando o trabalho
de Deus realizado através de anjos e pessoas.

A tradução utilizada foi a de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, Sociedade
Bíblica Brasileira, 1997.

Os itálicos (palavras cujas letras estão inclinadas para a direita), sublinhados e negritos
foram utilizados apenas para facilitar mais a compreensão dos versos. Mas as letras minúsculas
e maiúsculas foram mantidas de acordo com o que está na tradução utilizada. 

Por favor, pegue a sua Bíblia, ore e examine se o que está escrito mostra o que Jesus
revelou a João sobre a Divindade. E então, vamos começar?
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“CAPÍTULO 1”
A apresentação do livro do Apocalipse fala que o mesmo é a revelação do Deus trino?

Quantos e quais os Seres da Divindade que participam diretamente do livro do Apocalipse?
A apresentação do livro do Apocalipse fala apenas em Deus e Jesus. Apocalipse 1:1 :

“Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve
devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João,”

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

De quem parte a iniciativa primeira de conceder para nós o livro do Apocalipse?
De Deus O Pai. Apocalipse 1:1 : “Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para

mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo,
notificou ao seu servo João,”

Refutado o pensamento trinitariano de nº 2.

Jesus envia as mensagens do Apocalipse para João, através da “3ª pessoa” da Trindade?
Não. Ele as envia através do anjo dEle. Apocalipse 1:1 : “Revelação de Jesus Cristo,

que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando
por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João,”

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

João confirma a palavra e o testemunho de Quem, ao receber as visões? 
De Deus e de Jesus Cristo. Apocalipse 1: 1 e 2 : “Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe

deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do
seu anjo, notificou ao seu servo João

2  o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a
tudo o que viu”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de números 1 e 4.

Ao apresentar-se e ao falar o destinatário das cartas do Apocalipse, no capítulo 1 e
nos versos 4 e 5, João diz que as cartas são da parte de Quem? 

De Deus, dos sete Espíritos que se acham diante do trono dEle (Deus) e de Jesus
Cristo. Apocalipse 1:4 e 5: (v. 4) “João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós
outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos que
se acham diante do seu trono

5  e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos
reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

No capítulo 1 e no verso 4 é citada a “3ª pessoa” da Trindade ou são citados os sete
Espíritos de Deus? 

São citados os sete Espíritos de Deus. Apocalipse 1:4 : “João, às sete igrejas que se encontram
na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Es-
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píritos que se acham diante do seu trono.”O livro do Apocalipse revela Quem tem os sete
Espíritos de Deus. No capítulo 3 e no verso 1 está escrito: “Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as
tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto”.

No capítulo 1 e nos versos 12, 13, 16 e 18 diz que Jesus é Aquele que tem as sete es-
trelas: (v. 12) “Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro

13 e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares
e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro.

16 Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força.

18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos
e tenho as chaves da morte e do inferno”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Há alguma sugestão da existência da Trindade nos versos 4 e 5 do capítulo 1
do Apocalipse? 

Não. Apocalipse 1:4 e 5: (v. 4) “João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a
vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos
que se acham diante do seu trono 

5  e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos
reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados”.

No capítulo 4 e no verso 5 e também no capítulo 5 e no verso 6 são feitas referências
aos sete Espíritos de Deus. Na seqüência do nosso estudo vamos ver isso.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

Quantos seres são chamados de fiel testemunha?
Um único Ser, Jesus Cristo. Apocalipse 1:4 e 5: (v. 4) “João, às sete igrejas que se encontram

na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos
que se acham diante do seu trono 

5   e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano
dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1, 2 e 4.

Segundo o livro do Apocalipse, quem nos liberta dos nossos pecados é a terceira pessoa
da Trindade, já que segundo os teólogos trinitarianos é “ela” quem nos convence “do pecado,
da justiça e do juízo”?

Não. Quem nos liberta é Jesus. Apocalipse 1:5: “e da parte de Jesus Cristo, a Fiel
Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu
sangue, nos libertou dos nossos pecados”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quem o Apocalipse diz que nos constituiu reino e sacerdotes? E fez isso para quem?
Quem nos constituiu foi Jesus Cristo. Ele fez isso para O Seu Deus e Pai. Apocalipse

1:5 e 6 : (v. 5) “e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano
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dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados 
6  e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio

pelos séculos dos séculos. Amém”!
Refutados os pensamentos trinitarianos de npumeros 1, 2, 4, 5 e 6.

Qual a primeira informação que o livro do Apocalipse nos apresenta sobre o relacio-
namento entre Deus e Jesus?

Que Deus Pai é O Deus de Jesus e também O Pai dEle (de Jesus). Apocalipse 1:5 e 6
: (v. 5) “e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos reis da
terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados

6  e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos sé-
culos dos séculos. Amém”!

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1, 2, 5 e 6.

Apocalipse 1:7 : “Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspas-
saram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém”!

O dogma trinitariano diz que há igualdade entre “os três”. Mas Quem é o Todo-Pode-
roso do livro do Apocalipse?

Deus. Apocalipse 1:8 : “Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era
e que há de vir, o Todo-Poderoso”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 2.

Os teólogos trinitarianos dizem que a “3ª pessoa” da Trindade ficou no lugar de Jesus
aqui na Terra quando Ele voltou para os céus. Mas João atribui a qual Pessoa o motivo dele
(João) ser companheiro na tribulação, no reino e na perseverança?

João atribui a Jesus. Apocalipse 1:9 : “Eu, João, irmão vosso e companheiro na tri-
bulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da
palavra de Deus e do testemunho de Jesus”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

João foi exilado na ilha de Patmos devido à Trindade?
Não. Ele foi exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse

1:9 : “Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me
na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

Apesar dos teólogos trinitarianos nos ensinarem que cabe à terceira pessoa da Trindade
inspirar os profetas, Quem é que aparece para João no capítulo 1 e versos 10 a 20 orien-
tando-o a enviar um livro às sete igrejas?

Jesus. Apocalipse 1:10 a 20 : (v. 10) “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por
detrás de mim, grande voz, como de trombeta,

11 dizendo: O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia.
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12 Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro
13 e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e

cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro.
14 A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos,

como chama de fogo;
15 os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a

voz, como voz de muitas águas.
16 Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de

dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
17 Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão di-

reita, dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o último
18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos

e tenho as chaves da morte e do inferno.
19  Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
20 Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro,

as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 1” E NADA QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA
DE UMA TRINDADE.

“CAPÍTULO 2”
Na carta à igreja de Éfeso (1ª igreja), é a “3ª pessoa” da Trindade quem dá a mensagem a João?
Não. É o anjo de Jesus (Apocalipse 1:1 – texto digitado na pergunta de nº 1), quem

dá a mensagem a João e ele escreve-a ao anjo da igreja em Éfeso. Apocalipse 2:1 : “Ao
anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas
e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro”: 

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Na carta à primeira igreja, Éfeso, Quem fala? Como Ele é descrito?
Quem fala é Jesus. Ele é descrito como Aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda

no meio dos sete candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1 : “Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele
que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro:” 

Para você não ter dúvida que é Jesus vamos ler novamente os versos 12, 13, 16 e 18
do capítulo 1: (v. 12) “Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro

13 e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares
e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro.

16 Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força.

18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos
e tenho as chaves da morte e do inferno”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.
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No final da carta a Éfeso, como é chamado Aquele que conserva na mão direita as
sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro? 

Jesus é chamado de Espírito. Apocalipse 2:7 : “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus”.

Se você está em dúvida que é Jesus, lembre-se que o livro do Apocalipse é a revelação
de Jesus Cristo (Apocalipse 1:1 – texto digitado na pergunta de nº 1, por exemplo). Lembre-
se também que no capítulo 1, dos versos 10 a 20 faz a descrição de Jesus (texto digitado na
pergunta de nº 15). Lembre-se ainda que no começo da carta de Éfeso (cap. 2:1 – texto digi-
tado na pergunta de nº 17), João descreve Jesus, como Aquele que fala a Éfeso. E à medida
que você continuar a estudar os versos do Apocalipse que respondem às perguntas 28, 34, 39
e 48, ficará completamente claro que o Espírito é Jesus.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Na carta à igreja de Esmirna (2ª igreja), é a “3ª pessoa” da Trindade quem dá a men-
sagem a João?

Não. É o anjo de Jesus (Apocalipse 1:1), quem dá a mensagem a João e ele escreve-a
ao anjo da igreja em Esmirna.  Apocalipse 2:8 : “Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver:”

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Apesar dos teólogos trinitarianos dizerem que a “3ª pessoa” da Trindade continuou o
ministério de Jesus aqui na Terra, Quem é Aquele que fala à segunda igreja?

É Jesus. Apocalipse 2:8 : “Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o pri-
meiro e o último, que esteve morto e tornou a viver:”

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Na conclusão da carta à igreja de Esmirna, que nome recebe Aquele que é “o primeiro
e o último, que esteve morto e tornou a viver”? 

Jesus é chamado novamente de Espírito. Apocalipse 2:11 : “Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas: O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte”.

Para você ter certeza que o Espírito é Jesus, veja os versos do Apocalipse que respon-
dem às perguntas de nº 28, 34, 39 e 48.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Na carta à igreja de Pérgamo (3ª igreja), é a “3ª pessoa” da Trindade quem dá a men-
sagem a João?

Não. É o anjo de Jesus - Apocalipse 1:1, quem dá a mensagem a João e ele escreve-a
ao anjo da igreja em Pérgamo. Apocalipse 2:12 : “Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve:
Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes”

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quem é Aquele que fala à terceira igreja (Pérgamo)?
É Jesus. Apocalipse 2:12 : “Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele

que tem a espada afiada de dois gumes”.
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Veja que no capítulo 1 e nos versos 16 a 18 quem é Aquele que tem a espada afiada
de dois gumes: (v. 16) “Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada
de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.

17 Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não
temas; eu sou o primeiro e o último

18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos
e tenho as chaves da morte e do inferno”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Na conclusão da carta à igreja de Pérgamo, que nome recebe Aquele que é “tem a es-
pada afiada de dois gumes”? 

Jesus é chamado novamente de Espírito. Apocalipse 2:17 : “Quem tem ouvidos, ouça o que
o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha
branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe”.

Para você ter certeza que é Jesus, veja os versos do Apocalipse que respondem às
perguntas 28, 34, 39 e 48.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Na carta à igreja de Tiatira, é a “3ª pessoa” da Trindade quem dá a mensagem a João?
Não. É o anjo de Jesus (Apocalipse 1:1), quem dá a mensagem a João e ele escreve-a

ao anjo da igreja em Tiatira. Apocalipse 2:18 : “Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas
coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido:”

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quem é Aquele que fala à 4ª igreja (Tiatira)?
É Jesus. Apocalipse 2:18 : “Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho

de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido”:
Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 5 e 6.

Deus deu o Apocalipse a Jesus - Apocalipse 1:1. Que mais Deus Lhe deu, segundo as
próprias palavras de Cristo?

A estrela da manhã. Apocalipse 2:26 a 29 : (V. 26) “Ao vencedor, que guardar até ao fim as
minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações,

27  e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro;
28  assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
29  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 2.

No término da carta à igreja de Tiatira, que nome recebe O Filho de Deus?
Jesus é chamado de Espírito mais uma vez. Apocalipse 2:26 a 29 : (V. 26) “Ao vencedor,

que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações,
27  e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro;
28  assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
29  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.
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Há teólogos trinitarianos que dizem que Jesus não é realmente Filho de Deus já que
Ele (Jesus) não tem uma mãe divina e Deus não é Pai de Jesus. Essas idéias encontram susten-
tação no livro do Apocalipse? 

Não. O livro do Apocalipse mostra que Jesus é realmente O Filho de Deus. Além de
Jesus chamar Deus, de Meu Pai: Apocalipse 2:28 : “assim como também eu recebi de meu Pai,
dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã”, 

Veja também o que está registrado em Apocalipse 2:18 : “Ao anjo da igreja em Tiatira es-
creve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao
bronze polido”:

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 5 e 6.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 2” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 3”
Na carta à igreja de Sardes (5ª igreja), é a “3ª pessoa” quem dá a mensagem a João?
Não. É o anjo de Jesus (Apocalipse 1:1), quem dá a mensagem a João e ele escreve-a ao anjo

da igreja em Sardes. Apocalipse 3:1 : “Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele
que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quem é Aquele que fala à quinta igreja? Quem tem os sete Espíritos de Deus?
É Jesus. Apocalipse 3:1 : “Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele

que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de
que vives e estás morto”.

Vamos ler o penúltimo verso da carta à igreja de Sardes para confirmarmos Quem tem
os sete Espíritos de Deus. Apocalipse 3:5: “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de
modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante
de meu Pai e diante dos seus anjos”.

E para confirmarmos também Quem tem as sete estrelas, vamos ler os versos 12 a 20
do capítulo 1: (V. 12) “Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro

13 e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido,
à altura do peito, com uma cinta de ouro.

14 A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos, como chama de fogo;
15 os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a voz, como voz de muitas águas.
16 Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes.

O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
17 Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não

temas; eu sou o primeiro e o último
18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos

e tenho as chaves da morte e do inferno.
19  Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
20 Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros
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de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas”.
Leia Apocalipse 5:6 (texto digitado na pergunta de nº 58) que confirma a informação

que Jesus é Aquele que tem os sete Espíritos de Deus.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Jesus refere-se a Deus logo no início da carta à igreja de Sardes. De que Jesus chama Deus?
Jesus chama a Deus O Pai, de Deus dEle. Apocalipse 3:1 e 2 : (v. 1) “Ao anjo da igreja

em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete es-
trelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto

2  Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas
obras na presença do meu Deus”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 2.

Apocalipse 3:4 : “Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas
vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas”.

Jesus afirma que Ele confessará nosso nome na presença de Quem?
Jesus afirma que confessará o nosso nome na presença de Seu Pai e dos anjos. Apocalipse

3:5 : “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da
Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1, 2 e 4.

Novamente, que nome Jesus recebe no final da carta à igreja de Sardes?
Jesus é chamado de Espírito. Apocalipse 3:5 e 6 : (v. 5) “O vencedor será assim vestido de

vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, confessarei
o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.

6  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

Na carta à igreja de Filadélfia (6ª igreja), é a “3ª pessoa” quem dá a mensagem a João?
Não. É o anjo de Jesus (Apocalipse 1:1), quem dá a mensagem a João e ele escreve-a

ao anjo da igreja em Filadélfia. Apocalipse 3:7 : “Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve:
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que
fecha, e ninguém abrirá”:

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quem é Aquele que fala à 6ª igreja?
É Jesus. Apocalipse 3:7 : “Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o

verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha,
e ninguém abrirá:”

Para sabermos quem tem a chave de Davi, vamos ler Apocalipse 22:16:  “Eu, Jesus,
enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a bri-
lhante Estrela da manhã”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.
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Como Jesus refere-se a Deus na carta à igreja de Filadélfia?
Jesus diz que Deus Pai é o Deus dEle quatro vezes. Apocalipse 3:12 : “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”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 2 e 4.

Jesus disse que sobre os salvos será gravado o nome da Trindade? A “3ª pessoa” da
Trindade gravará alguma coisa sobre os vencedores?

Não. Será gravado sobre os salvos o nome de Deus e de Jesus. Apocalipse 3:12 : “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”.

Ou seja, quem grava o nome de Deus e de Jesus sobre os vencedores é o próprio Jesus.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1, 2 e 4.

Como Jesus é identificado no final da carta à igreja de Filadélfia?
Mais uma vez Jesus é chamado de Espírito. Apocalipse 3:12 e 13 : “ (v. 12) “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.

13  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Na carta à igreja de Laodicéia (7ª igreja), é a “3ª pessoa” da Trindade quem dá a men-
sagem a João?

Não. É o anjo de Jesus (Apocalipse 1:1), quem dá a mensagem a João e ele escreve-a
ao anjo da igreja em Laodicéia. Apocalipse 3:14 : “Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve:
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus”:

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quem é Aquele que fala à 7ª igreja?
Novamente é Jesus. Apocalipse 3:14 : “Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas coisas

diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus”:
Para identificarmos Quem é a única testemunha fiel e verdadeira, basta lermos nova-

mente Apocalipse 1:5 : “e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos
e o Soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados”,

Refutado o pensamento trinitariano de nºs 2 e 4.

Segundo a carta à Laodicéia, quantos seres testemunham as obras de Deus Pai?
Um único Ser, Jesus Cristo. Apocalipse 3:14 : “Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas

coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus”:
Para identificarmos novamente Quem é a única testemunha fiel e verdadeira, basta ler-

mos Apocalipse 1:5 : “e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos
e o Soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados”,

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 2 e 4.
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Os teólogos trinitarianos ensinam que a “3ª pessoa” da Trindade é quem deu prosse-
guimento à obra de Jesus quando Ele voltou para o Céu. Mas de Quem precisamos comprar
ouro, vestes brancas e colírio (Apocalipse 3:18)? 

De Jesus. Vamos ler o contexto. Apocalipse 3:14 a 22 : (v. 14) “Ao anjo da igreja em Lao-
dicéia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus

15  Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente!
16  Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca;
17  pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz,

sim, miserável, pobre, cego e nu.
18  Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enrique-

ceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha
da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.

19  Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
20  Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,

entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.
21  Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei

com meu Pai no seu trono.
22  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Jesus disse que um Ser está à porta batendo (Apocalipse 3:20). Seria esse Ser a “3ª
pessoa” da Trindade?

Não. É o próprio Jesus. Apocalipse 3:20. “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir
a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo”.

Vamos ler todo o contexto novamente? Apocalipse 3:14 a 22 : (v. 14) “Ao anjo da igreja em
Laodicéia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus

15  Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente!
16  Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca;
17  pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz,

sim, miserável, pobre, cego e nu.
18  Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enrique-

ceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha
da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.

19  Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
20  Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,

entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.
21  Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como tam-

bém eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
22  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Jesus disse que o trono do Céu pertence primeiramente a Quem?
A Deus. Apocalipse 3:21 : “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim

como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 2.
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Quem se sentará em tronos de acordo com as palavras de Jesus?
O vencedor sentará no trono de Jesus, juntamente com Ele (Jesus). Deus senta-Se

em Seu trono e Jesus sentou-se no trono de Deus após a Sua vitória. Apocalipse 3:21 : “Ao
vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com meu Pai no seu trono”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1, 2 e 4.

Jesus explica que no trono senta-se a Trindade?
Não. Jesus fala apenas no trono de Deus e dEle. Apocalipse 3:21 : “Ao vencedor, dar-lhe-ei

sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono”.
Ou seja, ao referir-se à Divindade, só há o trono de Deus e de Jesus.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

De que nome Jesus é chamado, mais uma vez, no término da carta a Laodicéia?
É chamado de Espírito. Apocalipse 3:21 e 22 : (v. 21) “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se co-

migo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
22  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 3” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 4”
Os religiosos trinitarianos dizem que é a “3ª pessoa” da Trindade quem inspirou os

profetas. Mas quem fala novamente com João, no primeiro verso do capítulo 4?
É Jesus. Apocalipse 4:1 : (v. 1) “Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta

no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo:
Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas”.

Para confirmarmos Quem está falando com João, vamos ler os versos 10, 17 e 18
do capítulo 1: Apocalipse 1:10 : “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de
mim, grande voz, como de trombeta”,

17  “Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não
temas; eu sou o primeiro e o último

18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as
chaves da morte e do inferno”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

No capítulo 4 do livro do Apocalipse e nos versos de 1 a 11 é feita a descrição de
Quem? Quem os quatro seres viventes proclamam que é o Todo-Poderoso?

Deus O Pai. Apocalipse 4:1 a 11 : (v. 1) “Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma
porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe
para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.

2  Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e, no trono, al-
guém sentado;
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3  e esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, a pedra de jaspe e de
sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, a esmeralda.

4  Ao redor do trono, há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro anciãos
vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro.

5  Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que são
os sete Espíritos de Deus.

6  Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono
e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás.

7  O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto
como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando.

8  E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de
olhos, ao redor e por dentro; não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.

9  Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no
trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,

10  os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão
o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando:

11  Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas
tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas”.

Veja na resposta de nº 61, por exemplo, que Jesus também é adorado.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 2.

Além de Deus e de Jesus, quem mais tem trono, de acordo com Apocalipse 4:4? 
Os 24 anciãos. Apocalipse 4:4 : “Ao redor do trono, há também vinte e quatro tronos, e as-

sentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro”.
Se existisse a “3ª pessoa” da Trindade, com certeza ela também teria um trono.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Em Apocalipse 4:5, como são mostrados a João os sete Espíritos de Deus? Podemos
dizer que os sete Espíritos de Deus são a “3ª pessoa” da Trindade?

Como sete tochas de fogo: “Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono,
ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus”.

Não podemos dizer que os sete Espíritos de Deus são a “3ª pessoa” da Trindade porque o
próprio verso diz que “diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Alguns teólogos trinitarianos dizem que a “3ª pessoa” da Trindade está presente no
livro do Apocalipse e “ela” é o mar de vidro ou o rio da vida. O capítulo 4 e o verso 6 João
fala no mar de vidro. Podemos dizer que o mar de vidro é a “3ª pessoa” da Trindade?

Não. Vamos ler primeiro o verso 6 do capítulo 4 : “Há diante do trono um como
que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres
viventes cheios de olhos por diante e por detrás”. 

O verso 5 do capítulo 4 diz que os sete Espíritos de Deus são vistos por João como
sete tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus: “Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões,
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e, diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Há alguma possibilidade de na expressão: “Santo, Santo, Santo...” Apocalipse 4:8, uti-
lizada pelos quatro seres viventes, se referir à Trindade?

Não. Veja que os quatro seres viventes ao usarem essa expressão, referem-se a Deus.
Apocalipse 4:8 : “E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios
de olhos, ao redor e por dentro; não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir”.

Para que não haja dúvida de que ao dizerem Deus se referem a um único ser, vamos con-
tinuar e ler os versos de 9 a 11 do capítulo 4: (v. 9) “Quando esses seres viventes derem glória, honra e
ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,

10  os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono,
adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando:

11  Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas
tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 2.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO” 4 E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 5”
Quantos seres da Divindade são citados no capítulo 5?
Dois seres: Deus O Pai e Jesus Cristo. Vamos ler os versos 1, 5 a 8 do capítulo 5: (v.

1) “Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por
fora, de todo selado com sete selos”.

5 Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores; eis que o Leão da tribo de Judá, a Raiz de
Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.

6  Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro
como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus
enviados por toda a terra.

7 Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono;
8 e, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante

do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos”,
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1, 2 e 4.

No capítulo 5 e no verso 2 é a “3ª pessoa” da Trindade que pergunta sobre quem
poderá abrir o livro que está na mão direita de Deus?

Não. É um anjo forte. Vamos ler os versos 1 e 2 do capítulo 5: (v. 1) “Vi, na mão direita
daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos.

2  Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de
abrir o livro e de lhe desatar os selos”?

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.
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João chora muito ao constatar que ninguém pode abrir o livro que ele vê na mão direita dA-
quele que está assentado no trono: Apocalipse 5:4. Quem vem consolar João ao ele chorar muito?

Quem vem consolar João é um dos 24 anciãos. Vamos ler Apocalipse 5:3 a 5: (v. 3) “Ora,
nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele;

4  e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
5  Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores; eis que o Leão da tribo de Judá, a

Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

No capítulo 5 e verso 6, como são mostrados a João os sete Espíritos de Deus? Há
alguma possibilidade deste verso que fala nos sete Espíritos de Deus se referir à “3ª pessoa”
da Trindade?

João vê os sete Espíritos de Deus como os sete olhos do Cordeiro. Apocalipse 5:6 :
“Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro como tendo
sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus en-
viados por toda a terra.”.

Não há possibilidade desse verso se referir a uma “3ª pessoa” devido à descrição que
é feita: sete olhos. E não apenas isso, mas também porque são os sete olhos do Cordeiro e
não de uma “3ª pessoa”, já que O Cordeiro é Jesus. E ao serem citados de novo os sete Espí-
ritos de Deus, o Apocalipse nos dá uma nova informação: “enviados por toda a Terra”. Essa
informação confirma que os sete Espíritos de Deus não são uma “3ª pessoa”. No capítulo 4;
verso 5, são mostrados a João os sete Espíritos de Deus como sete tochas de fogo que ardem
diante do trono de Deus (verso digitado na pergunta de nº 52).

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Como não sabemos orar corretamente, os religiosos trinitarianos dizem que
a “3ª pessoa” da Trindade intercede por nós “com gemidos inexprimíveis”. Quem
João vê com taças de ouro na mão, cheias de incenso, que são as orações dos santos
(Apocalipse 5:8)?

Os 24 anciãos. Vamos ler os versos 7 a 9 do capítulo 5: (v. 7) “Veio, pois, e tomou o livro
da mão direita daquele que estava sentado no trono;

8  e, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se
diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que
são as orações dos santos,

9  e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste
morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação”

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Os versos 9 e 10 do capítulo 5 diz que Jesus nos comprou para a Trindade? 
Não. Os versos dizem claramente que fomos comprados para Deus. Vamos lê-los: (v.

9) “e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação

10  e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre a terra”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.
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No capítulo 5 e nos versos 11 e 12 a adoração é dada a Quem, já que no  capítulo 4
e nos versos 8 a 11, Deus O Pai é adorado?

A adoração é dada a Jesus. Apocalipse 5:11 e 12: (v. 11) “Vi e ouvi uma voz de muitos anjos
ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares,

12  proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e
riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e  3.

No capítulo 5 e no verso 13 diz que o louvor, a honra e a glória devem ser dados a Quem?
A Deus e a Jesus. Vamos ler o verso: “Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a

terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado
no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1, 3 e 4.

Os teólogos trinitarianos dizem que o governo do Novo Céu e da Nova Terra será da
santa Trindade. O capítulo 5 e o verso 13 do livro do Apocalipse confirma esse pensamento?

Não. Vamos ler os versos 13 e 14 do capítulo 5: (v. 13) “Então, ouvi que toda criatura
que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há,
estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a
glória, e o domínio pelos séculos dos séculos”.

14  E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos pros-
traram-se e adoraram”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1, 3 e 4.

Nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, a Trindade é adorada?
Não. A adoração é dada unicamente a Deus e ao Cordeiro e não a uma Trindade ou

também a uma “3ª pessoa”. Vamos ler no capítulo 4 e nos versos 8 a 11 que a adoração é
feita a Deus O Pai: (v.8 ) “E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis
asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro; não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando:
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.

9  Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se
encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,

10  os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sen-
tado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas co-
roas diante do trono, proclamando:

11  Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas”. 

Agora vamos ler no capítulo 5 e nos versos de 11 a 14 que a adoração é dada ao Cordeiro,
que é Jesus, e a Deus O Pai: (v. 11)  “Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres
viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares,

12  proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder,
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.

13  Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e
sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao
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Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.
14 E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos prostraram-

se e adoraram”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1, 3 e 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 5” E AINDA NADA QUE COMPROVE A EXIS-
TÊNCIA DE UMA TRINDADE.

“CAPÍTULO 6”
Apocalipse 6:1 : “Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres vi-

ventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem”!

Apocalipse 6:3 : “Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem”!

Apocalipse 6:5 : “Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então,
vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão”.

Apocalipse 6:7 :  “Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente di-
zendo: Vem”!

Jesus revela a João que os mártires foram mortos por servirem à Trindade?
Não. Os mártires foram mortos por causa da Palavra de Deus e do Testemunho de Jesus:

Apocalipse 6:9 e 10 : (v. 9) “Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que
tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.

10  Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não
julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra”?

Para identificarmos a Quem se refere o testemunho que sustentavam, vamos ler nova-
mente dois versos: Apocalipse 1:2 : “o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de
Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu”. E Apocalipse 1:9 : “Eu, João, irmão vosso e companheiro na
tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de
Deus e do testemunho de Jesus”.

Há ainda mais dois versos que falam nos mandamentos de Deus e no testemunho de
Jesus que na sequência deste estudo serão lidos. São eles: Apocalipse 12:17 e 20:4.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Apocalipse 6:12 : “Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O
sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue”,

Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre pedem
para se esconderem da ira da Trindade?

Não. Eles pedem para se esconderem da ira de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 6:15
a 17 : (v. 15) “Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e
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todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes
16  e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face

daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro,
17  porque chegou o grande Dia da ira deles; e quem é que pode suster-se”?
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 6” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 7”
Os servos de Deus são selados pela “3ª pessoa” da Trindade, já que segundo os reli-

giosos trinitarianos é “ela” quem dá prosseguimento à obra de Jesus na Terra?
Não. Os servos de Deus são selados pelos anjos. Apocalipse 7:1 a 3 : (v. 1) “Depois

disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para
que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma.

2 “Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande
voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar,

3 dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte
os servos do nosso Deus”.

João vê os salvos diante da Trindade?
Não. João vê os salvos diante de Deus e diante do Cordeiro: Apocalipse 7:9 e 10: (v. 9)

“Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos;

10 e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro,
pertence a salvação”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

João vê os salvos e ouve que a salvação pertence à Trindade?
Não. João ouve que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 7:9 e 10 : (v.

9) “Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos
e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos;

10  e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no
trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

Ainda referindo-se à visão dos salvos, há alguma informação sobre a existência da “3ª
pessoa” da Trindade?

Não. Vamos ler Apocalipse 7:11 a 17 : (v. 11) “Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono,
os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus,

12  dizendo: Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e
a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém!

13  Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras brancas,
quem são e donde vieram?
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14  Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande
tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro,

15  razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu san-
tuário; e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.

16  Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum,
17  pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para as fontes da

água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Que informação Apocalipse 7:14 a 17 nos dá sobre o trono da Divindade?
Que Deus está no trono dEle e Jesus encontra-se no meio do trono: (v. 14) “Respondi-

lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas ves-
tiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro,

15  razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu san-
tuário; e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.

16  Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum,
17  pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para

as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Recentemente os trinitarianos passaram a usar o verso 17 do Capítulo 7 que diz que o
Cordeiro está no meio do trono para pregarem que o trono da “3ª pessoa” da Trindade está à
direita de Jesus. O próprio livro do Apocalipse mostra que esse pensamento também não é real?

Sim. Primeiramente vamos ler o contexto em que esse verso é citado. Apocalipse 7:14
a 17 : (v. 14) “Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tri-
bulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro,

15  razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu san-
tuário; e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.

16  Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum,
17  pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará e os guiará para

as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”.
Apocalipse 5:6 também fala que o Cordeiro está no meio do trono: “Então, vi, no

meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro como tendo sido morto.
Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra”.

Vamos relembrar os seres da Divindade que têm trono segundo as palavras de Jesus.
Apocalipse 3:21 : “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com meu Pai no seu trono”.

Vamos ler o que foi revelado a João mais duas vezes sobre quais os seres da Divindade
que possuem um trono. Apocalipse 22:1 a 3 : (v. 1) “Então, me mostrou o rio da água da vida, bri-
lhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.

2  “No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze
frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.

3  Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os
seus servos o servirão”,
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Vamos ler agora que os 24 anciãos também têm trono. Apocalipse 4:4 “Ao redor do
trono, há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro anciãos ves-
tidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro”.

A seguir vamos recordar que o vencedor não tem trono, mas vai se sentar no trono de
Jesus. Apocalipse 3:21 : “Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim
como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono”.

É mostrado também a João que os 4 seres viventes estão no meio do trono e ao redor do trono,
mas eles não têm trono. Apocalipse 4:6 : “Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e
também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás”

João ainda viu tronos para aqueles a quem foi dada autoridade de julgar. Apocalipse
20:4 : “Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade
de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da pa-
lavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca
na fronte e na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos”.  

Ainda sobre tronos, Apocalipse 2:13 cita o trono de Satanás: “Conheço o lugar em que
habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias
de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita” ; o trono do
dragão dado à besta: Apocalipse 14:3: “A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso
e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade” ; e fala também no
trono da besta: Apocalipse 16:10 : “Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo
reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam”.

Se a “3ª pessoa” da Trindade estivesse à direita de Cristo, nosso Salvador estaria ocupando
o lugar central do trono, o lugar de maior importância, contrariando o que Jesus revelou a João
sobre Quem é o Todo-Poderoso do livro do Apocalipse, que é Deus O Pai. Apocalipse 1:8 :
“Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso”.

Os versos de Apocalipse 5:6 e 7:17 dizem que Jesus está no meio do trono porque o
trono da Divindade é de Deus e dEle, conforme está no livro do Apocalipse.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

Quais os seres da Divindade que Apocalipse 7:17 explica que Se relacionarão com os salvos?
Jesus e Deus.Vamos ler o texto: “pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apascentará

e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nºs 1 e 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 7” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 8”
Na abertura do 7º selo finalmente João vê a Trindade?
Não. João vê, tratando-se da Divindade, Jesus e Deus Pai. Apocalipse 8:1 e 2: (v. 1)

“Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora.
2  Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.
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Os teólogos trinitarianos dizem que a “3ª pessoa” da Trindade intercede por nós. Quem João
vê com um incensário na mão com as orações de todos os santos? É a “3ª pessoa” da Trindade?

Não. João vê um anjo. Apocalipse 8:3 a 5 : (v. 3) “Veio outro anjo e ficou de pé junto ao
altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações
de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono;

4  e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos.
5  E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes,

relâmpagos e terremoto”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 8” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 9”
Apocalipse 9:4 : “e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa

verde, nem a árvore alguma e tão-somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte”.

Apocalipse 9:13 : “O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos
do altar de ouro que se encontra na presença de Deus”,

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 9” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 10”
Apocalipse 10:4 : “Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do

céu, dizendo: Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas.

Apocalipse 10:5 e 6 : (v. 5) “Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a
mão direita para o céu

6  e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra,
o mar e tudo quanto neles existe: Já não haverá demora”,

Os teólogos trinitarianos dizem que Deus é um mistério. Apocalipse 10:7 confirma isso?
Não. O verso diz que nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus.

Apocalipse 10:7 : “mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trom-
beta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas”.

Vamos ler Apocalipse 11:15 para ficar mais claro: “O sétimo anjo tocou a trombeta,
e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 1.

Os trinitarianos nos ensinaram que a “3ª pessoa” da Trindade é quem inspira os pro-
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fetas. Mas de Quem é a voz que novamente fala com João em Apocalipse 10:8?
É Jesus. Primeiro vamos ler Apocalipse 10:8 : “A voz que ouvi, vinda do céu, estava

de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé
sobre o mar e sobre a terra”.

Vamos confirmar que é Jesus. Apocalipse 1:10 a 19 : (v. 10) “Achei-me em espírito, no dia
do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta,

11 dizendo: O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia.

12 Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro
13 e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e

cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro.
14 A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos,

como chama de fogo;
15 os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a

voz, como voz de muitas águas.
16 Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de

dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
17 Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão di-

reita, dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o último
18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos

e tenho as chaves da morte e do inferno.
19  Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
E para você não ter dúvida, vamos ler ainda Apocalipse 4:1 : “Depois destas coisas, olhei,

e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi,
como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer
depois destas coisas”. 

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 10” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 11”
Apocalipse 11:1 : “Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-

te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram”;

Apocalipse 11:3 e 4 : (v. 3) “Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por mil du-
zentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco.

4  São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra”.

Apocalipse 11:8 : “e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente,
se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado”.

Apocalipse 11:11 : “Mas, depois dos três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus,
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neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo”;
Apocalipse 11:13 : “Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade, e

morreram, nesse terremoto, sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram
glória ao Deus do céu”.

Em Apocalipse 11:15, João ouve vozes dizendo que o reino do mundo se tornou da
Trindade?

Não. João ouve vozes no céu dizendo que o mundo se tornou de Deus e de Jesus.
Apocalipse 11:15 : “O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino
do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Em Apocalipse 11:16 a 19, os 24 anciãos adoram a Quem?
A Deus: (v.16) “E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante

de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus,
17  dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque as-

sumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
18  Na verdade, as nações se enfureceram; chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem

julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome,
tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra.

19  Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da Aliança no
seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada”.

É válido lembrar que no capítulo 5:13 e 14 os 24 anciãos adoram também ao Cordeiro:
(v. 13) “Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o
que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a
honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos”.

14  E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos prostraram-se e
adoraram”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1, 3 e 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO” 11 E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 12”
Apocalipse 12: 4 a 6 : (v. 4) “ A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais

lançou para a terra; e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar
o filho quando nascesse.

5  Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu
filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono.

6  A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sus-
tentem durante mil duzentos e sessenta dias.

Apocalipse 12:7 diz que “houve peleja no céu”. Quem pelejou contra o dragão foi a trindade?
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Não. Quem pelejou foi Miguel e Seus anjos. Apocalipse 12:7 : “Houve peleja no céu. Mi-
guel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos”;

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quando foi expulso o grande dragão e seus anjos, João ouviu grande voz do céu pro-
clamando à trindade?

Não. João ouviu grande voz do céu proclamando que a salvação, o poder e o reino são
de Deus e de Jesus. Apocalipse 12:9 e 10 : (v. 9) “E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que
se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos.

10  Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o
reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o 

acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Os religiosos trinitarianos insistem em ensinar que a “3ª pessoa” da Trindade é quem dá
continuidade ao trabalho iniciado por Jesus. Este pensamento se confirma em Apocalipse 12: 11
e mostra que os santos venceram o acusador por causa do trabalho da “3ª pessoa” da Trindade?

Não. O verso 11 diz que os salvos venceram o dragão por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram. Mas vamos ler também o verso 10: (v.10) “Então,
ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu
Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus.

11  Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra
do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Apocalipse 12:13 : “Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que
dera à luz o filho varão;

Os teólogos trinitarianos dizem que a guerra do dragão é contra a Trindade. Sobre isso,
o que Apocalipse 12:17 nos informa?

A guerra do dragão não é contra a Trindade. Apocalipse 12:17: “Irou-se o dragão contra
a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os man-
damentos de Deus e têm o testemunho de Jesus; e se pôs em pé sobre a areia do mar”.

Lembre-se que houve peleja no céu. É só voltar um pouquinho e ler os textos nova-
mente que estão nas respostas nºs 80 e 81.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 12” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 13”
Apocalipse 13:6 : “e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar

o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu”.
Apocalipse 13:8 : “e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não

foram escritos no Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
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“CAPÍTULO 14”
João vê os 144.000 no Monte Sião. Na fronte dos salvos João vê o nome dos “três”?
Não. João vê o nome de Deus e de Jesus. Apocalipse 14:1: “Olhei, e eis o Cordeiro em

pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito
o seu nome e o nome de seu Pai”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Os 144.000 de acordo com Apocalipse 14:3 e 4 são as primícias para a Trindade?
Não. São primícias para Deus e para o Cordeiro: (v. 3) “Entoavam novo cântico diante do

trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os cento e
quarenta e quatro mil que foram comprados da terra.

4  São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro
por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro”;

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

João vê a “3ª pessoa” da Trindade tendo um evangelho eterno na mão para pregar a
cada habitante do planeta Terra? 

Não. João vê um anjo. Apocalipse 14:6 e 7 : (v. 6) “Vi outro anjo voando pelo meio do
céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a
cada nação, e tribo, e língua, e povo,

7  dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo; e adorai
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

O “outro anjo” que João vê diz que é para temermos, darmos glória e adorarmos à triunidade?
Não. É para temermos e darmos glória a Deus e adorarmos ao Criador. Apocalipse

14: 6 e 7 : (v. 6) “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que
se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo,

7  dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo;
e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Em Apocalipse 14:9 e 10 o 3º anjo fala que os adoradores da besta sofrerão na pre-
sença da Trindade?

Não. O 3º anjo diz que os adoradores da besta sofrerão na presença de Deus, de Jesus
e dos santos anjos: (v. 9) “Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora
a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,

10  também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e
será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Apocalipse 14:12 é um dos versos mais conhecidos do livro do Apocalipse. Nele diz
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que a perseverança dos santos refere-se à Trindade?
Não: “Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus

e a fé em Jesus”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Em Apocalipse 14:13, de Quem é a voz que João ouve do Céu e que é chamada de Espírito?
É Jesus. Em 1º lugar vamos ler Apocalipse 14:13 : “Então, ouvi uma voz do céu, di-

zendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito,
para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham.”.

Apocalipse 1:10 a 15: “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim,
grande voz, como de trombeta”,

11 dizendo: O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pér-
gamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia.

12 Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro
13 e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e

cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro.
14 A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos,

como chama de fogo;
15 os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a

voz, como voz de muitas águas.
Apocalipse 4:1 : “Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no

céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, di-
zendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas”. 

Apocalipse 2:18: “Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido”. 

E no final da carta à Tiatira, Jesus é identificado como o Espírito mais uma vez. Apocalipse 2:26
a 29 : (V. 26) “Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações,

27  e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro;
28  assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
29  Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
Lembre-se que já vimos nos capítulos 2 e 3 que O Espírito é Jesus. Para você ter certeza,

por favor, volte e leia os versos do Apocalipse que estão nas perguntas de nº 28, 34, 39 e 48.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Apocalipse 14:14 a 16: (v. 14) “Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um
semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada.

15  Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado
sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu!

16  E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada”.

Apocalipse 14:19 : “Então, o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e
lançou-a no grande lagar da cólera de Deus”.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 14” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.
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“CAPÍTULO 15”
Apocalipse 15:1 : “Vi no céu outro sinal grande e admirável: sete anjos tendo os sete últimos

flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus”.

Quais os seres da Divindade citados por João na visão dos salvos que estarão sobre o
mar de vidro?

Deus e Jesus. Apocalipse 15:2 a 4: (v. 2) “Vi como que um mar de vidro, mesclado de
fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no
mar de vidro, tendo harpas de Deus; 

3  e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são
as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações!

4  Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo; por isso, todas as
nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça”.

Para identificarmos Quem é o Rei das nações vamos ler Apocalipse 17:14 : “Pelejarão
eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão
também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Apocalipse 15:7 : “Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias
da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos”.

Apocalipse 15:8 : “O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder,
e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos”.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 15” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 16”
A voz que João ouve vinda do Santuário é a voz da “3ª pessoa” da Trindade?
Não. Apocalipse 16:1 : “Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos

sete anjos: Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus”.
Apocalipse 1:10 a 20 : (v. 10) “Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás

de mim, grande voz, como de trombeta,
11 dizendo: O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,

Sardes, Filadélfia e Laodicéia.
12 Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro
13 e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares

e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro.
14 A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve; os olhos, como chama de fogo;
15 os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha; a voz, como voz

de muitas águas.
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16 Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu
rosto brilhava como o sol na sua força.

17 Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não
temas; eu sou o primeiro e o último

18 e aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos
e tenho as chaves da morte e do inferno.

19  Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
20 Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro,

as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas”.
Apocalipse 4:1 : “Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no

céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, di-
zendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Apocalipse 16:5 e 6 : (v. 5) “Então, ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que
eras, o Santo, pois julgaste estas coisas;

6  porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a
beber; são dignos disso”.

Apocalipse 16:7 : “Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Pode-
roso, verdadeiros e justos são os teus juízos”.

Apocalipse 16:9 : “Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor, e blasfemaram o
nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória”.

Apocalipse 16:11 : “e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que so-
friam; e não se arrependeram de suas obras”.

Apocalipse 16:14 : “porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos
reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande Dia do Deus Todo-Poderoso”.

Apocalipse 16:15 : “(Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e
guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha.)”

Apocalipse 16:17 : “Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do
santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está”!

  
Apocalipse 16:19 : “E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações.

E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira”.

Apocalipse 16:21 : “também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que
pesavam cerca de um talento; e, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus,
porquanto o seu flagelo era sobremodo grande”.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 16” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.
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“CAPÍTULO 17”
Apocalipse 17:6 : “Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das

testemunhas de Jesus; e, quando a vi, admirei-me com grande espanto”.

Apocalipse 17:14 : “Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor
dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele”.

Apocalipse 17:17 : “Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o exe-
cutem à uma e dêem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus”.

Apocalipse 17:4 “Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes
cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos”;

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 17” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 18”
Apesar dos teólogos trinitarianos insistirem que a Bíblia foi dada pelo ministério da

“3ª pessoa” da Trindade, quem João vê descer que ilumina a Terra com a sua glória e dá uma
mensagem muito importante?

Um anjo. Apocalipse 18:1 a 3 : (v. 1) “Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que
tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória.

2  Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou mo-
rada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável,

3  pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os
reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Apocalipse 18:5 : “porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos
iníquos que ela praticou”.

Apocalipse 18:8 : “Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome; e será
consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou”.

Apocalipse 18:20 :“Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus
contra ela julgou a vossa causa”.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 18” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.
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“CAPÍTULO 19”
Depois da ruína de Babilônia, no capítulo 19 e nos versos de 1 a 8, o que é mostrado a João?
A adoração a Deus e a alegria pela chegada das bodas do Cordeiro: (v. 1) “Depois destas

coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A sal-
vação, e a glória, e o poder são do nosso Deus,

2  porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a
terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.

3  Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos.
4  Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram

a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia!
5  Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus

servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes.
6  Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de

fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso.
7  Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas

do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou,
8  pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os

atos de justiça dos santos”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1, 3 e 4.

É a “3ª pessoa” da Trindade que aparece a João e fala para ele que “bem aventurados
aqueles que participam das bodas do Cordeiro” e também diz que “são estas as verdadeiras
palavras de Deus”?

Não. Mais é uma vez é um anjo. Apocalipse 19:9 e 10 : “Então, me falou o anjo: Escreve:
Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou:
São estas as verdadeiras palavras de Deus”.

10  Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso; sou conservo
teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus; adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito
da profecia”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

A seguir, Quem João vê que é chamado de “Verbo de Deus”?
Jesus, descrito como um cavaleiro. Apocalipse 19:11 a 16 : “(v. 11) “Vi o céu aberto, e eis

um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça.
12  Os seus olhos são chama de fogo; na sua cabeça, há muitos diademas; tem um nome escrito que

ninguém conhece, senão ele mesmo.
13  Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo

de Deus;
14  e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finís-

simo, branco e puro.
15  Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações; e ele mesmo as regerá com cetro

de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
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16  Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS
SENHORES”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Que diferença João mostra entre os membros da Divindade expressa no capítulo 19
e nos versos 15 e 16?

João chama Deus O Pai de Todo-Poderoso e Jesus de Rei dos Reis e Senhor dos Se-
nhores: (v. 15) “Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações; e ele mesmo as
regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.

16  Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS
SENHORES”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1, 2 e 4.
Apocalipse 19:17 : “Então, vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a

todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus”,

Apocalipse 19:19 : “E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem
contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército”.

Apocalipse 19:21 : “Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que
estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes”.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 19” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 20”
É a “3ª pessoa” da Trindade que prende o dragão, já que para os teólogos trinitarianos

é a “3ª pessoa” da Trindade quem “convence do pecado, da justiça e do juízo”?
Não. Quem prende o diabo, é um anjo. Apocalipse 20:1 a 3 : (v. 1) “Então, vi descer do

céu um anjo; tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
2  Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos;
3  lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as

nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

O Apocalipse revela que os mártires morreram por causa do Deus trino ou triúno?
Não. Os mártires deram a sua vida por causa do testemunho de Jesus e por causa da

palavra de Deus. Apocalipse 20:4 : (v. 4) “Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais
foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus,
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua
imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

O Apocalipse revela ainda que aqueles que têm parte na 1ª ressurreição serão sacer-
dotes da Trindade?
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Não. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Apocalipse 20:6 : “Bem-aventurado e santo é
aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte não tem autoridade; pelo contrário,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Apocalipse 20:11 e 12: (v. 11) “Vi um grande trono branco e aquele que nele se
assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.

12  Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se
abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as
suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros”.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 20” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 21”
No capítulo 21 e nos versos 1 a 7 há alguma citação da Trindade?
Não. Duas vozes vêm do trono da Divindade. Conforme vimos até agora que os

seres da Divindade que têm trono são Deus e Jesus (Apocalipse 3:21 e 22, texto digitado
na resposta de nº 47). Apocalipse 21:1 a 7 : “(v. 1) “ Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu
e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.

2  Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como
noiva adornada para o seu esposo.

3  Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.

4  E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto,
nem dor, porque as primeiras coisas passaram.

5  E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E
acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.

6  Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a quem tem
sede, darei de graça da fonte da água da vida.

7  O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Apesar dos teólogos trinitarianos ensinarem que a inspiração dos profetas é mediante o
ministério da “3ª pessoa” da Trindade, quem mostra para João, a cidade santa, a Nova Jerusalém?

Um anjo. Apocalipse 21:9 a 11 : (v. 9) “Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias
dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro;

10  e me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade,
Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,

11 a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como
pedra de jaspe cristalina”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

A cidade santa, a Nova Jerusalém, é a cidade do Deus trino?
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Não. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro que desce do céu da parte de Deus.
Apocalipse 21:9 a 11 : “(v. 9) “Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias dos últimos sete
flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro;

10  e me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa
cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,

11  a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra
de jaspe cristalina.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Você leu no verso 10 do capítulo 21 que a Nova Jerusalém desce do céu da parte de
Deus. No verso 14 do mesmo capítulo 21 João vê escritos os nomes dos apóstolos de Jesus
e da “3ª pessoa” da Trindade?

Não, apenas o nome dos apóstolos de Jesus. Apocalipse 21:14 : “A muralha da cidade
tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

João não vê santuário na nova Jerusalém e nos diz que não viu porque o santuário é o
Deus trino?

Não. João diz que nela não viu santuário porque o santuário dela é o Deus Todo-Po-
deroso e o Cordeiro. Apocalipse 21:21 e 22 : (V. 21) “As doze portas são doze pérolas, e cada uma
dessas portas, de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.

22  Nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo- Poderoso,
e o Cordeiro”.

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1, 2 e 4.

A Nova Jerusalém não precisa do sol e nem da lua porque a Trindade à ilumina?
Não. Apenas Deus e o Cordeiro a iluminam. Apocalipse 21:23 : “A cidade não precisa nem do sol,

nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Apocalipse 21:27 : “Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica
abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro”.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 21” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

“CAPÍTULO 22”
No capítulo 22 e no verso 1, João vê o trono de Quem?
De Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1 : “Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante

como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

Numa tentativa de colocar a “3ª pessoa” da Trindade no livro do Apocalipse, os teó-
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logos trinitarianos também dizem que a “3ª pessoa” da Trindade é “o rio da água da vida”, re-
ferindo-se a Apocalipse 22:1. É possível isso ser verdade? O próprio livro do Apocalipse mos-
tra que isso não é real?

O próprio livro do Apocalipse mostra que isso não é real. Vamos ler novamente Apo-
calipse 22:1 : “Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do
trono de Deus e do Cordeiro”.

Os sete Espíritos de Deus são mostrados a João como sete tochas de fogo: Apocalipse
4:5 : “Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que
são os sete Espíritos de Deus”.

E também são mostrados a João como sete olhos do Cordeiro: Apocalipse 5:6 :
“Então, vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro como tendo
sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus en-
viados por toda a terra.”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Mais uma vez, João vê o trono de Quem?
O trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:2 a 6 : (v. 2) “No meio da sua praça, de

uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a cura dos povos.

3  Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os
seus servos o servirão,

4  contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele.
5  Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o

Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos”.
Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

No capítulo 22 e no verso 6 é citado “o Deus dos espíritos dos profetas”. O verso
está se referindo à “3ª pessoa” da Trindade?

Não. Veja a explicação abaixo sobre quem é “a fonte dos espíritos” dos profetas. Pri-
meiro vamos ler Apocalipse 22:6 “Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coi-
sas que em breve devem acontecer”. 

Agora vamos ler novamente Apocalipse 1:1 : “Revelação de Jesus Cristo, que Deus
lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele,
enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao servo João”.

Veja o que Jesus disse: Apocalipse 22:16 : “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos tes-
tificar estas coisas às igrejas. Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da manhã”.

“Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reveren-
ciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para vivermos”? Hebreus 12:9.

Os trinitarianos chamam Jesus de “Deus Filho” (expressão que não existe na Bíblia),
mas Jesus fala que o Pai é o Seu Deus e a Bíblia mostra claramente que Jesus é Filho de Deus
e que Deus, o Seu Pai, o Eterno, é o Deus de Jesus.

“E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactâni;
isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste”? Mateus 27:46.
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“... 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. 

“e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém”! Apocalipse 1:6.

Jesus recebeu tudo de Seu Deus, o Pai (Lucas 10:22). Logo, apesar do livro do Apoca-
lipse chamar Jesus de Deus dos espíritos dos profetas, na realidade, a fonte do ou dos espíritos
é o Pai (Deuteronômio 18:15 e 20, II Reis 21:10, Jeremias 29:15, Atos 3:21 e Atos 15:8). Veja
abaixo, novamente, que Jesus é quem tem os sete espíritos de Deus:

“E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os sete espíritos
de Deus, e as sete estrelas: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto”.
Apocalipse 3:1.

“E olhei, e eis que estava no medeusio do trono e dos quatro animais viventes e entre
os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que
são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra”. Apocalipse 5:6.

O Profeta Isaías especifica os sete espíritos de Deus:

“E repousará sobre ele o Espírito do Senhor (1º), o espírito de sabedoria (2º) e de
entendimento (3º), o espírito de conselho (4º) e de fortaleza (5º), o espírito de conheci-
mento (6º) e de temor do Senhor (7º).”  Isaías 11:2.

Lembre-se que Moisés foi colocado como deus sobre Arão e sobre Faraó:
“E ele falará por ti ao povo; e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por

Deus.” Êxodo 4:16.
“Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por deus sobre Faraó, e

Arão, teu irmão, será o teu profeta.” Êxodo 7:1.
Letras maiúsculas e minúsculas foram mantidas de acordo com o texto bíblico adotado.

Mas nos manuscritos não havia diferenciação entre letras maiúsculas ou minúsculas: tudo era
escrito de uma forma só.

Lembre-se que o livro dos Salmos identifica pessoas como deuses
“Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como

homens, e caireis como qualquer dos príncipes.” Salmos 82:6 e 7.
Lembre-se que Jesus repetiu Salmos 82:6 de acordo com João 10:34:
“Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei: Eu disse: sois deuses?” João 10:34.
Após a leitura dos textos acima, podemos ver que a palavra deus é atribuída na Bíblia, a

outros seres que não são o Pai. Logo, quando Jesus é chamado de Deus em Apocalipse 22:6 não
significa que Ele é igual ao Pai. Foi visto acima que “a fonte dos espíritos” dos profetas é o Pai.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Apocalipse 22:7 : “Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as pa-
lavras da profecia deste livro”.

Apocalipse 22:8 e 9 : (v. 8) “Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e
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vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo.
9  Então, ele me disse: Vê, não faças isso; eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que

guardam as palavras deste livro. Adora a Deus”.

É a “3ª pessoa” da Trindade que diz para João não selar as palavras da profecia do
Apocalipse?

Não, é Jesus. Apocalipse 22:10 a 14 : (v. 10) “Disse-me ainda: Não seles as palavras da
profecia deste livro, porque o tempo está próximo”.

11  Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo; o justo continue na
prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.

12  E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada
um segundo as suas obras.

13  Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim.
14  Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que

lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas”.
Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Os trinitarianos acreditam que quem dá prosseguimento à obra de Jesus é a “3ª pessoa”
da Trindade. Jesus declara novamente que deu a mensagem através da “3ª pessoa” da Trindade?

Não. Ele deu a mensagem através do anjo dEle. Apocalipse 22:16 : “Eu, Jesus, enviei
o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a bri-
lhante Estrela da manhã”.

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Os teólogos trinitarianos usam, por exemplo, Apocalipse 22:17, que cita a palavra Es-
pírito para tentar nos convencer que o Espírito aqui citado é a “3ª pessoa” da Trindade. Há
algum embasamento no livro do Apocalipse para tal idéia? 

Não. Vamos ler primeiramente Apocalipse 22:17 : “O Espírito e a noiva dizem: Vem!
Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida”.

Por favor, leia os versos do Apocalipse que estão nas respostas nºs 28, 34, 39 e 48. E
lembre-se que a noiva é a esposa do Cordeiro e não a esposa da “3ª pessoa” da Trindade. Apo-
calipse 21:9 : “Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou
comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro”.

Mas pode ser que você ainda tenha alguma dúvida. Então, para que você não fique
com nenhuma dúvida vamos ler Apocalipse 22:20: “Aquele que dá testemunho destas
coisas diz: Certamente, venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus”! 

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quem conclui o livro do Apocalipse é a “3ª pessoa” da Trindade, já que para os trini-
tarianos é “ela” quem inspira os profetas?

Não. É Jesus. Apocalipse 22:18 a 20 : (v. 18) “Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia
deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro;

19  e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da
árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.
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20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora.
Amém! Vem, Senhor Jesus”!

Refutado o pensamento trinitariano de nº 4.

Quais são os Seres da Divindade citados no término do livro do Apocalipse? 
Deus e Jesus. Vamos ler Apocalipse 22:18 a 21 : (v. 18) “Eu, a todo aquele que ouve as pa-

lavras da profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os
flagelos escritos neste livro;

19  e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte
da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.

20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora.
Amém! Vem, Senhor Jesus!

21  A graça do Senhor Jesus seja com todos”.
Ou seja, o livro do Apocalipse termina com Deus e Jesus, assim como o início do livro

mostra os Seres da Divindade que existem: Deus e Jesus. Apocalipse 1:1 : “Revelação de
Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e
que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João,”

Refutados os pensamentos trinitarianos de nº 1 e 4.

“TÉRMINO DO CAPÍTULO 22” E NADA QUE COMPROVE A TRINDADE.

Conclusão

Depois de ver tantos versículos do livro do Apocalipse, por que você não aproveita para
ler o livro todo? Você poderá conferir se foi esquecido algum verso que cita um mem-
bro da Divindade e se realmente todo o estudo está de acordo com o livro. Se não foi

deixado nenhum verso fora do estudo que fala ou explica que a Divindade é trina, NÃO HÁ
TRINDADE NO LIVRO DO APOCALIPSE. E já foi mostrado através do estudo “250
Respostas Bíblicas ao Dogma da Trindade” que esse dogma é ensinamento de homens. E agora,
o estudo do Apocalipse veio apenas confirmar que a Trindade não é bíblica. Ou seja, assim
como o conjunto dos demais livros da Bíblia, o livro do Apocalipse nos mostrou que:

Três seres não são A Divindade.
Não há a igualdade entre Deus e Jesus pregada pelos teólogos trinitarianos.
A adoração deve ser dada apenas a Deus e ao Cordeiro.
O Espírito Santo não é uma “3ª pessoa” e nem tem uma personalidade.
Deus é O Pai de Jesus.
Jesus é O Filho de Deus.
A Trindade não ressuscitou Jesus.

Você, sendo um bom observador, percebeu que em nenhuma das 115 respostas do
livro do Apocalipse foi refutado o pensamento de que a Trindade ressuscitou Jesus. Realmente,
não há nenhum verso que diz que não foi. Mas, como você também viu que a “3ª pessoa” da
Trindade não existe, logo, a Trindade não ressuscitou Jesus. Ou seja, o conjunto dos 22 capí-
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tulos do livro do Apocalipse explica que foi impossível Jesus ter sido ressuscitado pela Trindade.
Então, refutado o pensamento trinitário de nº 7.

Apesar de ter identificado 115 respostas do livro do Apocalipse ao Dogma da Trindade,
lembre-se que deve haver mais respostas porque a Palavra de Deus é um tesouro inesgotável. 

Para todos aqueles que acrescentarem ou retirarem do texto sagrado algo que não está,
copio a advertência dada por Jesus: Apocalipse 22:18 a 20 : (v. 18) “Eu, a todo aquele que ouve
as palavras da profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus
lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro;

19  e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará
a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.

20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, venho sem demora.
Amém! Vem, Senhor Jesus”!

Antes de terminar, gostaria de agradecer a Deus por desenvolver mais este estudo
que, acredito plenamente, tirará qualquer dúvida sobre o tema da Trindade. Agradeço também
à minha esposa e às minhas duas filhas pela paciência que tiveram para terminá-lo. Informo
ainda que esse estudo não é o resultado de um trabalho feito por um grupo de pessoas.

Que Deus continue a ter misericórdia de todos nós e que tenhamos coragem dada por Ele
para que mediante Jesus, façamos as mudanças na nossa vida para estarmos para sempre juntos!

Vinte e cinco perguntas que os trinitarianos não respondem utilizando apenas
textos bíblicos

Abaixo estão 25 reflexões bíblicas, objetivando um aprofundamento sobre a inexis-
tência do trinitarianismo. Assim, não há um único verso na Bíblia que sustente:

A “3ª pessoa” da Trindade deve ser adorada exclusivamente, já que há versos na Bíblia
em que Deus é adorado unicamente (Apocalipse 4:11, por exemplo), em que Jesus é adorado
unicamente (Apocalipse 5:12, por exemplo), e outros onde O Pai e O Filho são adorados con-
juntamente (Apocalipse 5:13, por exemplo).

Explica que Deus é a imagem de Jesus ou a “3ª pessoa” da Trindade é a imagem de Deus
ou a “3ª pessoa” da Trindade é a imagem de Cristo, já que para os teólogos trinitarianos há igual-
dade entre eles. A Bíblia fala que Jesus é a imagem de Deus (Hebreus 1:1 a 3, por exemplo).

Diz que o Pai e uma “3ª pessoa” enviaram Jesus à Terra.

Um verso que fala que Jesus enviou a Si próprio à Terra.

Fala no espírito da “3ª pessoa” da Trindade (por exemplo: “Que o espírito do Espírito
Santo...”), já que a Bíblia fala no Espírito de Deus (I Coríntios 2:14, por exemplo) e fala no
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Espírito de Jesus (Atos 16:7, por exemplo).

Fala na graça da “3ª pessoa” da Trindade (por exemplo: “Que a graça do Espírito
Santo...”), já que a Bíblia fala na graça de Deus (Atos 13:43, por exemplo) e na graça de
Cristo (Gálatas 1:6, por exemplo).

Diz que O Pai também ama uma “3ª pessoa” já que a Bíblia diz que Deus ama Jesus
(João 17:20 a 23, por exemplo) e que Jesus ama a Deus, 

Um versículo que mostra que Jesus ama uma “3ª pessoa”.

Informe qual o nome da “3ª pessoa” da Trindade, já que a Bíblia diz o nome de:
Deus (Salmos 29:2, por exemplo)

Jesus (Isaías 7:14, por exemplo)

De pelo menos um anjo (Lucas 1:26, por exemplo)

Do homem (Gênesis 3:17, por exemplo)

Da mulher (Gênesis 4:1, por exemplo)

Dos animais (Isaías 65:25, por exemplo)

Das árvores, objetos, etc. (Isaías 65:21, por exemplo)

Obs.: “espírito de sabedoria, espírito de poder...” são qualidades ou atributos e não
nomes de pessoa(a).

Fala que Jesus Cristo não morreu realmente na cruz ou quem morreu foi só a parte
humana dele.

A Trindade ressuscitou Jesus ou a “3ª pessoa” da Trindade também ressuscitou Cristo.

Um batismo realizado em nome da Trindade.

A “3ª pessoa” da Trindade participará da 2ª vinda de Cristo.

Existe o trono no Céu (ou em qualquer outro lugar do universo) da “3ª pessoa” da Trindade.

Um verso que diz que sobre a testa dos salvos será escrito o nome de três “pessoas” divinas

Um verso que fala que a “3ª pessoa” deu algo de si mesma. O Pai deu o Seu único
Filho. O Filho deu a Sua vida. E a “3ª pessoa”: deu o que? 
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Um verso que cita uma oração dirigida à 3ª “pessoa.

Um verso apenas que explica porque as cartas de Paulo são apenas da parte de Deus
e de Jesus Cristo.

Um texto que fala que três governarão na eternidade, já que a Bíblia fala que apenas
Dois governarão: “Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idó-
latra, tem herança no reino de Cristo e de Deus”. Efésios 5:5 (por exemplo).

Um texto onde é ouvida a voz da “3ª pessoa” uma vez que a Bíblia fala sobre a voz de
Deus e de Jesus.

Um verso que fala que o Eterno terá um novo nome, já que o Apocalipse fala que
Jesus terá um novo nome ou que a “3ª pessoa” terá um nome novo.

Um verso explícito que fala que é preciso obedecer a três seres, uma vez que a Bíblia
fala sobre a obediência ao Eterno e a Seu filho.

Um verso da Bíblia que fala que Deus é um, mas são três.

Um verso que fala que Jesus se relaciona com uma “3ª pessoa” divina, já que há vários
textos que falam que ele se relaciona com o Eterno.

Um verso que diz que Deus morreu pelo ser humano, já que os trinitarianos dizem
que Cristo é igual ao Pai, a 2ª pessoa da Trindade ou o “deus filho”.

Anexo IV
Este estudo foi publicado anteriormente na internet com o título “105 Não-Verdades

do Livro ´A Trindade´”, e apesar de pequenas atualizações (a mais recente atualização foi em
2018), a grande maioria do que está escrito abaixo foi enviada para o Presidente da Divisão
Sul Americana dos Adventistas do 7º Dia, para o Diretor Geral da CASA (Casa Publicadora
Brasileira), para o Presidente da União Este Brasileira e para o Presidente da Associação Rio
Sul em 27.03.2006, via correio, e que na ocasião solicitei que fossem mostrados os erros, os
equívocos ou as falhas no que escrevi a seguir. Até hoje não me deram nenhuma resposta! 

105 Mentiras do Livro A Trindade 

Introdução

Após a leitura do livro A Trindade9 (CPB, 2003) é possível entender que o principal objetivo
dos autores é mostrar que Jesus é plenamente divino, ou seja, tão ilimitado quanto Deus. No que se
refere à personalidade do Espírito Santo o livro não embasa biblicamente esse ponto, até mesmo por-
que o Espírito Santo não é uma “3ª pessoa” de acordo com a Bíblia (leia250 Respostas Bíblicas ao
Dogma da Trindade em www.adventistas-bereanos.com.br e www.adventistas.com). 
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Se você prestar bastante atenção, verá que o subtítulo do livro – “Como entender os
mistérios da pessoa de Deus na Bíblia e na história do cristianismo”, você chegará à triste e
lógica conclusão que para os autores (um é Mestre e dois são Doutores em Teologia), a Bíblia
não é mais a principal fonte de compreensão sobre Deus. Para entendê-Lo, segundo eles, é pre-
ciso recorrer também à história do cristianismo, ou seja, à tradição. Qual a igreja que colocou a
tradição acima da Bíblia? A Igreja Católica Apostólica Romana (A Trindade, p. 195, Casa, 2003). 

No que se refere ao conhecimento da Palavra de Deus, o livro apresenta várias falhas
e mentiras, que sem maiores dificuldades são anuladas pela Bíblia e também pelos textos que
Jesus deu a Ellen Gould White (EGW). Quanto à história da IASD, ele é péssimo, pois ousa
defender, propagar e divulgar a principal doutrina do Catolicismo (Catecismo Católico, página
6615), a igreja que pode ser identificada como a besta que emerge do mar (Apoc. 13:1 a 10),
além de ser a grande prostituta, mãe de todas as meretrizes (Apoc. 17). E é buscando também
distorcer as mensagens do livro do Apocalipse que é atingido o maior número de mentiras: 23
somente referentes ao Apocalipse (capítulo 5 do livro A Trindade: p. 89 a p. 104). A igreja que
se auto proclamou, ao longo de sua história, e que foi usada por Deus para resgatar e restaurar
as doutrinas lançadas por terra pelo papado, aceitou oficial e plenamente a maior doutrina e o
maior ensinamento de Babilônia em 1980. E qual a primeira crença confessada por quem se
batiza hoje na IASD? A crença na Trindade (primeira crença do voto batismal).

Em qual período da História foi desenvolvido o dogma da Trindade? Em 325 d.C. no Con-
cílio de Nicéia (que nessa mesma data confirmou o domingo como dia de guarda e adoração) e no
Concílio de Constantinopla que aconteceu em 381 d.C. Referindo-se a esse período, veja o que o
respeitado Pr. Alejandro Bullón, em seu livro “O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse”18

(pág. 41 – último parágrafo e início da pág. 42 – período correspondente ao Cavalo Vermelho), es-
creveu: “Naquele período, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas es-
tranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, podemos
mencionar: o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da virgem Maria, o celibato
e a autoridade da igreja”. Apesar dessa citação explícita contra a Trindade, o Pr. Bullón voltou atrás
quanto ao que escreveu, e até onde sei, infelizmente continua pregando e defendendo a Trindade!

Preocupada com as mudanças que aconteceriam na IASD após a sua morte (1915), Ellen
G. White escreveu várias advertências, tais como: “Os princípios da verdade que Deus na sua sa-
bedoria tem dado à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Os
princípios fundamentais que tem sustentado a obra nos últimos 50 anos seriam tidos como erro.
Uma nova organização seria estabelecida. Livros da nova ordem seriam escritos. Um sistema de
filosofia intelectual seria introduzido19”. “Tem havido muitos traidores disfarçados no
acampamento, e Cristo conhece a cada um deles. Deus tem sido desonrado por súditos desleais
que, caso Cristo estivesse hoje na terra em forma humana, bradariam: ‘Crucifica-O, crucifica-O’.
Homens que poderiam ter permanecido na clara luz, realizando corajoso serviço como ministros
do evangelho e médicos missionários, têm estado aceitando falsas teorias e sofismas; que se
origi naram com o pai das mentiras, todavia eles não reconhecem que mudaram20”.

Estudar um dogma que foi desenvolvido aproximadamente 300 anos depois da morte
e ressurreição de Cristo é descobrir que:

Quanto à Bíblia:
É ensinar sobre um Deus trino inexistente. I Cor. 8:6 refuta esse pensamento trinitariano.
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É dizer que Jesus mentiu quando disse que ele é Filho do Eterno. Mateus 11:27 refuta
esse pensamento  trinitariano.

É abandonar o “...assim diz o Senhor...”. Ageu 2:6.
É fundamentar-se na tradição dos homens e não na Palavra de Deus. Atos 5:29.
É aceitar a principal doutrina do Catolicismo (Catecismo Católico14), a igreja iden-

tificada como a besta que emerge do mar, conforme Apoc. 13:1 a 10 e a grande Meretriz de
acordo com Apocalipse 17:5.

É contaminar-se com o vinho de Babilônia. Apocalipse 17:2.
É dar personalidade ao Espírito de Deus e dizer que ele é uma “3ª pessoa” quando a

Bíblia não ensina assim. Apocalipse 3:1.

Quanto à História Eclesiástica:
Os apóstolos de Jesus e os primeiros cristãos não criam nela. I João 1:3.
Foi desenvolvida por bispos católicos a partir de 325 d.C. no concílio de Nicéia e

concluída em 381 d.C. no Concílio de Constantinopla.

Quanto à História da IASD:
A maioria dos pioneiros era antitrinitariana16.
EGW nunca utilizou o termo Trindade nas milhares de palavras que escreveu

e nunca combateu ou criticou seus contemporâneos (pioneiros da IASD) que escreveram
contra a Trindade, inclusive seu marido, apesar de ter vindo de uma igreja que crê em Trindade
(Igreja Metodista).

EGW não cria na existência da Trindade. Veja a seguir um exemplo dos muitos que há
em suas obras: “Depois que a Terra foi criada, com sua vida animal, o Pai e o Filho le-
varam a cabo Seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à
Sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da Terra e de cada ser vi-
vente sobre ela. E agora disse Deus a Seu Filho: “Façamos o homem à nossa imagem.”
Gên. 1:26.Meditações Matinais - Exaltai-o pg. 47 / História da Redenção, págs. 20 e 21. 

A primeira vez que a palavra Trindade aparece nos livros oficiais da igreja, os Year
Books, nos quais a igreja “publicava” suas crenças fundamentais, foi em 1931, 16 anos depois
da morte de E. G. W.

A IASD nunca conseguirá explicar bíblica ou convincentemente porque só aceitou ofi-
cial e plenamente o dogma trinitariano em 1980 (65 anos depois da morte de E. G. W.), na
Conferência Geral de Dallas – EUA (A Trindade, p. 10, Casa, 2003), quando em 1863 (data
oficial do início da IASD), essa heresia já tinha mais de 1400 anos de existência.

A seguir, veja as mentiras que podem ser desconsideradas, utilizando a Bíblia e os textos
que Cristo deu a E. G. White. Gostaria de ficar apenas com as Sagradas Escrituras, mas
como os autores usaram alguns textos da “serva” do Senhor, é necessário mostrar outros es-
critos “dela” que eles omitiram propositalmente para fazer com que os leitores creiam naquilo
que está no livro. Quando aparecer um ponto de exclamação (!) é alguma observação impor-
tante e quando houver um ponto de interrogação (?) é algo que não ficou claro diante do que
os autores escreveram. Gostaria de digitar todos os versículos bíblicos citados abaixo, mas não
fiz para não ficar mais extenso. Portanto, por favor, pegue a sua Bíblia e ore!
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Conclusão

Após tantas mentiras, é provável que algumas delas deixaram de ser identificadas.
Busquei mapear todas que encontrei, mas acredito que algumas ficaram para trás.
Não sei quantas ou quais, mas talvez alguém se sentirá tocado pelo Espírito de

Deus para complementar ou até mesmo fazer este estudo com ainda mais perspicácia. Ape-
sar disso, dediquei-me a realizar o trabalho com o máximo de empenho que poderia.

O que me moveu a fazer essa difícil análise foi a ordem dada por Deus em Isaías
58:1. E apesar de me sentir indignado muitas vezes ao ler o livro, não foi meu objetivo atacar
a IASD. Amo-a, cresci nela, e assim como não devemos “passar a mão na cabeça” das pes-
soas que amamos quando elas erram, porque isso não seria amor e nem prova de amor,
assim também precisamos pregar aquilo que está na Bíblia e mostrar o que está em desacordo
com as Sagradas Escrituras (mas não devemos abandonar as pessoas quando elas erram).

Talvez você esteja se perguntando, assim como eu, “qual será o resultado de tudo isso?”.
Enquanto você não lê o que Deus revelou a E. G. W. e que responde em parte a essa pergunta,
hoje, 31.01.2006 tenho duas notícias muito tristes a comunicar (caso você não saiba):

O livro batista Confessions of  a Nomad 17 (Confissões de um Nômade), que exalta
o dia de domingo, foi reimpresso pelo Departamento Ministerial da Associação Geral em
1998 (Leia detalhadamente em www.tempodofim.tripod.com). Lembre-se que o Ministerial
é o pastor dos pastores. Isto é, o departamento responsável por cuidar dos pastores adven-
tistas no mundo inteiro reimprime um livro batista que enaltece a marca da besta. Fiquei
chocado ao ler isto. E o que você lerá em seguida, é o cumprimento do que Deus mostrou
a E. G. W.: “O termo Babilônia, derivado de Babel, e significando confusão, é aplicado na Es-
critura às várias for mas de religião falsa ou apóstata. Mas a mensagem anunciando a
queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro, e se
tornou corrupto. Não pode ser a igreja romana a que aqui se refere; pois essa igreja
tem estado numa condição caída por muitos séculos”. Espírito de Profecia, vol. 4, p. 232.8
(O Grande Conflito original de 1884).

Recentemente foi feita uma parceria entre a Universidade Adventista Del Plata e uma
Universidade Católica Argentina, com vigência de 5 anos (mais informações em www.ad-
ventistas.com). Parceria, convênio, comunhão, ligação, troca e reciprocidade com a besta
que emerge do mar (Apocalipse 13), e com a grande meretriz do Apocalipse (Apocalipse
17). Isto está certo, irmão?!

No período de 14 a 23 de fevereiro de 2006 foi realizado em Porto Alegre – RS –
Brasil, o 9º Encontro do Concílio Mundial de Igrejas. Bem, você já deve ter ouvido que
uma das propostas desse Concílio é a união das igrejas. E aí? Você acha que a IASD esteve
oficialmente presente ou não? Acha que não? Pois é, infelizmente esteve sim. A Conferência
Geral enviou um pastor. Veio um dos Vice-Presidentes para representar oficialmente a Igreja
Adventista do Sétimo Dia. E se isso fosse pouco, a Revista Adventista americana destinou
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nove páginas da sua edição de fevereiro para notificar, mostrar e divulgar a presença adventista
nesse encontro. Que coisa, hein?! Passamos a vida toda pregando também que acontecerá a
união das igrejas e que seremos perseguidos quando vier a imposição da marca da besta – a
obrigatoriedade da observância do dia de domingo, e agora a Igreja manda um Vice-Presidente
Mundial para representá-la num encontro organizado pelas filhas de Babilônia e pelo protes-
tantismo apostatado. É lamentável! Leia mais em www.tempodofim.tripod.com.

Agora sim, acho que fica mais fácil entendermos como será possível acontecer o
que Jesus revelou à irmã White: “Homens em posições de responsabilidade não só
desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão
com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o
costume em favor dessa instituição de feitura humana”. Serviço Cristão23 (pág. 145).

É isso que deverá acontecer com pastores da IASD. É isso que deve estar à espera
dos membros da IASD.

Desejo que tenha ficado completamente esclarecido que estamos falando e mos-
trando algo que não é nenhuma novidade e nem muito menos alguma coisa diferente daquilo
que Deus revelou aos nossos pioneiros, incluindo E. G. White.

Que Deus tenha misericórdia de todos nós!
Amém!
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