RESPONDENDO A UM INQUIRIDOR DA VERDADE

1-quando começou o plano da redenção?
"Porque bem sabeis que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados da vossa vã maneira de vida entregue a você de seus antepassados, mas pelo
precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito ou defeito. Ele foi escolhido antes da
criação do mundo, mas foi revelado nestes últimos tempos por amor de vós "(1 Pedro
1:18-20).
"Assim como nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e
irrepreensíveis em sua presença" (Ef 1:4).
“O Evangelho da salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo já existia antes da
criação do mundo”.
EGW embora confirme isso em algumas passagens, parece contradizer a Bíblia em outro
local, afirmando que o plano de salvação foi concebido após a queda de Adão e Eva:
“O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora
concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele então no propósito de
Deus e pela Sua promessa; e mediante a fé os homens podiam tornar-se súditos seus.
Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Mesmo depois de
entrar para o Seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão
dos homens, poderia ter-Se recusado ao sacrifício do Calvário. No Getsêmani, a taça de
amarguras tremia-Lhe na mão. Ele poderia naquele momento ter enxugado o suor de
sangue da fronte, abandonando a raça criminosa para que perecesse em sua
iniquidade”. EGW, O Grande Conflito, pág. 348, versão em .pdf (ou 304 em outra)

2- quando terminou ou terminará o plano da redenção?
Quando, porém, o Salvador rendeu a vida, e em Seu último alento clamou: “Está
consumado”, assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção.
Ratificou-se a promessa de libertamento, feita no Éden, ao casal pecador. O reino da
graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. (Idem, p. 348)
Quando Apocalipse 22:11 se cumprir, a Porta da Graça se fechará e não haverá mais
oportunidade de salvação. “Quem é injusto, seja injusto ainda; e quem é sujo, seja sujo
ainda; e quem é justo, seja justificado ainda; e quem é santo, seja santificado ainda”.
Apocalipse 22:11

3-conhece algum texto que Jesus diz que Ele é Deus?
Não.
O que a Bíblia nos mostra é:

1. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo
2. Deus é o agricultor e Jesus é a videira verdadeira
3. Não há igualdade absoluta entre o Pai e Jesus
a. O Pai é o único soberano
b. O Pai é o único imortal (I Tim. 6:16, mesmo após a glorificação de Cristo)
c. O Pai é maior que Jesus
d. O Pai é o Deus de Jesus Cristo
e. O Pai é o único que pode dar posições no céu
f. O Pai é O cabeça de Jesus
g. O Pai é Quem coloca Jesus à sua direita
h. Ao Pai Jesus é submisso
i. Do Seu Pai Jesus aprendeu a obediência
j. Por Seu Pai Jesus foi aperfeiçoado
k. À vontade de Seu Pai Jesus está sujeito
l. O Pai não pode ser tentado. Jesus foi tentado em todas as coisas
4. O Pai deu, revelou, o Apocalipse a Jesus
5. O novo nome de Jesus
6. O que Jesus não sabe
7. O Pai concedeu vida a Jesus
8. O Filho nada pode fazer por Si mesmo
9. O Filho Se sujeitará ao Pai
10. Jesus é Deus?
11. Sobre a existência de Jesus a Bíblia fala que Ele:
a. Teve uma origem
b. Foi gerado
c. É o princípio da criação de Deus
d. É o Primogênito de toda a criação
e. É o Unigênito de Deus
12. Jesus é o nosso único intercessor
13. Jesus é o nosso único mediador
14. Jesus também é o nosso único advogado
15. Jesus é o nosso Sumo Sacerdote
16. Quem nos reconcilia com Deus
17. Quem nos perdoa
Fonte: Marcos Avellar. Manual Bíblico Unitariano.

4- conhece os textos que indicam que o Espírito Santo é um ser pessoal?
Nenhum.
O Espírito de Deus não pode ser outra pessoa, Deus igual ao Pai.

“Provar a existência da Trindade não é uma tarefa fácil. A sustentação desta doutrina
depende de uma série de hipóteses que os trinitarianos tentam provar. Se uma destas
hipóteses não for verdadeira, toda a doutrina está comprometida. É como uma corrente
de vários elos: se um elo se romper a corrente fica inutilizada. Uma das hipóteses sob a
qual a doutrina da Trindade se fundamenta é que o Espírito Santo é uma pessoa, assim
como o Pai e o Filho são pessoas.
O argumento utilizado para tentar provar que o Espírito Santo é uma pessoa foi
elaborado sobre versos bíblicos onde adjetivos (atributos) e verbos (ações) relacionados
ao Espírito são típicos de seres pessoais. Por exemplo:
“Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.” Efésios 4:30.
“Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não sabemos o que
havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos
inexprimíveis.” - Romanos 8:26.
“Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós.” - Mateus
10:20.
“Apenas uma pessoa pode se entristecer”, alegam os trinitarianos. “Só uma pessoa pode
ajudar, interceder e falar”, afirmam eles. Os defensores da Trindade afirmam que se o
Espírito de Deus se entristece, ajuda, intercede e fala, então ele é uma pessoa divina!
Toda a lógica deste argumento baseiase na seguinte premissa: Se uma ação atribuída a
uma entidade for uma ação de caráter pessoal, então tal entidade será um ser pessoal,
ou seja, uma pessoa. Será que esta premissa é sempre verdadeira? Se não for, então o
argumento será falacioso.
A Bíblia é um livro rico em símbolos e linguagem figurada. Uma das figuras de linguagem
e de estilo empregada pelos autores bíblicos é a prosopopéia também conhecida como
personificação. Através desta figura de linguagem uma entidade impessoal recebe
atributos de um ser pessoal. Quando digo “hoje o dia está triste” estou usando esta
figura de estilo. Quem fica triste é um ser pessoal e o dia, como sabemos, não é uma
pessoa, então ele pode estar chuvoso, nublado, frio, mas não, literalmente, triste. Não
é apenas na linguagem cotidiana que usamos muitas prosopopéias, na Bíblia também
há vários versos que usam esta figura de estilo. Vejamos alguns versos:
“Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do
campo baterão palmas.” - Isaías 55:12.
Você já viu uma montanha cantando ou uma árvore batendo palmas? Quem canta e
bate palmas são pessoas apenas. No entanto este verso de Isaías
usa a personificação para ilustrar a mensagem que pretende transmitir, não para afirmar
que montes, outeiros e árvores sejam seres pessoais.
Tente contar quantas prosopopéias o seguinte verso contém:

“Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a
verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar.” – Salmo 85:10 e 11.
A justiça e a paz têm boca para poderem se beijar? A verdade é um vegetal para poder
“brotar” da terra? E o que dizer da justiça que sabemos que deveria ser cega e aparece
aqui baixando o seu “olhar”?
Os trinitarianos ignoram o fato de que a Bíblia foi escrita em linguagem figurada e por
isso interpretam literalmente os atributos e ações pessoais atribuídas ao Espírito Santo.
O fato de alguns versos atribuírem ao Espírito Santo adjetivos e ações típicas de um ser
pessoal não significa que o Espírito seja um ser pessoal. Uma das provas deste fato está
nos muitos exemplos de atributos e ações pessoais atribuídos também a espíritos de
seres humanos.
O espírito do apóstolo Paulo orava: “O meu espírito ora de fato.” (I Coríntios 14:14).
Como um espírito (pneuma) de um homem pode orar se esta é uma ação pessoal? Seria,
porventura, o espírito de Paulo uma segunda pessoa, além de Paulo? O verso seguinte
explica: “Orarei com o meu espírito... Cantarei com o espírito.” (I Cor. 14:15). É claro que
quem orava e cantava era o próprio Paulo, mas de forma figurada foi dito que o espírito
de Paulo é que orava.
Lucas, autor do livro dos Atos, relatou que o espírito de Paulo se revoltou (Atos 17:16):
“Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria
dominante na cidade”. Ora, revoltar-se é uma ação pessoal. Só um ser com autonomia
e percepção poderia se revoltar, mas a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltou.
Seria, porventura, o espírito de Paulo uma entidade pessoal independente do seu
possuidor (Paulo) ou Lucas estaria usando uma prosopopéia? Se usarmos a forma de
interpretação bíblica adotada pelos trinitarianos chegaríamos à conclusão de que o
espírito de Paulo foi uma pessoa, pois ao espírito de Paulo foram atribuídas ações
pessoais. Mas claro está que o autor utilizou uma figura de linguagem ao dizer que o
espírito de Paulo orava e se revoltava. Quem se revoltou com a idolatria da cidade foi o
próprio Paulo.
Há muitos outros exemplos na Bíblia onde espíritos de seres humanos são descritos com
atributos pessoais ou realizando (ativa ou passivamente) ações típicas de seres pessoais.
A seguinte lista apresenta alguns exemplos de espíritos de seres humanos aos quais é
atribuído alguma ação ou atributo de natureza pessoal:
- Espírito de Faraó - Foi Perturbado (Gênesis 41:8)  Espírito de Ciro - Foi Despertado
(Esdras 1:1)
- Espírito de Jó - Sorve (Suga) o Veneno (Jó 6:4)
- Espírito de Zofar - Responde por Zofar (Jó 20:3)
- Espírito de Asafe - Desfalece (Salmo 77:3)
- Espírito de Davi - Desfalece (Salmo 143:7)

- Espírito de Isaías - Buscou a Deus (Isaías 26:9)
- Espírito de Ezequiel - Excitou-se (Ezequiel 3:14)
- Espírito de Nabucodonosor - Perturbou-se (Daniel 2:1-3)
- Espírito de Paulo - Revoltou-se (Atos 17:16)
- Espírito de Paulo - Ora e Canta (I Coríntios 14:14 e 15)
- Espírito de Paulo - Recreou-se (I Coríntios 16:18)
- Espírito de Tito - Recreou-se (II Coríntios 7:13)
Concluímos que quando a Bíblia diz que o espírito de alguém se entristeceu, então se
trata de uma figura de linguagem chamada prosopopéia ou personificação.
Literalmente, quem se entristeceu foi a pessoa, o possuidor do espírito, não literalmente
o seu espírito. Quando o salmista diz que o seu espírito estava amargurado, na realidade
quem estava amargurado era o próprio salmista.
Isso vale também para o Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que alguém mentiu para
o Espírito de Deus, na verdade isso significa que mentiram para o próprio Deus. Esta
verdade é facilmente verificável no relato da experiência de Ananias e Safira em Atos 5:
“Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses
ao Espírito Santo, retendo parte da propriedade?” - Atos 5:3.
O verso seguinte esclarece para quem, de fato, Ananias estava mentindo:
“Não mentiste aos homens, mas a Deus.” - Atos 5:4. u.p.
Quando a Bíblia diz que o Espírito intercede, certamente está se referindo a Cristo pois
este é o nosso único intercessor e mediador:
“Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem.” - I Timóteo 2:5.
“É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus,
e também intercede por nós.” Romanos 8:34.
Fonte: Nicotra, R. “EU E O PAI SOMOS UM”, páginas 58-62.

5-se Jesus é filho de Deus ele é igual ou inferior ao Pai?
Ouvistes 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.
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da
mulher; e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3

“Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as
coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua AQUELE que lhe sujeitou todas as
coisas. (1 só, não Deus Pai e Deus Espírito Santo)
E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se
sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos”.
1 Coríntios 15:27,28
6- o Deus todo poderoso, Senhor, senhor dos exércitos, que aparece no velho
testamento é quem?
YHWH, o Deus e Pai de Jesus.
“Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamounos como um povo para sermos-Lhe particular tesouro. Ele designou que Sua igreja na
terra esteja perfeitamente unida no Espírito e conselho do Senhor dos exércitos até ao
fim do tempo… Sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda
guia Seu povo e que continuará a ser com ele, até ao fim” (Mensagens Escolhidas, vol. 2
pp. 397, 406).
“Ainda mais: Cristo é chamado o Verbo de Deus. João 1:1-3. É assim chamado porque
Deus deu Suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo. Foi o Seu
Espírito que inspirou os profetas. (O ESPÍRITO DE CRISTO) I Ped. 1:10 e 11. Ele lhes foi
revelado como o Anjo de Jeová, o Capitão do exército do Senhor, o Arcanjo Miguel. Foi
Cristo que falou a Seu povo por intermédio dos profetas. Escrevendo à igreja cristã, diz
o apóstolo Pedro que os profetas”. PP, p. 366.
Logo, o SENHOR dos Exércitos, é YHWH, o Único Deus verdadeiro, nas Palavras de Jesus
(João 17:3)
“único Deus verdadeiro” (Jo 17:3). “Os diversos títulos da divindade usados no Velho
Testamento descrevem aspectos e atributos diferentes da Pessoa divina. Há um grupo
de palavras designativas usadas com o nome divino “Jeová” que descrevem as
características que pertencem a Ele. A lista a seguir apresenta os mais comuns, e estes,
junto com outros, foram analisados no cap. 6 deste livro:
Gn 22:14 — Jeová-Jireh, o Senhor Proverá;
Êx 15:26 — Jeová-Rapha (Jeová-Ropheka), o Senhor que Sara;
Êx 17:8-15 — Jeová-Nissi, o Senhor é Nossa Bandeira;
Jz 6:23,24 — Jeová-Shalom, o Senhor é Nossa Paz;
Sl 23:1 — Jeová-Ra-ah (Jeová-Ro’i), o Senhor é Meu Pastor;
Jr 23:6 — Jeová Tsidkenu, o Senhor Nossa Justiça;
Ez 48:35 — Jeová-Shama, o Senhor Está Ali”.
(Fonte: https://www.palavrasdoevangelho.com/products/o-senhor-dos-exercitos-porjames-r-baker-escocia/)

“O que significa Senhor dos Exércitos? SENHOR (todas as letras maiúsculas)
Refere-se ao nome de Deus no Antigo Testamento. As traduções bíblicas modernas
utilizam “SENHOR” como equivalente a YHWH (Javé ou Jeová) no hebraico. Ou seja,
sempre que aparece em sua Bíblia a palavra “SENHOR”, com todas as letras maiúsculas,
significa que ali, no original hebraico, consta o nome de Deus. Alguns estudiosos
apontam que o significado do nome de Deus seja algo como “o Eterno” ou “o Deus
Eterno”. Assim, esse nome é focado no Deus Todo Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque
e Jacó. É único e exclusivo para Ele e O diferenciava dos falsos deuses das nações pagãs”.
https://www.esbocandoideias.com/2012/09/o-que-significa-senhor-dosexercitos.html
“Senhor dos Exércitos
Almeida Revista e Corrigida = 276 vezes
Almeida Revista e Atualizada = 274 vezes
Nova Tradução da Linguagem de Hoje = 8 vezes
Deus dos Exércitos
Almeida Revista e Corrigida = 93 vezes
Almeida Revista e Atualizada = 87 vezes
Nova Tradução da Linguagem de Hoje = 6 vezes
No Antigo Testamento, em hebraico, são usadas duas combinações que acompanham o
genitivo “dos exércitos”: YHWH (Javé) e Elohim (Deus).
YHWH dos exércitos aparece 203 vezes (Exod. 12:41; 1 Sam. 1:11; 4:4; 15:2; 17:45; 2
Sam. 6:2, 18; 7:8, 26; 1 Ki. 18:15; 2 Ki. 3:14; 1 Chr. 17:7, 24; Ps. 24:10; 46:8, 12; 48:9;
59:6; 69:7; 80:5, 20; 84:2, 4, 9, 13; 89:9; Isa. 1:9, 24; 3:1, 15; 5:7, 9, 16, 24; 6:3, 5; 8:13,
18; 9:6, 12, 18; 10:16, 23, 26, 33; 13:4, 13; 14:22ff, 27; 17:3; 18:7; 19:4, 12, 16, 20, 25;
21:10; 22:5, 12, 14, 25; 23:9; 24:23; 25:6; 28:5, 22, 29; 29:6; 31:4f; 37:16, 32; 39:5; 44:6;
45:13; 47:4; 48:2; 51:15; 54:5; Jer. 2:19; 5:14; 6:6, 9; 7:3, 21; 8:3; 9:6, 14, 16; 10:16;
11:22; 15:16; 16:9; 19:3, 11, 15; 23:15f, 36; 25:8, 27, 32; 26:18; 27:4, 18, 21; 28:2, 14;
29:4, 8, 17, 21, 25; 30:8; 31:23, 35; 32:14f, 18; 33:11f; 35:13, 17; 38:17; 39:16; 42:15, 18;
43:10; 44:2, 7, 11, 25; 46:10, 18, 25; 48:1, 15; 49:5, 7, 26, 35; 50:18, 25, 31, 33; 51:14,
19, 33, 57; Amos 4:13; 5:14ff, 27; 6:8; Mic. 4:4; Nah. 2:14; 3:5; Hab. 2:13; Zeph. 2:9f;
Hag. 1:2, 5, 7, 9, 14; 2:4, 6, 11, 23; Zech. 1:3f, 6, 12, 14, 16; 2:12f, 15; 3:7, 9; 4:6, 9; 5:4;
6:12, 15; 7:3f, 9, 12; 8:1ff, 6, 9, 11, 14, 18; 9:15; 10:3; 13:2, 7; 14:16f, 21; Mal. 1:4, 6, 8,
13; 2:2, 4, 7, 12, 16; 3:1, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 21)
Elohim dos exércitos aparece 6 vezes (Salmos 59:6; 80:5, 8, 15, 20; 84:9)
No Novo testamento “Senhor dos Exércitos” aparece duas vezes: em Romanos 9,29 e
Tiago 5,4. O frase grega usado é “kyrios zabaot”

Esses
números
podem
ser
parciais”.
http://www.abiblia.org/ver.php?id=619&id_autor=2&id_utente=&caso=perguntas
Os Nomes de Deus e Seus Significados, No Velho Testamento
O TETRAGRAMA SAGRADO – “YHVH ou YHWH”, refere-se ao nome do DEUS DE ISRAEL
em forma escrita e já transliterada ou latinizada. No Aramaico e Hebraico era escrito e
lido horizontalizado da direita para a esquerda, formado por 4 consoantes hebraicas:
“Y” – (Yodh) / “H” – (Hêi) / “V” ou “W” – (VAV) / “H” – (Hêi).
Os nomes YaHVeH, vertido para o português em JAVÉ ou YaHoVaH, vertido para o
português em JEOVÁ, são transliterações para a língua portuguesa e espanhola.
Outros nomes de Deus no Velho Testamento e os seus significados, são:
“EL” – É designado no sentido de ser primeiro, ser senhor, indicando de forma mais
específica a plenitude de poder. O fato de “EL” ser um nome genérico, tendo sido
atribuído também a falsos deuses, não representando o poder ilimitado do Senhor dos
Senhores, fez com que aparecesse na Bíblia combinado com outros nomes para separar
o Deus dos Deuses, verdadeiro e vivo, dos falsos e mortos deuses das religiões pagãs,
como segue:
“ELOAH” – “PODEROSO, FORTE” – (Gênesis 7:1 e Isaías 9:6)
“ELOHIM” – “DEUS CRIADOR, PODEROSO” O primeiro nome pelo qual Deus é
apresentado na Bíblia é “Elohim”, que quer dizer “O Deus Poderoso e Criador”. É o plural
de “Eloah”. O fato de estar no plural confirma a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus
Filho e Deus Espírito Santo, com a mesma essência e natureza poderosa. Na principio da
Bíblia, a natureza superlativa do poder maravilhoso de Deus fica evidente quando
“Elohim” ( A Trindade), determina a criação do mundo e, logo em seguida, a criação do
homem.
“EL-SHADDAI” – “DEUS TODO PODEROSO” – Este foi o nome que Deus usou para se
revelar a Abraão, ao firmar o pacto da Aliança. “Shaddai” significa Deus Todo Poderoso
que tem poder sobre o céu e a terra, sendo Senhor e Soberano sobre tudo e todos. Foi
com este mesmo nome que o Senhor Deus também se revelou a Moisés.
“EL- ELYON” – “DEUS ALTÍSSIMO” – Este nome significa poder e majestade de Deus.
Aquele que está acima de toda a criação, o Altíssimo. É o mais elevado e exaltado.
Aparece em Gênesis 14: 18-24, quando Abraão resgata Ló e recupera os bens tomados
pelo inimigo.
“EL- ROI” – “DEUS QUE VÊ” - Nome atribuído a Deus por Agar quando no deserto depois
de ter sido expulsa por Sara. (Gênesis 16:1-14) Ela percebeu que Deus a viu na sua
angustia e testemunhou ser um Deus que vive e tudo vê.
“EL-OLAM” – “DEUS ETERNO” – Deus não tem princípio, fim e nem quaisquer limitações
de tempo. “Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de
eternidade a eternidade, tu és Deus”. (Salmo 90:2)

“YHWH/YAHWEH/JEOVÁ” – “SENHOR REDENTOR” / “O GRANDE DEUS” – A rigor, o único
nome próprio para Deus. (Deuteronômio 6:4 e Daniel 9:14). Gradativamente os demais
nomes foram sendo menos citados pelo povo Hebreu e substituído por YAHWEH. O Deus
Poderoso que libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito. Traduzido nas Bíblias em
português como “SENHOR”, em letras maiúsculas, para distingui-lo dE ADONAI,
traduzido como “Senhor”. Deus se revelou a Moisés desta forma. “Eu sou”. (Êxodo 3:14).
Outros nomes derivados:
“JEOVÁ-JIRÉ” – “O SENHOR PROVERÁ” Nome usado por Abraão quando Deus proveu o
cordeiro para o sacrifício no lugar de seu filho Isaque, apontando para o sacrifício de
Jesus em nosso lugar.
“JEOVÁ-RAFA” – “O SENHOR QUE SARA” – Eu sou o Senhor que te sara. ( Êxodo 15:26)
“JEOVÁ-NISSI” – “O SENHOR É MINHA BANDEIRA” Aquele que vai à frente numa batalha.
(Êxodo 17:15)
“JEOVÁ-MAKADESH” – “O SENHOR QUE SANTIFICA” – Ele é o único que pode nos
santificar. (Levitico 20:8)
“JEOVÁ-SHALOM” – “O SENHOR NOSSA PAZ” – Nome dado por Gideão. (Juízes 6:24)
“JEOVÁ-ELOIM” – “SENHOR DEUS” – Uma união do nome YHWH e o nome genérico
“Senhor”, simbolizando que Ele é o Senhor dos Senhores. (Salmo 59:5)
“JEOVÁ-TSIDIKENU” – “O SENHOR NOSSA JUSTIÇA” – Só Deus proporciona a justiça para
o homem, através do Seu Filho Jesus. (2 Coríntios 5:21)
“JEOVÁ-ROHI” – “O SENHOR NOSSO PASTOR” – Nome dado pelo Rei Davi, “Yahweh-Rohi
é o meu Pastor; nada me faltará” (Salmo 23:1)
“JEOVÁ-SHAMMAH” – “O SENHOR ESTÁ ALI” – Reafirmando a presença do Senhor no
Templo, quando da volta do cativeiro babilônico. (Ezequiel 8:11 e 44:1-4)
“JEOVÁ-SABAOTH” – “O SENHOR DOS EXÉRCITOS” - Exército significa ajuntamento de
guerreiros, valentes, tanto dos anjos como dos homens. Ele é Senhor dos Exércitos dos
Anjos no céu, como dos homens na terra. Judeus e gentios, ricos e pobres, mestres e
escravos. Ele tem poder para realizar todas suas promessas. (Isaías 1:24)
Dr. Pedro e Racchel, http://apazdosenhorjesus.com/site/os-nomes-de-deus-e-seussignificados-no-velho-testamento/

7- quem morreu na cruz, o filho do homem ou o filho de Deus? Porque?
"Em Sua humanidade CRISTO participou de nossa pecaminosa natureza caída. Se assim
não fosse, então, Ele não teria sido feito 'como Seus irmãos', não fora 'em todos os
pontos tentado como nós somos,' não vencera como temos de vencer, e não é,
portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem precisa e deve ter para ser salvo.
A ideia de que CRISTO foi nascido de uma mãe imaculada e sem pecado (os protestantes

não reivindicam isto para a virgem Maria, [mas os católicos sim]), que não herdou
tendências para o pecado, e que por isto não pecou, remove JESUS do mundo caído, e
do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em Seu lado humano, CRISTO herdou
exatamente o que todo filho de Adão herda - uma natureza pecaminosa, caída. Do lado
divino, desde a Sua própria concepção JESUS foi gerado e nascido do ESPÍRITO. E isto foi
feito para colocar a humanidade em posição vantajosa, e para demonstrar que do
mesmo modo que todos os que são 'nascidos do ESPÍRITO' podem ganhar semelhante
vitória sobre o pecado em sua própria carne pecaminosa. Assim cada um deve vencer
como CRISTO venceu (Apocalipse 3:21). Sem este nascimento não pode haver vitória
sobre a tentação, e nenhuma salvação do pecado (João 3:3-7)." Bible Readings, pág. 21.
“Haveria de Aquele que dera vida aos mortos, sofrer o ser Ele próprio crucificado?
Suportaria o Filho de Deus o ser tão cruelmente morto? Deveria ela renunciar a sua fé
de que Jesus era o Messias? Deveria testemunhar-Lhe a vergonha e a dor, sem ter
sequer o consolo de servi-Lo em Sua aflição? Viu-Lhe as mãos estendidas sobre a cruz;
foram trazidos o martelo e os pregos, e, ao serem estes cravados na tenra carne, os
discípulos, fundamente comovidos, levaram da cruel cena o corpo desfalecido da mãe
de Jesus”. D.T.N., pág. 355.
“Em seu escárnio do Salvador, os que professavam ser os expoentes das profecias
repetiam as próprias palavras que a inspiração predissera que profeririam nessa ocasião.
Em sua cegueira, no entanto, não viam estar cumprindo a profecia. Aqueles que, em
chacota, diziam as palavras: “Confiou em Deus; livre-O agora, se O ama; porque disse:
Sou Filho de Deus”, mal pensavam que seu testemunho havia de ressoar através dos
séculos.” D.T.N., pág. 658.

8- o que a palavra elohim indica com sua pluralidade?
“Termo comum usado nas escrituras hebraicas, Elohim pronunciando Elo(rr)hím(i) (em
hebraico:  )אלהיםé o plural adjetivo de dois gêneros da palavra Eloah ()אלוה, considerado
pelos estudiosos judeus como plural majestático (pluralis majestatis) ou de excelência
(pluralis excellentiæ), expressando grande dignidade, ...
“Deus (Elohim) está na congregação dos poderosos julga no meio dos deuses (Elohim).”
Salmos 81:1.
“Não terá outros deuses (Elohim) diante de mim.” Êxodo 20:2
Já em I Reis 18:27 Elohim foi traduzido por deus.
“E sucedeu que ao meio dia Elia zombava dele e dizia clamai em alta vozes, porque ele
é um deus (Elohim), pode ser que esteja falando ou que tenha alguma viagem,
porventura dorme e despertará.”
“Elohim inclui a plenitude da Divindade. ‘Seu uso no plural tem levado alguns a
quererem, provar com ele a Doutrina da trindade. Sabemos que o plural nas espécies
de superlativo ou de intensidade. Por exemplo a palavra céu aparecia sempre na forma

plural por designar sua majestade ou extensão. O mesmo que acontece com a palavra
mar.” Apolinário, Pedro. Apostila sobre as Testemunhas de Jeová e a exegese. São Paulo:
I.A.E,1981,p.62.
Outro estudioso da língua grega fora do círculo adventista, afirma a mesma coisa em
relação ao termo Elohim:
“Embora seja plural, podendo ser traduzido por ‘deuses’ essas palavras podem indicar o
Ser Supremo, sendo usado o plural para enobrecer a palavra, e não para que pensemos
no verdadeiro plural.
A própria palavra é um plural de El e retém, por isso mesmo, o sentido básico de “força”,
“poder”. A presença desse nome, na narrativa da Criação (no plural), tem dado origem
a interpretação trinitariana da palavra, mas isso é uma Cristianização da passagem, e
não uma verdadeira interpretação.” CHAMPLIM, RUSSEL NORMAN. Enciclopédia da
Bíblia Teologia e Filosofia. São Paulo: Editora e Distribuidora Candeia,1991, p 109.
Outro exemplo do uso do plural de majestade está em Esdras 4 onde lemos de uma carta
que enviada ao rei Artaxerxes. “Esta é a cópia da carta que enviaram ao rei
Artaxerxes...(vers. 11) Note que o destinatário da carta foi o rei Artaxerxes. No verso 18
está a resposta do rei que diz “a carta que nos enviastes” (Esdras4:18). Por que
Artaxerxes diz “a carta que nos enviastes “e não “a carta que me enviastes”? A carta não
havia sido enviada ao rei? Vimos aqui uma ocorrência do plural de majestade”.
Deus (Elohim) Dagom
* “Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao
seu deus (elohim) Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso deus (Elohim) nos
entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo.” Juízes 16:23.
* “Vendo então os homens de Asdode que assim era, disseram: Não fique conosco a
arca do Deus de Israel, pois a sua mão e dura sobre nós e sobre Dagom, nosso deus
(elohim).” I Samuel 5:7.
Aristóteles P. de
compreendida/

Oliveira.

http://aodeusunico.com.br/elohim-uma-palavra-mal-

9- porque Deus refere a si mesmo no plural?
“A palavra elohim não significa um plural de quantidade, se assim fosse, ela deveria ser
traduzida para o grego utilizando a palavra no plural theo (deuses), mas quando ela se
refere a Yahweh ela é sempre traduzida no singular como theos (Deus)”.
A palavra Elohim é um título. Título esse que foi usado para as divindades pagãs, para
autoridades como Moisés, juízes, anjos e objetos. Este título Elohim está no plural, mais
não significa que é plural que expressa quantidade, porque se assim fosse, então
Moisés que foi chamado de Elohim pelo próprio Elohim teria sido ele quantas pessoas?
E as divindades pagãs como: Berit, Quimos, Malcon, Dagom, Zebude, Nisroque as quais
cada uma individualmente foram chamadas de Elohim. Seriam individualmente quantas
cada uma dessas divindades? Por isso que traduzir ou definir a palavra hebraica Elohim

que é um título como Deus ou Deuses é limitar o verdadeiro sentido amplo e
generalizado que é esta palavra para o povo hebreu.
Aristóteles P. de
compreendida/

Oliveira.

http://aodeusunico.com.br/elohim-uma-palavra-mal-

10- a doutrina dos testemunhas de jeová em relação a Jesus está correta?
Jesus, não foi criado por Deus. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Único Filho gerado do
Pai.
João 3:16-18 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”. 17
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para
que o mundo fosse salvo por ele. 18 Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já
está julgado; porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
μονογενης monogenes de 3441 e 1096 ; TDNT - 4:737,606; adj 1) único do seu tipo,
exclusivo 1a) usado para os filhos ou filhas únicos (visto em relação a seus pais) 1b)
usado de Cristo, denota o único filho nascido de Deus. Dicionário Strong
Rejeitar que Jesus é o Filho literal de Deus, cumpre o requisito do anticristo
1 João 2: 22 “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”.
23 Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho,
tem também o Pai.
24 Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer
o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. CADÊ A 3A
PESSOA? SE PAI NÃO É PAI E FILHO NÃO É FILHO, TUDO FOI TEATRO E O ANTICRISTO
REINA.
João 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 o Pai; porque tudo
quanto ele faz, o Filho o faz igualmente”.
11- Por qual blasfêmia Jesus dizia que os fariseus queriam apedreja-lo?
“Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida
pelas ovelhas.
... Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la.
Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para a dar, e poder
para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.
Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras.
E muitos deles diziam: Tem demônio, e está fora de si; por que o ouvis?

Diziam outros: Estas palavras não são de endemoninhado. Pode, porventura, um
demônio abrir os olhos aos cegos?
...Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em
nome de meu Pai, essas testificam de mim.
Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vo-lo tenho dito.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem;
E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha
mão.
Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de
meu Pai.
Eu e o Pai somos um.
Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar.
Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai;
por qual destas obras me apedrejais?
Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas
pela blasfêmia; porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.
Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse: Sois deuses?
Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura
não pode ser anulada,
«quele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque disse:
Sou Filho de Deus?
Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis.
Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que conheçais e acrediteis
que o Pai está em mim e eu nele.
Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos,
E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente
batizado; e ali ficou. João 10:15-40
JESUS NUNCA AFIRMOU SER O PRÓPRIO DEUS, MAS, EM TODO O SEU MINISTÉRIO,
APÓS O MINISTÉRIO TERRESTRE, SEMPRE, INVARIAVELMENTE SEMPRE, AFIRMOU QUE
SEU PAI É A RAZÃO DO SEU VIVER, DE SUA VINDA, DE SUAS OBRAS, DE SEUS MILAGRES;
AO DIZER “EU E O PAI SOMOS UM, FALAVA DE SUA NATURÊZA DIVINA, PORQUANTO
FILHO DE DEUS, NUNCA POR SER DEUS OU IGUAL A DEUS.
VAMOS PREFERIR FICAR AO LADO DOS JUDEUS QUE QUERIAM APEDREJAR A CRISTO
MENTINDO ACERCA DE SUAS PALAVRAS? CRER QUE ELES ESTAVAM CERTOS AO

MENTIREM ABERTAMENTE, COLOCANDO NA BOCA DE JESUS O QUE ELE NUNCA
AFIRMOU? ERAM OS JUDEUS OS CERTOS E JESUS O ERRADO?

12-qual o significado de Jesus e o Pai terem tronos?
Apocalipse 4 mostra o Soberano do Universo em Seu trono, o que lhe é próprio, como
tal.
Apocalipse 5 mostra o Pai no trono e O seu Filho: “...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 5:9-13.
13-Porque o Espirito Santo não aparece tendo um trono?
O Espírito Santo é de Deus, jamais uma outra pessoa além do Pai, ou Deus igual a Ele,
uma 3ª pessoa de uma suposta santíssima trindade.
Jesus é Quem concede dons aos homens, não uma 3ª pessoa de uma suposta trindade
(Atos 2:32 e 33; Efésios 4:10-12);
A presença de Deus é chamada de Espírito Santo.
A presença de Cristo é chamada de Espírito Santo;
A presença de Deus e de Jesus são chamadas de Espírito Santo;
A mente de Deus é chamada de Espírito Santo;
O Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo;
O Trono do Céu e os tronos no Céu; Pai e Filho, somente.
Quantas “Pessoas” divinas devem ser adoradas? O Pai, mediante seu divino Filho; Ou
também ao Filho, por ordem do Pai.
Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em
Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos
judeus.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:21-23.
“Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados.” (The Youth’s Instructor, 7 de julho de
1898. – Filhos e Filhas de Deus, MM 1956, 21 de fevereiro, pág. 58).

Quem nos criou? O Pai e o Filho; (Gênesis 1, Provérbios *:22 a 30 e 30:4; João 1, Hebreus
1); “Lúcifer
no
Céu, antes de
sua
rebelião
foi
um
elevado
e exaltado anjo, o
primeiro
em
honra depois
do amado
Filho de
Deus”. EGW, História da Redenção, 1º. Capítulo.
“Pai

e
Filho empenharam-Se
na
grandiosa,
poderosa
obra
que tinham planejado
—
a
criação do mundo.” “Depois que
a
Terra foi
criada, com sua
vida animal,
o
Pai
e
o
Filho levaram
a
cabo Seu propósito, planejado
antes da
queda de
Satanás,
de
fazer o
homem
à
Sua própria
imagem.
Eles tinham operado
juntos
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criaçãoda
Terra e
de
cada ser
vivente
sobre
ela. E
agora disse Deus a
Seu Filho: “Façamos
o
homem
à
Nossa imagem.”
Ao
sair
Adão das
mãos do
Criador
era
de
nobre estatura
e
perfeita
simetria”.
(Idem, capítulo 2, pág. 21)
Os Autores da nossa salvação: Pai e Filho;
Quantas “Pessoas” divinas decidiram salvar o ser humano? Pai e Filho;
A vida eterna implica no conhecimento de Quem? Deus, o Pai, como único Deus
verdadeiro e a Jesus aquele que o Pai enviou (João 17:3);
A nossa comunhão é com Quem? Pai e Filho (O que vimos e ouvimos, isso vos
anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com
o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1:3);
Quantas “Pessoas” divinas conhecem o Pai? “Todas as coisas me foram entregues por
meu Pai, e 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;
Quantas “Pessoas” divinas conhecem o Filho? Só o Pai.
Quantas “Pessoas” divinas testificam do Filho? Seu Pai. 1 João 5:9.
Fonte: Marcos Avellar. Manual Bíblico Unitariano.

14-Quando alguém fala mal da IASD ou do espirito de profecia, e essa pessoa não guarda
os mandamentos, essa pessoa fala a verdade ou é mentiroso?
Não há qualquer necessidade de alguém falar mal da IASD.
A IASD é quem tem falado mal de si mesma, na medida em que gera notícias sobre si
mesma, conforme descrito nos links: http://aodeusunico.com.br/diagnostico-daapostasia-da-igreja-adventista-e-se-remedio/
http://aodeusunico.com.br/passos-decisivos-para-a-apostasia-da-iasd/

http://aodeusunico.com.br/crescimento-da-igreja-adventista-e-sua-uniao-combabilonia/
http://aodeusunico.com.br/adventistas-de-juazeiro-criam-forum-regional-deliberdade-religiosa/
http://aodeusunico.com.br/que-poder-e-representado-pelo-666-veja-como-a-iasdpregava-e-como-passou-a-pregar/
http://aodeusunico.com.br/novo-templo-da-igreja-adventista-do-7o-dia-central-dejuazeiro-bahia/
http://aodeusunico.com.br/diagnostico-da-apostasia-da-igreja-adventista-e-seremedio/
http://aodeusunico.com.br/igreja-adventista-pede-perdao-por-apoiar-o-nazismo/
http://aodeusunico.com.br/adventistas-pedem-desculpas-por-terem-apoiado-a-hitler/
http://aodeusunico.com.br/heresia-antitrinitariana-jargao-aberracao-teologica-ouverdade-biblica-insofismavel/
http://aodeusunico.com.br/tristes-passos-de-uma-igreja-de-volta-ao-egito/
http://aodeusunico.com.br/o-triste-resultado-dos-dialogos-ecumenicos-em-que-asdenominacoes-se-metem/
Pelo visto, pequena fração dos desvios da IASD, o que se noticia, é tirado dos próprios
eventos e publicações de sites oficiais. Não se fala mal. Descrevem-se fatos lastimáveis
praticados pela igreja que nasceu para reparar brechas na Santa Lei de Deus e há anos
se associou com o Vaticano, com toda ave imunda.
Além disso, os que descrevem com tristeza esses fatos lamentáveis, normalmente são
pessoas tementes a Deus, acostumadas a sofrer por Cristo, que buscam obedecer aos
mandamentos da Santa Lei de Deus (sem esquecer que o 1º. desmorona a trindade),
que creem que o Testemunho de Jesus (Apoc. 1:9) é o Espírito de Profecia (Apoc. 19:10)
e que o dízimo sempre foi em alimento (Lev. 27:30-33), a cada 3º. ano era comido por
órfãos viúvas e estrangeiros (Deut. 14:28 e 29) e que acabou na cruz de Cristo junto com
o sacerdócio levítico, a igreja apostólica não o praticou, embora fosse liberal em ofertas
para os pobres e para o avanço da obra do Senhor Jesus.
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.
Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho,
tem também o Pai. 1 João 2:22,23.
QUE O DEUS E PAI DE JESUS NOS GUIE EM TODA A VERDADE.
“Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém”.
Romanos 16:27.

Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum
dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém.
1 Timóteo 6:16
Paulo Augusto da Costa Pinto

