
ESTUDO  BÍBLICO 

 



O vinho da prostituta Babilônia tem embriagado 
muito mais as suas filhas do que os reis da Terra. 
A maioria dos professos cristãos têm aceitado as  

doutrinas “impostas” pela igreja mãe, a grande. 
O teor alcóolico, inebriante, deste vinho pode ser 

comparado a falsa doutrina da Trindade, que  
Impossibilita os seus religiosos de raciocinar com  
lucidez e enxergar o claro “Assim diz o SENHOR”. 



Este estudo é um convite a todos os cristãos  
a buscarem respostas sinceras e verdadeiras  

para os 24 questionamentos nele contido  
em desfavor da doutrina misteriosa da Trindade. 

Se encontrar às respostas na Bíblia, com um claro  
“Assim diz o SENHOR”, então deve continuar crendo  

nessa doutrina, porém se não encontrar,  
é hora de decidir pela verdade bíblica. 



1. Por que a suposta terceira pessoa da Trindade 
não conhece o Pai e nem o Filho? 



 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 



2. Por que apenas o Pai, o Deus único, sabe o dia 
 e a hora que Jesus retornará à Terra, em glória? 

Por que a suposta pessoa do Espírito Santo, 
como uma “pessoa” onisciente não sabe?  



Mas daquele dia e hora ninguém sabe, 
nem os anjos do céu,  

mas unicamente meu Pai. 
 

Mateus 24:36 



3. Por que a suposta pessoa do Espírito santo 
não é mencionado ou não está presente no  
retorno de Cristo à Terra, juntamente com  

o Pai e os santos anjos?  



Porque,  
quem se envergonhar de mim  

e das minhas palavras,  
dele se envergonhará o Filho do homem,  

quando vier na sua glória,  
e na do Pai e dos santos anjos. 

 
Lucas 9:26 



4. Por que a suposta pessoa do Espírito santo 
não forma unidade com o Pai e o Filho, 

quando até os homens formam?  



Eu e o Pai somos um. 
 

João 10:30 



5. Por que o conhecimento que salva o homem  
para a vida eterna está em conhecer apenas  
o Pai e o Filho? Não é importante conhecer  

a suposta pessoa do Espírito Santo?  



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

por único Deus verdadeiro,  
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

 
João 17:3 



6. Por que Jesus não reconhece a suposta pessoa  
do Espírito Santo, com ele e o Pai,  

antes que o mundo existisse?  



Eu glorifiquei-te na terra,  
tendo consumado a obra que me deste a fazer. 

E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, 
com aquela glória que tinha contigo  

antes que o mundo existisse. 
 

João 17:4,5 



7. Por que os pecadores redimidos só podem  
“ser como um só” apenas com o Pai e o Filho?  



Para que todos sejam um,  
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; 

que também eles sejam um em nós,  
para que o mundo creia que tu me enviaste. 

 
João 17:21 



8. Por que Estêvão viu apenas duas pessoas  
no céu: O Pai e o Filho, em pé, à Sua direita?  



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 



9. Por que a suposta terceira pessoa da Trindade  
não é mencionada como Deus ou Senhor?  



Todavia para nós há um só Deus, o Pai, 
de quem é tudo e para quem nós vivemos; 

e um só Senhor, Jesus Cristo,  
pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 

 
1 Coríntios 8:6 



10. Por que somente nas pessoas do Pai  
e do Filho estão escondidos todos os tesouros  

da sabedoria e da ciência? 



Para que os seus corações sejam consolados, 
e estejam unidos em amor, e enriquecidos da  
plenitude da inteligência, para conhecimento  

do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, 
Em quem estão escondidos todos os  
tesouros da sabedoria e da ciência. 

 
Colossenses 2:2,3 



11. Por que o Pai nunca nos falou nesses últimos  
dias pela suposta pessoa do Espírito Santo? 
Deu toda a herança para o Filho e não sobrou  

nada para a suposta terceira pessoa da Trindade? 



Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, 
e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,  
a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, 

A quem constituiu herdeiro de tudo,  
por quem fez também o mundo. 

 
Hebreus 1:1,2 



12. Por que a comunhão de João e dos demais 
apóstolos eram apenas com duas pessoas:  

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 



13. Por que a suposta terceira pessoa da Trindade 
não participa da confecção, entrega ou  

disseminação da maior revelação profética? 



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 



14. Por que, por ocasião do arrebatamento da igreja, 
Cristo confessará o nome dos vitoriosos na  
presença do Pai e dos anjos, mas não cita  

a suposta terceira pessoa da Trindade?  
Seria “ela” inferior aos anjos, em importância? 



O que vencer será vestido de vestes brancas, 
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome  
do livro da vida; e confessarei o seu nome  
diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 

 
Apocalipse 3:5 



15. Por que somente a suposta terceira pessoa da 
Trindade, não é mencionada, adorada, louvada...  
Na maior festa de adoração de todos os tempos, 

desde que o mundo foi criado? 



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 5:13 



16. Por que os ímpios, por ocasião do retorno de 
Cristo à Terra na presença de Deus, vê apenas  

o Pai e o Cordeiro? 



E diziam aos montes e aos rochedos: 
Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto  

daquele que está assentado sobre o trono,  
e da ira do Cordeiro. 

 
Apocalipse 6:16 



17. Por que a graça da salvação é dedicada  
somente a Deus e ao Cordeiro? 



E clamavam com grande voz, dizendo: 
Salvação ao nosso Deus,  

que está assentado no trono,  
e ao Cordeiro. 

 
Apocalipse 7:10 



18. Por que a suposta terceira pessoa da Trindade 
não tem autoridade ou poder no governo eterno 

de Deus e do Seu Cristo? 



E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, 
e houve no céu grandes vozes, que diziam: 

Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor 
e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. 

 
Apocalipse 11:15 



E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: 
Agora é chegada a salvação, e a força,  

e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo;  
porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, 

o qual diante do nosso Deus os acusava  
de dia e de noite. 

 
Apocalipse 12:10 



19. Por que os santos irrepreensíveis, selados, 
somente terão os nomes do Pai e do Filho? 



Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, 
de pé sobre o monte Sião,  

e com ele cento e quarenta e quatro mil  
que traziam escritos na testa  

o nome dele e o nome de seu Pai. 
 

Apocalipse 14:1 



20. Por que no juízo final, diante do lago de fogo 
e enxofre, a suposta terceira pessoal da Trindade 

é completamente ausente, sendo que  
até os anjos são mencionados? 



Também este beberá do vinho da ira de Deus, 
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira;  

e será atormentado com fogo e enxofre  
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 

 
Apocalipse 14:10 



21. Por que no louvor especial feito por Moisés 
e pelo Cordeiro à Deus, o Pai, a suposta terceira 

pessoa da Trindade não participa da composição,  
do louvor, nem recebendo-o? 



E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus,  
e o cântico do Cordeiro, dizendo:  

Grandes e maravilhosas são as tuas obras,  
Senhor Deus Todo-Poderoso!  

Justos e verdadeiros são os teus caminhos,  
ó Rei dos santos. 

 
Apocalipse 15:3 



22. Na Nova Terra, não haverá templos?  
O templo espiritual serão apenas as pessoas  

de Deus, o Pai, e o Cordeiro? 
Por que a suposta pessoa terceira da Trindade  
é completamente ignorada até na eternidade? 



E nela não vi templo, 
porque o seu templo é  

o Senhor Deus Todo-Poderoso,  
e o Cordeiro. 

 
Apocalipse 21:22 



23. Por que a suposta terceira pessoa da Trindade  
não tem nenhuma participação na iluminação  

da Nova Terra? 



E a cidade não necessita de sol nem de lua,  
para que nela resplandeçam,  

porque a glória de Deus a tem iluminado,  
e o Cordeiro é a sua lâmpada. 

 
Apocalipse 21:23 



24. Por que a suposta terceira pessoa da Trindade  
não tem um trono, ou seja, comando no governo 
eterno que pertence apenas ao Pai e ao Filho? 



E mostrou-me o rio puro da água da vida, 
claro como cristal,  

que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. 
 

E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; 
e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,  

e os seus servos o servirão. 
 

Apocalipse 22:1,3 



A suposta pessoa do Espírito Santo 
está ausente de todos os grandes eventos,  

desde o princípio até o fim, e na eternidade. 



1. Antes do mundo existir (Jo 17:5) 
2. Na oração de Cristo (Jo 17) 
3. Na exaltação do Filho (At 7.56) 
4. Durante a pregação do Evangelho (Hb 1.1,2) 
5. Na revelação do Apocalipse (Ap 1.1) 
6. No selamento dos santos incorruptíveis (Ap 14.1) 
7. No retorno de Cristo (Lc 9.26/Ap 6.16) Nem sabe (Mt 24.36) 
8. Na maior festa de adoração (Ap 5.13) 
9. Na “premiação” e festa dos vitoriosos (Ap 3.5) 
10. No juízo final, lago de fogo (Ap 14.10) 
11. Na Nova Terra, como templo e luz (Ap 21.22,23) 
12. No trono e governo eterno – eternidade (Ap 22.1,3) 
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