
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Que princípio revela o caráter do Deus único? 



Porque eu, o Senhor, não mudo;  
por isso vós, ó filhos de Jacó,  

não sois consumidos. 
 

Malaquias 3:6 



Toda a boa dádiva  
e todo o dom perfeito vem do alto,  

descendo do Pai das luzes,  
em quem não há mudança  
nem sombra de variação. 

 
Tiago 1:17 



2. Deus, o Pai, não muda, mas Seu Filho Jesus Cristo? 



Jesus Cristo é o mesmo,  
ontem, e hoje, e eternamente. 

 
Hebreus 13:8 



3. E a Palavra de Deus, pode mudar com o tempo? 



Seca-se a erva, e cai a flor,  
porém a palavra de nosso Deus  

subsiste eternamente. 
 

Isaías 40:8 



4. O Criador não muda,  
mas os homens, Suas criaturas? 



Pois mudaram a verdade de Deus em mentira,  
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,  

que é bendito eternamente. Amém. 
 

Romanos 1:25 



5. As mulheres também resolveram fazer  
uma terrível mudança, qual? 



Por isso Deus os abandonou às paixões infames.  
Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural,  

no contrário à natureza. 
 

Romanos 1:26 



6. O homem em sua cegueira, mudando a verdade 
em mentira, tentou atingir a pessoa de Deus. 

Que blasfêmia cometeu com isso? 



E mudaram a glória do Deus incorruptível  
em semelhança da imagem de homem corruptível,  

e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 
 

Romanos 1:23 



Mudaram a glória do Deus único para uma trindade. 
fizeram de Maria uma deusa (mãe de deus),  

fizeram do homem (papado) deus,  
e finalmente fizeram do espírito santo, um deus, 

representado por uma ave (pomba). 



7. A trindade é uma doutrina humana.  
É a mentira que tentou mudar  

a verdadeira doutrina da Divindade. 
Como podemos, em Cristo Jesus,  

destruir essa mentira? 



Que, sendo em forma de Deus,  
não teve por usurpação ser igual a Deus, 

Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; 

 
Filipenses 2:6,7 



8. Como Cristo ensinou que não pode ser igual a Deus? 



Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; 
e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. 

 
João 10:29 



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 



9. Cristo era menor que o Pai apenas aqui,  
como Filho do Homem? 



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 15:28 



10. Por que Jesus viveu em plena obediência ao Pai? 



“...eis que Eu farei vir o Meu Servo, o Renovo.”  
 

“Eis aqui o Meu servo que escolhi...”  
 

“Mas esvaziou-Se a Si mesmo,  
tomando a forma de Servo...”  

 
Zacarias 3:8 / Mateus 12:18 / Filipenses 2:7-8 



“Disse-lhes Jesus: A Minha comida  
é fazer a vontade dAquele que Me enviou...” 

 

“...porque não procuro a Minha vontade,  
mas a vontade dAquele que Me enviou.” 

 

“Porque Eu desci do céu, não para fazer a Minha  
vontade, mas a vontade dAquele que Me enviou.”  

 
João 4:34; 5:30 e 6:38. 



11. Jesus precisou aprender? 



“E crescia Jesus em sabedoria...” 
 

“...e que nada faço de Mim mesmo;  
mas como o Pai Me ensinou, assim falo.”  

 

Ainda que era Filho, aprendeu a obediência,  
por aquilo que padeceu. 

 
Lucas 2:52; João 8:28 e Hebreus 5:8 



12. Jesus tem o mesmo conhecimento do Pai? 



“Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos  
ou as épocas, que o Pai reservou à Sua própria autoridade. 

 

“Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe,  
nem os anjos no céu nem o Filho, senão o Pai.”  

 

Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu... 
 

Atos 1:7 / Marcos 13:32 / Apocalipse 1:1 



13. Jesus deixou claro as Suas limitações? 



“Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade  
vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer,...” 

 

“Eu não posso de Mim mesmo fazer coisa alguma; ...” 
 

“...e que nada faço de Mim mesmo; ...”  
 

João 5:19; 5:30 e 8:28 



14. Quantas pessoas no universo possui a imortalidade? 



“Aquele que possui, ELE SÓ, a imortalidade,  
e habita em luz inacessível;  

a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver;  
ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém.” 

 
I Timóteo 6:16 



“Pois assim como o Pai  
tem vida em Si mesmo,  

assim também deu ao Filho  
ter vida em Si mesmo.” 

 
João 5:26 



15. Qual a maior prova que Jesus morreu literalmente? 



“Ao qual Deus ressuscitou,  
rompendo os grilhões da morte,...” 

 

“Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou,  
do que todos nós somos testemunhas.” 

 

“A este ressuscitou Deus ao terceiro dia  
e Lhe concedeu que Se manifestasse.”  

 
Atos 2:24 / 2:32 / 10:40.  



“Mas Deus O ressuscitou dentre os mortos.” 
 

 “...como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos  
pela glória do Pai, ...”  

 

“Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor,  
mas também nos ressuscitará a nós PELO SEU PODER.”  

 
Atos 13:30 / Romanos 6:4 / I Coríntios 6:14 



“Sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus,  
nos ressuscitará a nós com Jesus,  

e nos apresentará convosco.”  
 

“...se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor,  
e em teu coração creres que Deus O ressuscitou  

dentre os mortos, será salvo.”  
 

2 Coríntios 4:14 / Romanos 10:9 



16. Como o próprio Deus nos ensina não existir 
mais duas pessoas ou dois deuses, além DELE? 



Eu Sou Yahweh, o SENHOR, teu Deus, 
que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão!  

Não terás outros deuses além de mim. 
 

Êxodo 20:3 



17. Como o Filho e os apóstolos nos ensina não existir 
mais duas pessoas ou dois deuses, além do Pai? 



E a vida eterna é esta: que te conheçam,  
a ti só, por único Deus verdadeiro,  
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

 

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

 
João 17:3 / 1 Coríntios 8:6 
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