
Por Sérgio e Ana Ventura, Catraia Cimeira, Portugal. 
(sergioanaventura@gmail.com)



“Poderás descobrir as cousas profundas de 

Deus? Poderás descobrir perfeitamente o 

Todo-poderoso?”  Jó 11:7



“Não tenho aprendido a sabedoria, Nem tenho 

conhecimento do Santo.  Quem subiu ao céu, e 

desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? 

Quem amarrou as águas num vestido? Quem 

estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é 

o seu nome, e qual é o nome de seu filho, se o 

sabes?” Pv. 30:3,4



“A revelação das tuas palavras 

esclarece e dá entendimento aos 

simples.”  Sl. 119:130 (ARA)



“Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da 

terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios 

e instruídos e as revelaste aos pequeninos.” 

Mt. 11:25 (ARA)



“Gostaria, pois, que soubésseis quão grande luta 

venho mantendo por vós… ; (…) para 

compreenderem plenamente o mistério de Deus, 

Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e 

do conhecimento estão ocultos.” Col. 2:1-3 

(ARA)



“Eu te exorto diante de Deus que dá vida a todas 

as coisas e diante de Jesus Cristo, … que 

guardes este mandamento sem mácula nem 

repreensão até a vinda de nosso Senhor Jesus 

Cristo; a qual no tempo próprio mostrará o 

bem-aventurado e único Soberano, o Rei 

dos reis e o Senhor dos senhores, 

I Tim. 6:13-15



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”. 

I Tim. 6:16  (ACF)

(Ele só, o Pai)



“Deus nunca foi visto por alguém. O Filho 
unigênito*, que está no seio do Pai, este o fez 

conhecer.” Jo. 1:18 (ARC)

* Do Dicionário da Porto Editora: Unigénito - adj. único que foi gerado,
n.m. filho único (Do lat. Unigenĭtu-, «gerado sozinho»)



Disse Jesus: “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.” 

Mt. 11:27 (ARA)



“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?” Jo. 14:9 (ARA)



“Nestes últimos dias, [Deus] nos falou pelo 

Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 

coisas, pelo qual também fez o universo.  

Ele, que é o resplendor da glória e a 

expressão exata do seu Ser”. Hb. 1:2,3 

(ARA)



“Porquanto, nele [Cristo], habita, 

corporalmente, toda a plenitude da 

Divindade.” Cl. 2:9 (ARA)



“Pois a qual dos anjos disse [Deus] jamais: Tu 

és meu Filho, eu hoje te gerei? E outra vez: 

Eu lhe serei Pai, e ele me será Filho? E, 

novamente, ao introduzir o Primogênito no 

mundo, diz: E todos os anjos de Deus o 

adorem.”  Heb. 1:5,6 (ARC)



“Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a 

seus anjos faz ventos, e a seus ministros, 

labareda de fogo; mas acerca do Filho: O teu 

trono, ó Deus, é para todo o sempre; e: 

Cetro de eqüidade é o cetro do seu reino. 

(…)



Ainda: No princípio, Senhor, lançaste os 

fundamentos da terra, e os céus são obra das 

tuas mãos” Heb. 1:7,8,10 (ARC)



“Disse também Deus: Façamos o homem à 

nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança” Gén. 1:26, 1ª parte



“O SENHOR me possuía no início de sua obra, 

antes de suas obras mais antigas. (…) Então, eu 

estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia, 

eu era as suas delícias, folgando perante ele em 

todo o tempo”. Pv. 8:22, 30 (ARA)



“Nele [o Filho], foram criadas todas as coisas, 

nos céus e sobre a terra, as visíveis e as 

invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, 

quer principados, quer potestades. Tudo foi 

criado por meio dele e para ele.” 

Cl. 1:16 (ARA)



“Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o 

meu escolhido, em quem a minha alma se 

compraz; pus sobre ele o meu Espírito, e ele 

promulgará o direito para os gentios. (…) Eu, o 

SENHOR, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela 

mão, e te guardarei, e te farei mediador da 

aliança com o povo e luz para os gentios”.  

Is. 42:1,6 (ARA)



“Porque Deus amou ao mundo de tal 

maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo o que nele crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna.”  

Jo. 3:16 (ARA)



“Os judeus procuravam com maior ânsia tirar-

lhe a vida, porque… dizia que Deus era seu 

próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus, 

pois, lhes disse: Em verdade, em verdade vos 

digo que o Filho nada pode fazer de si 

mesmo, senão o que vir o Pai fazer; porque 

tudo o que ele fizer, o faz também 

semelhantemente o Filho.” Jo. 5:18,19



“Eu desci do céu, não para fazer a minha 

vontade, mas a vontade daquele que me 

enviou. (…) Assim como o Pai que vive, 

me enviou, e eu também vivo pelo Pai; 

assim quem de mim se alimenta, também 

viverá por mim.” Jo. 6:38,57



“Mas a hora vem e agora é, em que os 

verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 

espírito e em verdade; porque são estes que 

o Pai procura para seus adoradores. Deus é 

espírito; e é necessário que os que o 

adoram, o adorem em espírito e em 

verdade.” Jo. 4:23,24



“Não se turbe o vosso coração; crede 

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 preparar-vos 

lugar”. Jo. 14:1,2 



“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.” Jo. 14:16-18 

(ARA)



“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e 

a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão 

por mim.” Jo.14:6



“Eis que eu [Jesus] estou convosco todos os 

dias até o fim do mundo.” Mat. 28:20



“Ouvistes 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.” Jo. 14:28 (ARA)



“Respondeu Jesus: Se alguém me ama, 

guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, 

e viremos para ele e faremos nele morada.” 

Jo. 14:23 (ARA)



“Vós, porém, não estais sujeitos à carne, mas 

ao Espírito, se realmente o Espírito de Deus 

habita em vós. Mas se alguém não tem 

o Espírito de Cristo, esse não é dele.” 

Rom. 8:9



“Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a 

Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que 

ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também 

dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu 

Espírito que habita em vós.” Rom. 8:11



“Para que ele [O Pai] vos conceda, conforme as 

riquezas da sua glória, que sejais robustecidos com 

poder pelo seu Espírito no homem interior; que 

habite Cristo pela fé em vossos corações, sendo vós 

arraigados e fundados em amor”. Ef. 3:16,17



“Estou crucificado com Cristo; logo já não 

sou eu, o que vivo, mas é Cristo que vive 

em mim. Aquela vida que agora vivo na 

carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me 

amou e se entregou por mim.” Gál. 2:20



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

só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus 

Cristo, a quem enviaste.” 

Jo. 17:3 (ACF)



“Para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de 

quem são todas as coisas, e para quem nós 

existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, por 

quem são todas as coisas, e nós outros por 

ele.” I Cor. 8:6



“Pois só há um Deus e só há um mediador

entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem” 

I Tim. 2:5



“Mas quero que vós saibais que 

Cristo é a cabeça de todo o homem, 

e o homem é a cabeça da mulher, e 

Deus é a cabeça de Cristo.” 

I Cor. 11:3



“Ora o Senhor é o Espírito; e onde há o Espírito do 

Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rosto 

sem véu, contemplando como em espelho a glória 

do Senhor, somos transformados na mesma 

imagem de glória em glória, como pelo Senhor o 

Espírito.” II Cor. 3:17,18



“Tomai o capacete da salvação, e a espada do 

Espírito, que é a palavra de Deus”. Ef. 6:17



“Ele [Jesus] tinha na destra sete estrelas; da 

boca saía uma espada de dois gumes, e o 

rosto era como o sol quando brilha na sua 

força.” Ap. 1:16



“Pois a palavra de Deus é viva, e eficaz, e 

mais cortante que qualquer espada de dois 

gumes, e que penetra até a divisão de alma e 

espírito, e de juntas e medulas, e pronta para 

discernir as disposições e pensamentos do 

coração.” Heb. 4:12



“Então prostrei-me ante os seus pés para o 

adorar [ao anjo]. Ele me disse: Vê não faças 

tal; sou servo contigo e com teus irmãos que 

guardam o testemunho de Jesus; adora a 

Deus. Pois o testemunho de Jesus é o 

espírito da profecia.” Ap. 19:10 



“A profecia jamais foi dada pela vontade dos 

homens, mas os homens da parte de Deus 

falavam, movidos pelo Espírito Santo.” 

II Pe. 1:21



“Diz o Espírito Santo: Hoje se ouvirdes a sua 

voz, não endureçais os vossos corações como 

na provocação, no dia da provação no deserto, 

onde os vossos pais me experimentaram, 

pondo-me à prova, e viram as minhas obras 

por quarenta anos.” Heb. 3:7-9



“E comeram todos do mesmo manjar 

espiritual, e beberam todos da mesma bebida 

espiritual, pois beberam duma rocha 

espiritual que os acompanhava, a qual 

rocha era Cristo.” I Cor. 10:3,4 



“Mas Deus não se agradou da maior {parte} 

deles, pelo que foram prostrados no deserto. 

(…) E não tentemos a Cristo, como alguns 

deles também tentaram e pereceram pelas 

serpentes.” I Cor. 10:5,9 (ARC) 



“De quanto mais severo castigo, pensais vós, 

será julgado digno aquele que calca aos pés 

o Filho de Deus e tem em conta de profano 

o sangue da aliança, com que foi 

santificado, e ultraja ao Espírito da graça?” 

Heb. 10:29



“Fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, 

e ouvi por detrás de mim uma grande voz 

como de trombeta, que dizia: O que vês, 

escreve-o em um livro e envia-o às sete 

igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a 

Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodicéia.” 

Ap. 1:10-11 



“Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz 

aquele que tem as sete estrelas na sua destra, 

que anda no meio dos sete candeeiros de ouro: 

(…) Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a 

comer da árvore da vida, que está no Paraíso 

de Deus.” Ap. 2:1,7



“Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto 

diz o primeiro e o último, que foi morto e 

tornou a viver: (…) Quem tem ouvidos, ouça o 

que o Espírito diz às igrejas. O vencedor 

nada sofrerá da segunda morte.” Ap. 2:8,11



“Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz 

aquele que tem a afiada espada de dois gumes: (…) 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 

igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e lhe 

darei também uma pedra branca, e nesta pedra um 

novo nome escrito, o qual ninguém sabe senão quem 

o recebe.” Ap. 2:12,17



“Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto 

diz o Filho de Deus, que tem olhos como 

uma chama de fogo, e os seus pés são 

semelhantes ao latão polido: (…) Quem tem 

ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 

igrejas.” Ap. 2:18,29



“Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele 

que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas: 

Sei as tuas obras; que tens nome de que vives, e estás 

morto. (…) Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas.” Ap. 3:1,6



“Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto 

diz o Santo, o Verdadeiro, o que tem a chave 

de Davi, o que abre e ninguém fechará, o que 

fecha e ninguém abre: (…) Quem tem ouvidos, 

ouça o que o Espírito diz às igrejas.” 

Ap. 3:7,13



“Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Isto diz o 

Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio 

da criação de Deus: (…) Eis aí 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. (…) Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas.” Ap. 3:14,20,22



“Imediatamente fui arrebatado pelo Espírito. 

Eis havia um trono posto no céu, e sobre o 

trono um sentado (…) Do trono saem 

relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono 

ardiam sete lâmpadas de fogo, que são os sete 

Espíritos de Deus” Ap. 4:2,5



“Vi no meio do trono e das quatro criaturas 

viventes, e no meio dos anciãos, um Cordeiro 

em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete 

chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos 

de Deus, enviados por toda a terra.” Ap. 5:6



“Não haverá jamais maldição. O trono de 

Deus e do Cordeiro estará nela [na santa 

cidade], e os seus servos o servirão”. Ap. 22:3



“Quem é o mentiroso senão aquele que nega que 

Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que 

nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho, 

não tem o Pai; quem confessa o Filho, tem 

também o Pai.” I Jo. 2:22,23



“O mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus

nosso Pai que nos amou e nos deu eterna 

consolação e boa esperança pela graça,  

console os vossos corações e os confirme em 

toda a boa obra e palavra.” II Tes. 2:16, 17



“O que vós, porém, ouvistes desde o princípio, 

permaneça em vós. Se o que ouvistes desde o 

princípio permanecer em vós, permanecereis 

vós também no Filho e no Pai.” I Jo. 2:24



“Ao único Deus nosso Salvador, por Jesus 

Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, 

domínio e poder antes de toda a eternidade, e 

agora e por todos os séculos. Amém.”  Jud. 25



Falando sobre o “outro” Consolador, Jesus disse:

Aquele que tem os meus mandamentos e os 

guarda esse é o que me ama; e aquele que me 

ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e 

me manifestarei a ele.

Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): Senhor, de 

onde vem que te hás de manifestar a nós, e não 

ao mundo?

João 14:21-23



Falando sobre o “outro” Consolador:

Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me 

ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o 

amará, e viremos para ele, e faremos nele 

morada.

João 14:21-23                              

(slide incluído)



Salvo indicação em contrário, a versão da Bíblia utilizada foi a SBB 
(Sociedade Bíblica Britânica). 

Outras versões indicadas:

ARA – Almeida Revista e Actualizada

ARC – Almeida Revista e Corrigida

ACF – Almeida Corrigida Fiel

Esta apresentação também está disponível noutras línguas. Para mais 
informações, contactar: sergioanaventura@gmail.com
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