
Versos favoritos 

dos trinitarianos 

explicados 

biblicamente: 

III



Atenção!

• Pegue a sua Bíblia e vamos começar!





Introdução

• O dogma da Trindade foi desenvolvido entre 325 dC e
381 dC. Em 381 foi instituída a 3ª pessoa da Trindade,
chamada de Espírito Santo e definido o domingo
como dia de guarda.

• Antes de 381 dC os cristão não eram trinitarianos!



Introdução

• Lembre-se que em nenhum lugar na Bíblia, Deus se
apresenta ou se mostra como uma Trindade



Introdução

• Principais ideias trinitarianas

1. Deus é um, mas são três

2. Há igualdade entre os três

3. As “três pessoas” da Trindade devem ser adoradas



Introdução

4. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade

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



Introdução

8. O Cristo que morre na cruz é o Jesus humano e não o

divino. Logo, Cristo realmente não morreu totalmente!

9. A Trindade ressuscitou Jesus Cristo. Ou seja, Jesus

participou da ressurreição de si mesmo.



Introdução

10. É a terceira pessoa da Trindade quem dá

prosseguimento ao ministério de Jesus aqui na Terra,

depois que Cristo voltou para os céus

• Nenhuma dessas ideias se sustentam biblicamente!



Introdução

• A Trindade é um mistério!

• “O mistério da Santíssima Trindade é o mistério
central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em
si mesmo, e, portanto, a fonte de todos os outros
mistérios da fé, e a luz que os ilumina”. Catecismo da
Igreja Católica



Introdução

https://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_n
ew/p1s2c1_198-421_po.html



Introdução

• “E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a
grande babilônia, a mãe das prostituições e
abominações da terra.” Apocalipse 17:5



Introdução

• “E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo
meu, para que não sejas participante dos seus
pecados, e para que não incorras nas suas pragas.”
Apocalipse 18:4



Introdução

• “Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado
conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles
não lhes é dado;”Mateus 13:11



Introdução

• “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 plenamente o mistério de Deus,
Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do
conhecimento estão ocultos.” Colossenses 2:2 e 3



Introdução

• “Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as
riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, esperança da glória;”
Colossenses 1:27



Introdução

• Você ama mais a Deus ou à igreja que você pertence?



Introdução

• 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.



Introdução
• “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.



Introdução

• 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



Introdução

• A Bíblia relata que Jesus morreu

• “Mas chegando-se a Jesus, e vendo-o já morto, não
lhe quebraram as pernas”. João 19:33



Introdução

• Cristo disse que o Pai é maior do que ele

• "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



Introdução

• A Bíblia mostra que quem inspirou os profetas foi o
Espírito de Cristo



Introdução
• “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.



Recapitulando
• Batismo de Jesus (Mateus, Marcos, Lucas e João): o

Espírito de Deus veio sobre Jesus e não uma 3ª
pessoa. Não há uma 3ª pessoa divina no batismo de
Jesus.

• Mateus 4:1 – Jesus é levado ao deserto pelo Espírito
de Deus e não por uma 3ª pessoa



Recapitulando

• Mateus 12:32 – O pecado contra o Espírito Santo:
atribuir ao mal as obras que são feitas por Deus

• Mateus 28:19 – “O batismo em nome da Trindade”: é
para batizarmos em nome de Jesus!



Recapitulando

• “porque todos quantos fostes batizados em Cristo de
Cristo vos revestistes.” Gálatas 3:27



Recapitulando

• “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.”
Marcos 16:15 e 16



Recapitulando

• “E estes sinais seguirão 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 porão as mãos
sobre os enfermos, e os curarão.”Marcos 16:17 e 18



Recapitulando

• João 1:1 – “O verbo eterno”: o Pai o gerou! Logo,
Jesus é Filho de Deus e teve um início



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água; ele,
porém, vos batizará com o Espírito Santo”.



Mateus 3:11 – o batismo com o Espírito 

Santo e com fogo

• “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.”



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• Antes do Pentecostes...

• Jesus assopra o Espírito Santo sobre seus discípulos



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco;
assim como o Pai me enviou, 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



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “Em quem também vós estais, depois que ouvistes a
palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; e,
tendo nele também crido, fostes selados com o
Espírito Santo da promessa;” Efésios 1:13



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai;
ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto
sejais revestidos de poder.” Lucas 24:49



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “mas recebereis poder, ao descer sobre vós o
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos
confins da terra.” Atos 1:8



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo
• “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 2:3 e 4



Marcos 1:8 – o batismo com 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 Espírito de Jesus não o permitiu”. Atos 16:6 e 7



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo
• “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o

Espírito Santo vos constituiu bispos, para
pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou
com o seu próprio sangue.” Atos 20:28



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo
• “Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: 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 2:16 e 17



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “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
2:33



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me setenta homens
dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e
superintendentes do povo; e os trarás perante a tenda
da congregação, para que assistam ali contigo.”
Números 11:16



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “Então, descerei e ali falarei contigo; tirarei do
Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles; e
contigo levarão a carga do povo, para que não a leves
tu somente.” Números 11:17



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

• “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



Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito 

Santo

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



Marcos 12:36 – a Trindade no evangelho de 

Marcos?

• “O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor
disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até
que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus
pés.”Marcos 12:36



• “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.



Marcos 12:36 – a Trindade no evangelho de 

Marcos?

• “Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o
Espírito Santo vos constituiu bispos, para
pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou
com o seu próprio sangue.” Atos 20:28



Marcos 12:36 – a Trindade no evangelho de 

Marcos?

• “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



João 3:5 – “nascer da água e do Espírito”

• “...Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de
Deus”.



João 3:5 – “nascer da água e do Espírito”

• “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”. 1 João 3:9



João 3:5 – “nascer da água e do Espírito”

• “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura
é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez
novo.” 2 Coríntios 5:17



João 3:5 – “nascer da água e do Espírito”

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



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?

• “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”.



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?

• “Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo,
também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo”.
João 5:26.



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?

• “O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual
vós matastes, suspendendo-o no madeiro”. Atos 5:30



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?

• “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



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?

• “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



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?

• “Recomendou-lhe 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



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?
• Se a Trindade tivesse ressuscitado Jesus, conforme

creem os teólogos trinitarianos, Jesus teria
participado da ressurreição dele mesmo, a cruz teria
sido um teatro e não seria necessário um anjo para
remover a pedra do túmulo (Mateus 28:2 e Marcos
16:5 a 7).



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?
• Cristo tem poder para dar a sua vida e poder para

desistir de dar a vida, logo, tornar a tomá-la. Como
instrumento essencial para a salvação, Cristo dá a sua
vida, obedecendo ao Pai, mas ele poderia ter
desistido de fazer isso ainda vivo e assim, tornar a
tomá-la (a vida dele).



João 10:17 e 18 – “Jesus participou da 

ressurreição dele mesmo”?

• Em suma, por Jesus ter íntima comunhão com seu
Deus e Pai, conhecendo Seu amor e misericórdia,
podia assegurar que daria a sua vida (recebida do Pai)
ao morrer na cruz e tornaria a tomá-la (tê-la
novamente).



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “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”.



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “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”. Mateus 28:20



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “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”.



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

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



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “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”.



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

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



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “... 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



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “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”.



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “... 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”.
João 17:26



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

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



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do
Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade,
que procede do Pai, ele testificará de mim”. João
15:26



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos
corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai.”
Gálatas 4:6



João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “... eis que estou convosco todos os dias até a
consumação do séculos.”Mateus 28:20

• Quantas vezes Jesus se referiu a ele mesmo como se
fosse outra pessoa?





João 14:16 a 18 – “O outro consolador”

• “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”.



João 20:27 a 29 – “A exclamação de Tomé”

• “Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as
minhas mãos; e chega a tua mão, e põe-na no meu
lado; e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé
respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu!
Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste; bem-
aventurados os que não viram e creram.”



João 20:27 a 29 – “A exclamação de Tomé”

• Relembre que Jesus diz que é Mestre e Senhor

• “Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem,
porque eu o sou”. João 13:13



João 20:27 a 29 – “A exclamação de Tomé”

• Veja ainda o objetivo do evangelho de João

• “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 20:31



• “Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade”?
Gálatas 4:16



Baixe gratuitamente a 1ª edição do Manual 

Bíblico Unitariano em:

www.AoDeusUnico.com.br



Baixe gratuitamente o áudio das principais 

partes do Manual Bíblico Unitariano (1ª edição) 

em:

www.AoDeusUnico.com.br



Baixe gratuitamente o PDF deste estudo em

www.AoDeusUnico.com.br



Muito obrigado pela atenção dos irmãos!

Até o próximo estudo!



marcosavellar@hotmail.com


