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IV



Atenção!

• Pegue a sua Bíblia e vamos começar!





Introdução

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



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

• A igreja que você frequenta adora verdadeiramente o
Deus da Bíblia?



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

• 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

• 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 relata que Jesus morreu e que Deus o
ressuscitou



Introdução
• “Sendo este entregue pelo determinado desígnio e

presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por
mãos de iníquos; o qual, porém, Deus ressuscitou,
rompendo os grilhões da morte; porquanto não era
possível fosse ele retido por ela... A este Jesus Deus
ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas”. Atos
2:23, 24 e 32



Introdução
• A Bíblia, em Atos, chama o Espírito de Jesus, de

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



Introdução

• A Bíblia explica, em Atos, que os batismos eram
realizados em nome de Jesus

• “Quando ouviram isto, foram batizados em nome do
Senhor Jesus”. Atos 19:5



Recapitulando

• Marcos 1:8 – o batismo com o Espírito Santo
• Marcos 12:36 – a Trindade no evangelho de Marcos?
• João 3:5 – nascer da água e do Espírito
• João 10:17 e 18 – Jesus participou da ressurreição

dele mesmo?



Introdução

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

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



Atos 5:3 e 4 – “Mentir ao Espírito Santo”
• “Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás

o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e
retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a
não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu
poder? Por que formaste este desígnio em teu
coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus”.
Atos 5:3 e 4



Atos 5:3 e 4 – “Mentir ao Espírito Santo”

• Ainda sobre Ananias e Safira, veja o texto que os
trinitarianos não enfatizam: “Então Pedro lhe disse:
Por que é que entre vós vos concertastes para tentar
o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que
sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti”.
Atos 5:9



Atos 5:3 e 4 – “Mentir ao 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



Atos 28:25 a 27 - “O Espírito Santo fala”

• “E, havendo discordância entre eles, despediram-se,
dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito
Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías,
quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido,
ouvireis e não entendereis; vendo, vereis e não
percebereis.” Atos 28:25 e 26



Atos 28:25 a 27 - “O Espírito Santo fala”

• “para que, vendo, vejam e não percebam; e,
ouvindo, ouçam e não entendam; para que não
venham a converter-se, e haja perdão para eles.”
Marcos 4:12



Atos 28:25 a 27 - “O Espírito Santo fala”

• Foi o Espírito de Cristo! Vejamos:



• “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



Romanos 8:11 – “A terceira pessoa também 
ressuscitou Jesus?”

• “Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou
Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou
a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o
vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em
vós habita”.



Romanos 8:11 – “A terceira pessoa também 
ressuscitou Jesus?”

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



Romanos 8:26 – “O Espírito intercede”

• “E da mesma maneira também o Espírito ajuda as
nossas fraquezas; porque não sabemos o que
havemos de pedir como convém, mas o mesmo
Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis”. Romanos 8:26



Romanos 8:26 – “O Espírito intercede”

• Temos quantos intercessores ou mediadores?

• Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” João
14:6



Romanos 8:26 – “O Espírito intercede”

• “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre
Deus e os homens, Jesus Cristo homem.” I Timóteo
2:5



Romanos 8:26 – “O Espírito intercede”

• “E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso
coração o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai!
Gálatas 4:6



Romanos 8:26 – “O Espírito intercede”

• “O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas,
e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da
Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante
de meu Pai e diante dos seus anjos”. Apocalipse 3:5



Romanos 8:27 – “A mente do Espírito”

• “E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente
do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que
ele intercede pelos santos.” Romanos 8:27



Romanos 8:27 – “A mente do Espírito”

• “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-
me e conhece os meus pensamentos; vê se há em
mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho
eterno.” Salmo 139: 23 e 24



Romanos 8:27 – “A mente do Espírito”

• “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”. Mateus 11:27



Romanos 8:27 – “A mente do Espírito”

• “Portanto, todo aquele que me confessar diante dos
homens, também eu o confessarei diante de meu Pai,
que está nos céus. Mas aquele que me negar diante
dos homens, também eu o negarei diante de meu
Pai, que está nos céus”. Mateus 10:32 e 33



I Coríntios 2:11 – “A mente da terceira 
pessoa”?

• “Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem, que nele está? Assim
também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o
Espírito de Deus”. I Coríntios 2:11



I Coríntios 2:11 – “A mente da terceira 
pessoa”?

• “Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras
de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que
José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó
seu pai”. Gênesis 45:27



I Coríntios 2:11 – “A mente da terceira 
pessoa”?

• O espírito de Jacó que reviveu representava Jacó ou
um segundo Jacó?



I Coríntios 2:11 – “A mente da terceira 
pessoa”?

• “Por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul,
rei da Assíria, e o espírito de Tiglate-Pilneser, rei da
Assíria, que os levaram presos, a saber: os rubenitas e
gaditas, e a meia tribo de Manassés; e os trouxeram a
Hala, e a Habor, e a Hara, e ao rio de Gozã, até ao dia
de hoje”. I Crônicas 5:26



I Coríntios 2:11 – “A mente da terceira 
pessoa”?

• “O espírito de alguém significa outra pessoa além dela
mesma?



I Coríntios 3:16 e 17 e 6:19 e 20 – “O templo 
ou o santuário do Espírito Santo”

• “Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o
Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir
o santuário de Deus, Deus o destruirá; pois o
santuário de Deus, que são vocês, é sagrado”. I
Coríntios 3:16 e 17



I Coríntios 3:16 e 17 e 6:19 e 20 – “O templo 
ou o santuário do Espírito Santo”

• “Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário
do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi
dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto,
glorifiquem a Deus com o corpo de vocês”. I Coríntios
6:19 e 20



I Coríntios 3:16 e 17 e 6:19 e 20 – “O templo 
ou o santuário do Espírito Santo”

• “Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a
minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e
faremos nele morada”. João 14:23



I Coríntios 12:4 a 6 – A atuação da Trindade?

• “Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o
mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o
Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos”. I
Coríntios 12:4 a 6



I Coríntios 12:4 a 6 – A atuação da Trindade?

• Quem concede dons aos homens é Jesus conforme o
apóstolo Paulo registrou em Efésios 4:7 a 16 que fala
no dom de Cristo e que Cristo concedeu dons aos
homens



I Coríntios 12:4 a 6 – A atuação da Trindade?

• “Que a graça foi concedida a cada um de nós segundo
a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando
ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e
concedeu dons aos homens.” Efésios 4:7 e 8



I Coríntios 12:4 a 6 – A atuação da Trindade?

• “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros
para profetas, outros para evangelistas e outros para
pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento
dos santos para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo,” Efésios 4:11 e 12



I Coríntios 12:8 e 9 – “Os dons do Espírito”

• “Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra
da sabedoria; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a
palavra do conhecimento; a outro, no mesmo
Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de
curar;” I Coríntios 12:8 e 9



I Coríntios 12:8 e 9 – “Os dons do Espírito”

• “Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do
Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto
desvendado, contemplando, como por espelho, a
glória do Senhor, somos transformados, de glória em
glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito.” II Coríntios 3:17 e 18



I Coríntios 12:8 e 9 – “Os dons do Espírito”

• Ainda em II Coríntios 4:5, Paulo identifica, no
contexto, Jesus como o Senhor: “Porque não nos
pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como
Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por
amor de Jesus.”



I Coríntios 12:8 e 9 – “Os dons do Espírito”

• “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres." João 8:36



I Coríntios 12:8 e 9 – “Os dons do Espírito”

• “Porquanto aos que de antemão conheceu, também
os predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre
muitos irmãos.” Romanos 8:29



II Coríntios 13:13 – “A bênção da Trindade?”

• “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e
a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós”.



II Coríntios 13:13 – “A bênção da Trindade?”

• “Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se
alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja
anátema. Maranata! A graça do Senhor Jesus Cristo
seja convosco. O meu amor seja com todos vós em
Cristo Jesus. Amém.” I Coríntios 16:21 a 24



II Coríntios 13:13 – “A bênção da Trindade?”

• “Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de
Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está
em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia,” II
Coríntios 1:1



II Coríntios 13:13 – “A bênção da Trindade?”

• “graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso
Pai, e do Senhor Jesus Cristo.” II Coríntios 1:2



II Coríntios 13:13 – “A bênção da Trindade?”

• “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda
consolação!” II Coríntios 1:3



II Coríntios 13:13 – “A bênção da Trindade?”

• Se realmente o apóstolo Paulo cresse na existência da
Trindade, provavelmente ele teria citado
primeiramente Deus Pai, depois Deus Filho e por
último .... Mas não é isso o que está no texto! E esta é
a única vez que há o término de uma carta de Paulo
dessa forma.



II Coríntios 13:13 – “A bênção da Trindade?”

• “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



• “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


