




“Significa que nós não morremos.” 



"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) 

 



É  conhecer o Pai como único Deus 

verdadeiro, e a Jesus.  Hoje vamos nos 

concentrar em Cristo, porque a nossa 

vida eterna depende de saber quem é 

JESUS. 

 



Se o diabo quer nos 

roubar a nossa vida 

eterna, o que você 

acha que ele vai 

atacar?  



Ele vai apresentar um ERRO, um conhecimento 

falso sobre o Pai e Seu Filho.  O diabo sabe que a sua 

vida eterna e minha vida eterna não é porque somos 

membros de qualquer organização, ele sabe que o 

conhecimento correto de quem é Jesus é  nossa 

chave para a vida eterna. 



 

PARA DESCOBRIR SE UMA MOEDA É FALSA, 

PRECISAMOS CONHECER PRIMEIRO A VERDADEIRA, 

ENTÃO... 

Antes de ver o ataque do demônio, devemos primeiro 

estudar a verdade. 



Quem foi Jesus?  

Se perguntarmos a todos os 

adventistas de hoje, quem é Jesus, 

qual seria sua resposta? 

O Filho de Deus. 



• Essas pessoas que dizem que Jesus é o 

Filho de Deus, realmente acredita 

nisso?  

• Porque nos é dito  que um grupo de 

pessoas, no fim dos dias, virá até Jesus, 

muito surpresas, e vão lher perguntar: 

• “Senhor, Senhor. Não fizemos todas 

essas coisas em seu nome?” E então 

Jesus vai dizer-lhes que Ele nunca os 

conheceu. 



 

Àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao 

mundo...disse: Sou Filho de Deus. João 10:36 

Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam 

matá-lo, porque...dizia que Deus era seu próprio 

Pai...João 5:18 

 



Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 
3:16 
 

 

CRÊS TU REALMENTE QUE JESUS É O 
FILHO DE DEUS? 



 

 

A palavra "unigênito" em inglês é begotten e 

significa: GERADO, SAIR DE. 

 Isso quer dizer que Cristo realmente saiu de Seu Pai, foi 

gerado. Vamos perguntar o próprio Cristo. Vamos ouvir o 

que Ele diz: 



“Pois o mesmo Pai vos ama, 

visto como vós me amastes, e 

crestes que saí de Deus.” 
 



“Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os 

milhares de Judá, de ti é que sairá para mim que há 

de reinar em Israel, e cujas origens são desde os 

tempos antigos, desde a eternidade.” (Miquéias 5:2). 



Eu, a sabedoria... possuo o conhecimento e a discrição.  

O Senhor me possuía no início de suas obras, antes de 

suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui 

constituída, desde o princípio, ANTES de existir a terra. 

Antes de haver abismos, FUI GERADA,  

Provérbios 8:22-24   Quem é a SABEDORIA? 1 Coríntios 1:24 



Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou 

mais excelente nome do que eles. Hebreus 1:4 

O mais excelente nome. Que nome seria esse?  

O nome de Seu Pai (Exodo 23:20,21)  

Herdou também a vida do pai  (João 5:26) 
 



Colos. 2:9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da 

divindade. 

Colos. 1:19 porque foi do agrado do Pai  que nele habitasse toda a  

plenitude. 

“Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para 

dar. Assim nas cortes celestes, em Seu ministério por todos os 

seres criados: através do amado Filho, flui para todos a vida do 

Pai;”(O D.T.N.p. 21) 



“Então uma voz dos céus disse: "Este 
amado, em quem me agrado". 

(Mateus 3:17; 17:5) 
 



Agora que SABEMOS a verdade de que Jesus é 

realmene O FILHO DE DEUS desde a eternidade, 

vamos detectar a falsificação do diabo: 

Você sabia que o diabo é um teólogo? Ele é 

um bom teólogo. Ele tem muitos estudantes 

em muitas universidades, que também são 

teólogos. O diabo conhece a Bíblia muito 

bem, muito melhor do que você e eu.  

Então, vamos ver, a partir da Bíblia,  a teologia 

do diabo sobre o Filho de Deus, porque ele tem 

uma teologia que é diferente da Bíblia. 

O ATAQUE DE SATANÁS 



Mateus 4:3,6 

"E quando o tentador 

aproximou-se dele, 

disse: 

manda que 

estas pedras se tornem 

em pães." 

 

"E disse-lhe: 

 lança-te 

daqui abaixo. 

 



 “

 



• “Os anjos que eram 

leais e sinceros 

procuraram reconciliar 

este poderoso rebelde à 

vontade de seu 

Criador...

, existindo com 

Ele 

... (MM 

Exaltai-o 1992, pág.18) 

 



ELLEN WHITE DIZ: 

“Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho 

unigênito – não um filho por criação, como foram os 

anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador 

arrependido, mas o Filho gerado na expressa 

imagem da pessoa do pai...Sinais dos Tempos, 30 de 

maio, 1895.  

“Desde a eternidade havia uma completa unidade 

entre o Pai e o Filho. Eles eram DOIS, mas muito 

perto de serem idênticos; dois em individualidade, 

mas um em espírito, coração e caráter.” YOUTH’S 

INSTRUCTOR (instrutor da juventude), 16 de 

dezembro, 1897. 

 

 



Eles disseram: "O Misericordioso  teve um 

filho!“ 

Você já disse uma blasfêmia. 

•  (Sura 19, Maria 19:88-92)  





“As Igrejas mudaram tudo ao redor. Eles 
pensam que Jesus é  o Filho unigênito de 
Deus...” ) Fonte:  
http://irr.org/contemporary-jesus-
revelations.html 

“Jesus não é o Filho Unigênito de Deus, 
enviado à Terra para morrer pelos nossos 
pecados.” 
http://www.circleofa.org/articles/WhoWa
sJesus.php 

 

Jesus no pensamento da Nova Era não é o 
Filho de Deus, Ele é Deus, no mesmo 
sentido que você é Deus e eu sou Deus. " 
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Patriarcas e Profetas, p.686  

• ‘II Ped. 2:1 e 2. Aqui o apóstolo indicou uma 
das mais assinaladas características dos 
ensinadores espíritas. Eles se recusam a 
reconhecer a Cristo como o Filho de Deus. 
Com relação a tais instrutores o amado João 
declara: "Quem é o mentiroso, senão aquele 
que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo 
esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 
Qualquer que nega o Filho, também não tem 
o Pai." I João 2:22 e 23.” 



• Bem, isso é o Islã. Eu não sou um 
muçulmano. Esse é o pensamento da 
Nova Era. Eu não sou da NOVA ERA. 

• Vejamos alguns exemplos em 
algumas igrejas em relação à teologia 
de Satanás sobre o Filho de Deus.  
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"Um plano de salvação foi 

englobado no pacto feito pelas 

Três Pessoas da Divindade... 

Para erradicar o pecado e 

rebelião do universo e para 

restaurar a harmonia e paz, um 

dos seres divinos aceitou o 

papel de Pai, outra o papel do 

Filho...” 

Adventist Review, October 

31,1996, p.12 - Gordon Jenson 



"A filiação de Jesus, no 
entanto, não é 
ontológica, mas funcional 
no plano de salvação de 
cada membro da 
Trindade. aceitou um 
papel particular "-. ..  

(A Trindade na Escritura 
por Gerhard Pfandl, 
Instituto de Pesquisa 
Bíblica, Silver Spring, MD 
junho 1999) 

GERHARD PFANDL 



A IASD POE DEUS COMO MENTIROSO 





JESUS FAZ A VOCÊ  A 

MIM UMA PERGUNTA: 

MAS VÓS, QUEM 

DIZEIS QUE EU 

SOU? (MATEUS 

16:15) 





   “Quem crê nele não é condenado, mas 

quem não crê já está condenado, 

porquanto não crê no nome do 

unigênito Filho de Deus”. João 3:18  

    “Qualquer que confessar que Jesus é 

o Filho de Deus, Deus está nele, e ele 

em Deus”. 1 João 4:15 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/4/15+


Estudo formatado pelos ADVENTISTAS DO 7º DIA HISTÓRICO 
 (QUE DEFENDE O ADVENTISMO HISTÓRICO DOS PIONEIROS) COTIA SP 

Contato: eddusousa@hotmail.com 

Visite nosso Blog: exaltandoaverdade.com.br 



Ellen White: "Mas, enquanto a Palavra de Deus fala da humanidade 

de Cristo quando aqui na terra, ele também fala decididamente a 

respeito de sua pré-existência A Palavra existia como um. ser divino, 

mesmo como o Filho eterno de Deus, em união e unidade com o pai. 

Desde a eternidade, ele foi o mediador do pacto, Aquele em quem 

todas as nações da terra, judeus e gentios, se a tua aceitou, foram ser 

abençoado .. {RH, 05 de abril de 1906 par 5.}  

 



“A dedicação do primogênito teve sua 

origem nos primitivos tempos. Deus 

prometera dar o Primogênito do Céu 

para salvar os pecadores. Este dom devia 

ser reconhecido em todas as famílias pela 

consagração do primogênito.” 
 

O Desejado de Todas as Nações, pág. 51 



"Crenças adventistas mudaram 

ao longo dos anos.“ O Mais 

surpreendente é o ensinamento a 

respeito de Jesus Cristo, nosso 
Salvador e Senhor (que Cristo 
é o Filho gerado de 
Deus)... Da mesma forma, a 

compreensão trinitária de Deus, 

agora parte de nossas crenças 

fundamentais , não era geralmente 

aceita pelos primeiros adventistas. 

"- Adventist Review, 06 de janeiro 

de 1994. p.10. por William 

Johnsson. 


