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LIÇÃO 01 – A DOUTRINA DA TRINDADE E A BÍBLIA
LIÇÃO 01 – A DOUTRINA DA TRINDADE E A BÍBLIA
Ao longo dos séculos muitos conceitos sobre a Divindade têm surgido. Muitos debates têm
A
Bíblia
Sagradae étodos
a Palavra
de Deus.
através
dela para
que Ele
deseja falar
você,Vejamos
apresentando-lhe
sido
travados
afirmam
ter Ébase
bíblica
defender
suascom
ideais.
2 (dois)
as
verdades
que
conduz
a
vida
plena
e
a
salvação.
Deus
inspirou
mais
de
40
judeus
a
escrevê-la,
conceitos bastante conhecidos no meio religioso:

dentro de um período aproximado de 1.600 anos. O mais interessante é que a maioria dos seus
autores jamais se conheceram. Ela é composta por 66 livros (39 no Antigo Testamento e 27 no Novo
O primeiro: Existe uma Pessoa, essa Pessoa é o Deus único. Ele foi Deus Pai no Antigo
Testamento), e é o Livro mais traduzido e lido no mundo.

Testamento. Depois Ele foi o Deus Filho nos Evangelhos e hoje Ele é o Deus Espírito Santo.
Não
são 3 Jesus
Pessoas,
nem
2 Pessoas.
É apenas
1 Pessoa,
1 Deus, que se apresentou e se
1. Segundo
Cristo,
quem
é o personagem
central
da Bíblia?
revelou de três formas diferentes na história.
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim
O
segundo:João
sobre
Deus é a doutrina da Trindade. Um dos objetivos com essa série de estudos
testificam;”
5:39

é conhecermos melhor esse conceito a Luz da Palavra de Deus. Porém, antes de estudarmos,
2.
O que
Jesus ensina
sobre ser aoPalavra
dede
Deus?
faz-se
necessário
conhecermos
conceito
Trindade!
“Santifica-os
tuaque
verdade;
a tua palavra
a verdade.” João
O Dicionário,nadiz
TRINDADE:
é uméagrupamento
de 17:17
3 coisas semelhantes; ou Dogma da
Religião cristã que sustenta a existência de 3 pessoas distintas na natureza de Deus.
3. Quanto das Escrituras é inspirado por Deus e para que elas servem?

“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
QUAL A ORIGEM DA TRINDADE?
para instruir em justiça;” 2 Timóteo 3:16

“O
mistério
da Trindade
é a doutrina
central da fé católica. (...) A igreja estudou esse mistério
4. Quem
inspirou
os escritores
da Bíblia?
com grande cuidado e, depois de quatro séculos, decidiu declarar a doutrina desta maneira:
dentro
unidadenunca
de Deus
há três Pessoas,
o Pai,
o Filho,
e o Espírito
Santo.” santos de
“Porqueda
a profecia
foi produzida
por vontade
de homem
algum,
mas os homens
O
Catecismo
Católico depelo
Hoje,
pág. 11
Deus
falaram inspirados
Espírito
Santo.” 2 Pedro 1:21
5.
que de
é comparada
Palavra
Deus? da Trindade Ortodoxa, que é aceito como verdade
“O Ao
Credo
Atanásio” anos
dá ode
conceito
pela Igreja Católica e a maioria das Igrejas protestantes e/ou evangélicas:
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.” Salmos 119:105

“Qualquer pessoa para ser salva, antes de todas as coisas é necessário que ela celebre a fé
6.
O que acontece
as Escrituras?
Católica.
(...) Masquando
esta éestudamos
a fé Católica:
Que nós adoramos um Deus em uma Trindade, e a
Trindade em uma unidade. (...) Porque existe uma pessoa do Pai: outra do Filho: outra do
“E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio
Espírito Santo. (…) Assim o Pai é Deus; o Filho é Deus; e o Espírito Santo é Deus; Porém não
para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.” 2 Timóteo 3:15
há três Deuses; mas um Deus (…) Mas as três Pessoas juntas são co-eternas e co-iguais.
De
formaestudar
que ema todas
asdecoisas,
7. Como
Palavra
Deus?como supracitado, a Unidade na Trindade, e a Trindade em
sua Unidade devem ser adorados”.
(O
Credoé mandamento
de Atanásio, sobre
citadomandamento,
em História mandamento
da Igreja Cristã,
Philip Schaffregra
, Vol.sobre
3, Seção
“Porque
sobredemandamento,
regra, 132,
págs.sobre
690).regra, um pouco aqui, um pouco ali.” Isaías 28:10
regra
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Existe algum texto bíblico que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um?
I João 5:7-8:
“Pois há três que dão testemunho [no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três
são um. E três são os que testificam na Terra]: o Espírito, a água e o sangue...” I João 5:7-8.
Em toda a Bíblia, esse é o único texto que cita uma Trindade, ou seja, que “os três são um.”
Mas qual o problema com esse texto?
Por que ele está entre colchetes?
Como esse texto está em outras versões da Bíblia?
Por que os teólogos não usam esse texto?
Tanto na Bíblia de Jerusalém, como na edição João Ferreira de Almeida, I João 5:7 está entre
colchetes com a seguinte explicação: “Todo conteúdo entre colchetes é matéria da Tradução
de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado.” Ou seja, ele foi adicionado na
Bíblia posteriormente pelos copistas, pois não se encontra nos manuscritos originais!
Na Bíblia Linguagem de Hoje, 1ª João 5:7-8, está da seguinte forma:
“Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de pleno acordo.”
E o que dizer de Mateus 3:16-17; Mateus 28:19 e II Coríntios 13:13 ou 14?
O simples fato de um texto citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quer dizer que existe uma
Trindade?
NÃO! Trindade significa: Três Pessoas co-iguais e co-eternas, ou seja, as 3 Pessoas são iguais
em natureza, hierarquia, poder, existência, conhecimento, etc. O simples fato de um texto
bíblico mencionar os três: Pai, Filho e Espírito Santo, não provam uma Trindade.
Existe alguma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo?
Todos os três são iguais e estão no mesmo nível?
O que dizer de: João 14:28, I Cor. 15:27-28.
O Pai de Jesus é o que Dele? João 20:17, Apoc. 3:12?
E o Espírito Santo, é uma 3ª Pessoa? Um 3º Ser Pessoal da mesma forma que o Pai e o Filho
são? Como explicar Joel 2:28-29 e João 20:22?
Os textos (Mateus 3:16-17, Mateus 28:19 e II Coríntios 13:13) mostram essa igualdade entre os
três? Ou mostram apenas que os três existem?
E o que dizer dos textos isolados, que apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo?
Estudando o que a Bíblia diz acerca de cada um Deles, isoladamente, vamos encontrar uma
Trindade?
O objetivo com esse estudo é através das Escrituras, respondermos as perguntas:
Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo?
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Depois que estudarmos e conhecermos melhor, o que as Escrituras nos dizem a respeito dos
três, poderemos responder as perguntas: Existe uma Trindade? SIM ou NÃO? A Trindade é
uma Doutrina bíblica? SIM ou NÃO?
RESUMINDO O CONCEITO DA DOUTRINA DA TRINDADE:
Existe 1 Deus. Esse Deus é composto por 3 Pessoas, co-iguais e co-eternas. Cada Pessoa é
Deus e é digna de adoração: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três Pessoas em
um Deus e um Deus em três Pessoas.
Diante desse conceito, surgem algumas perguntas para nossa reflexão:
1ª) As 3 Pessoas da Divindade são co-iguais e co-eternas e cada uma delas é Deus. Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diante disso perguntamos: Existem então 3 Deuses?
2ª) Deus se revelou nas Escrituras, como um Ser Pessoal, uma Pessoa. A doutrina da
Trindade, afirma que Deus são três Pessoas. Diante disso, perguntamos: Como podemos
entender o conceito de que 1 Pessoa é 3 Pessoas e que 3 Pessoas é 1 Pessoa?
Diante de tal problema, muitos irmãos afirmam que o Deus-Triúno é um Mistério e não
podemos conhecê-Lo. Porém, perguntamos: Deus se revelou a humanidade? De que
maneira?
Deus se revelou de 3 maneiras:
1ª) Através de Seu Filho – Hebreus 1:1-3
2ª) Através da Natureza – Romanos 1:20
3ª) Através de Sua Palavra – Gênesis 1:1
PERGUNTAS:
1ª) Podemos conhecer Deus? Oséias 6:3. (sim?!)
2ª) Podemos crescer no conhecimento de Deus? Colossenses 1:10. (sim?!)
3ª) Podemos conhecer o entendimento de Deus? Isaías 40:28 – Salmos 139:6 e 147:5 (não?!)
4ª) Deus é um Mistério ou tem um mistério? Colossenses 2:2. (tem um mistério?!)
5ª) Qual é o Mistério de Deus? Colossenses 1:26-27. (Cristo?!)
6ª) Quem conhece e nos revela “as coisas de Deus”? I Coríntios. 2:11-12. (o Espírito Santo?!)
7ª) A quem pertence as revelações que Deus fez em Sua Palavra? Deut. 29:29 (a nós?!)
“Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus.”
Mateus 13:11.
CONCLUSÃO: Podemos conhecer Deus, através de Sua Palavra e o Espírito Santo é quem nos
revela e faz com que venhamos a compreender “as coisas de Deus”.
Você deseja conhecer melhor a Deus? SIM ou NÃO?
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LIÇÃO 02 – POR QUE DEVEMOS CONHECER A DEUS?
LIÇÃO 01 – A DOUTRINA
DA TRINDADE E A BÍBLIA
QUAIS OS MOTIVOS?
A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. É através dela que Ele deseja falar com você, apresentando-lhe
Éasrealmente
necessário
as Escrituras
dizemmais
a respeito
de Deus?
Quais os
verdades que
conduz aconhecermos
vida plena e oa que
salvação.
Deus inspirou
de 40 judeus
a escrevê-la,
motivos
levamaproximado
a conhecerde
a Deus?
dentro deque
umme
período
1.600 anos. O mais interessante é que a maioria dos seus
autores jamais se conheceram. Ela é composta por 66 livros (39 no Antigo Testamento e 27 no Novo
1º
MOTIVO: Vida
- o nosso
Senhor
Cristo disse que:
Testamento),
e é o Eterna
Livro mais
traduzido
e lidoJesus
no mundo.
1.
Jesus
Cristo,
quem
é o personagem
central
da Bíblia?
“A Segundo
vida eterna
é esta:
que
te conheçam
a ti, único
Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste.” - João 17:3.
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim
testificam;”
João
5:39
A vida eterna
está
em conhecermos a Deus e o Seu Filho? Apenas 2 Pessoas?

Ou conhecer uma Trindade... 3 Pessoas... Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo?
2. O que Jesus ensina sobre ser a Palavra de Deus?
O que significa a palavra único?
O que os Judeus fizeram e por quê? Leia João 16:1-3 (não conheciam o Pai e nem o Filho?!)
“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.” João 17:17

2º
MOTIVO:
3. Quanto
dasAdoração
Escrituras é inspirado por Deus e para que elas servem?
A quem
é dado o élouvor,
a honra
e a glória?
- Apocalipse
(Ao para
Pai eredarguir,
ao Filho?!)
“Toda
a Escritura
divinamente
inspirada,
e proveitosa
para 5:13
ensinar,
para corrigir,
Comoinstruir
está nossa
adoração?
A Quem
para
em justiça;”
2 Timóteo
3:16estamos adorando? Quem merece adoração?
Jesus certa vez disse aos escribas e fariseus...
4.
Quem
os escritores
da Bíblia?
“...em
vãoinspirou
me adoram,
ensinando
doutrinas que são preceitos de homem.” Mateus 15:9
“Porque
a profecia
foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de
3º MOTIVO
: A Lei nunca
de Deus
Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.” 2 Pedro 1:21

Quem falou essas palavras? - Êxodo 20:1-3 (Deus?!)
5. Ao que é comparada a Palavra de Deus?
O 1º Mandamento da Lei de Deus: “Não terás outros deuses diante de MIM.” (singular, uma
Pessoa)
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.” Salmos 119:105

Observe
que Deusquando
não disse:
6. O que acontece
estudamos as Escrituras?
“Não terás outros deuses diante de NÓS.” (plural, mais de uma Pessoa)
Afinal,
Deus éa tua
um meninice
só, ou Deus
sãoastrês?
“E que desde
sabes
sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio
para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.” 2 Timóteo 3:15

4º MOTIVO: Ontem e Hoje

7. Como estudar a Palavra de Deus?

Após a reforma protestante, liderada por Martinho Lutero e outros reformadores, alguns
“Porque
sobre
mandamento,
mandamento
sobre mandamento,
regra sobreacerca
regra, da
líderes énomandamento
passado de
certa
igreja protestante,
fizeram
algumas declarações
regra
sobre
regra,
um
pouco
aqui,
um
pouco
ali.”
Isaías
28:10
doutrina da Trindade. Vejamos algumas citações deles:
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“A grande falta da Reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado
avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade,
batismo por aspersão, a trindade, a guarda do domingo...” J.T.W. em 1856.
“...a doutrina da Trindade degrada a expiação” J.T.W. em 1863.

“Que uma pessoa seja três pessoas, e que três pessoas sejam uma só pessoa, é uma doutrina
(...) contrária à razão e ao senso comum.” J.T.W. em 1869.

“A doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo concílio de Nicéia 325 AD. Essa
doutrina destrói a personalidade de Deus e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. (...),
que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha.” J. N. A. em 1855.
“Esta doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de
imagens, e a guarda do domingo e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada.”
J.N.L. em 1861.
“O Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, sendo o Espírito o mesmo quando
se fala de Deus ou de Cristo. Mas com relação a este Espírito, a bíblia emprega expressões que
não podem harmonizar-se com a idéia de que seja uma pessoa, tal como o Pai e o Filho.”
U.S. em 1890.

Diante de tais declarações, temos algumas perguntas:
Têm fundamento essas afirmações? Existe base bíblica para essas declarações? Se a doutrina
da Trindade estiver alicerçada na Palavra de Deus, tais declarações não tem sentido e devem
ser desprezadas. Porém, caso contrário, devemos rever tais declarações com bastante
atenção e oração!
5º MOTIVO: Crer ou Não Crer?
O que conseguiremos tendo “cuidado da doutrina”? – I Timóteo 4:16 (Salvação?!)
Crer ou não crer em uma doutrina bíblica, tem reflexos em minha vida espiritual?
Devemos estudar as Escrituras e conhecer o que elas dizem a respeito de Deus?
O conhecimento teórico e prático de Deus nos leva a salvação?
Meu irmão, você mesmo poderia citar outros motivos para conhecermos a Deus através de
Sua Palavra, mas acreditamos que esses 5 motivos sejam suficientes. Porém queremos
lembrar que nós só podemos ir até onde Está Escrito! Toda e qualquer afirmação sobre Deus
além do que Está Escrito, é pura especulação!
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PERGUNTAS:
1ª) Como está o povo de Deus? - Oséias 4:6 (sem conhecimento?!)
2ª) De onde provém o nosso erro? - Mateus 22:29 (por não conhecermos as Escrituras?!)
3ª) Quem deve nos ensinar, homens ou Deus? João 6:45 (Deus?!)
4ª) Devemos crer na teologia humana ou nas Escrituras? João 7:38 (Escrituras?!)
5ª) Quem nos guia a toda a verdade? João 16:13 (o Espírito Santo?!)
6ª) Como devemos proceder? - Atos 17:11 (investigar as Escrituras?!)
7ª) Qual deve ser a nossa base e nossa regra de fé? - I Pedro 4:11 (a Bíblia?!)
8ª)Como devemos estudar a Palavra de Deus? - Isaías 28:10 (vários versos bíblicos?!)
9ª) Qual o limite do homem? - I Coríntios 4:6 (não podemos ir além do que está escrito?!)
CONCLUSÃO: O homem tem se afastado do conhecimento de Deus, porém devemos conhecêLo através de Sua Palavra e sob orientação do Espírito Santo, com todo o cuidado para não
irmos além do que está escrito.
Por mais conhecimento de Deus que venhamos a ter aqui nesta terra, nesse mundo de
pecado, em nossa vida de pecado... Não se compara com aquele dia que nós O veremos!
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus” (Mateus 5:8).
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LIÇÃO
QUEM É ODA
“ESPÍRITO
SANTO”?
LIÇÃO
01 –03A –
DOUTRINA
TRINDADE
E A BÍBLIA
Para
existir
umaé aTrindade,
Espírito
Santodela
deve
um
3º apresentando-lhe
Ser Pessoal da
A Bíblia
Sagrada
Palavra deoDeus.
É através
queser
Ele uma
desejaPessoa,
falar com
você,
mesma
forma
o Paiaevida
o Filho
são.
os Deus
escritores
bíblicos
se 40
referiram
“Espírito
as verdades
queque
conduz
plena
e aQuando
salvação.
inspirou
mais de
judeus ao
a escrevê-la,
Santo”,
será
eles queriam
dizerdeisso?
que é Ooumais
Quem
é o “Espírito
Santo”?
dentro de
umque
período
aproximado
1.600O anos.
interessante
é que
a maioria dos seus

autores jamais se conheceram. Ela é composta por 66 livros (39 no Antigo Testamento e 27 no Novo
Quem
inspirou
profetas?
Testamento),
e é os
o Livro
mais traduzido e lido no mundo.
1.
Segundo
Jesus Cristo,
é o personagem
central
dahomens,
Bíblia? mas os homens da parte de
“Porque
a profecia
nuncaquem
foi produzida
por vontade
dos
Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.” II Pedro 1:21
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim
testificam;”
João 5:39
O Espírito Santo
é o Espírito de Deus?
2. O que Jesus ensina sobre ser a Palavra de Deus?

“Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma:
Anátema
Jesus!
Por
outro lado,
dizer: João
Senhor
Jesus! senão pelo Espírito
“Santifica-os
na tua
verdade;
a tua ninguém
palavra é pode
a verdade.”
17:17
Santo.” I Coríntios 12:3.
3. Quanto das Escrituras é inspirado por Deus e para que elas servem?

O Espírito Santo é o Espírito de Cristo?

“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
“E
percorrendo
região 2frígio-gálata,
para
instruir em ajustiça;”
Timóteo 3:16tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a

palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o
4.
Quem inspirou
os escritores
da Bíblia?
permitiu.”
Atos 16:6
e 7.
“Porque
a profecia
nunca
foi produzida
por vontade de homem algum, mas os homens santos de
O Espírito
de Deus
é o Espírito
de Cristo?
Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.” 2 Pedro 1:21

“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
5. Ao que é comparada a Palavra de Deus?
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.” Romanos 8:9
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.” Salmos 119:105

Quem inspirou os profetas?

6. O que acontece quando estudamos as Escrituras?

“Desta salvação inquiririam e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram
daque
graça
queapara
vós era destinada,
indagando
qual o que
tempo
ou qual
a ocasião
“E
desde
tua meninice
sabes as sagradas
Escrituras,
podem
fazer-te
sábio que
o Espírito
de Cristo
que
I Pedro 3:15
1:10-11
para
a salvação,
pela fé
queestava
há emneles
Cristoindicava...
Jesus.” 2 Timóteo
7. Como estudar a Palavra de Deus?
“Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra,
regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.” Isaías 28:10
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Quem inspirou os discípulos?

“Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas
que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos
pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos bem desejam atentar.” I Pedro 1:12

Por esses versos podemos perceber que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e/ou o Espírito
de Cristo. Podemos ver que o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são um só. O Pai e o Filho,
compartilham do mesmo Espírito. O Pai e o Filho são Santos, portanto o Espírito Deles é um
Espírito Santo! Espírito de Deus = Espírito de Cristo = Espírito Santo.
Quem é o Consolador?
“Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” João 14:26
Quem envia e de onde procede o Espírito Santo?

“Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do
Pai procede, esse dará testemunho de mim;” João 15:26
O que Jesus assoprou?
“E, havendo [Jesus] dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.”
João 20:22.
Deus nos enviou o Espírito de Seu Filho?
“E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama:
Aba, Pai.” Gálatas 4:6
Quem Deus irá derramar? O Seu próprio Espírito?
“Derramarei o meu Espírito sobre a tua raça...” (Isaías 44:3).
“...porque derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel...” (Ezequiel 39:29).
“...derramarei o meu Espírito sobre toda a carne... também sobre os servos e sobre as servas
naqueles dias derramarei o meu Espírito.” (Joel 2:28 e 29).
Vimos que o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo procede de Deus e é enviado por
Jesus. Jesus assoprou o Consolador. Afinal, o Consolador estava dentro de Cristo? Saiu Dele?
Ou estava fora Dele? Deus derramou o Seu Espírito Santo, ou seja, o Consolador?
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Deus é uma Pessoa, um Ser Pessoal? Sim. Ele tem um Espírito? Sim. (Rom. 8:9)
Cristo é uma Pessoa, um Ser Pessoal? Sim. Ele tem um Espírito? Sim. (Rom. 8:9)
E o Espírito Santo? Ele é uma Pessoa, um Ser Pessoal? Ele tem um Espírito?
Você já leu: O Espírito do Espírito Santo?
O Pai e o Filho são Seres Pessoais, são Pessoas. O Espírito Santo é IMPESSOAL!
PERGUNTAS:
Como foi o derramamento do Espírito no Antigo Testamento? – Números 11:16-17 e 25
(Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e colocou nos 70 anciãos?!)
Como foi o derramamento do Espírito no Novo Testamento? – Atos 2:1-4
(um som, como um vento forte em forma de línguas de fogo?!)
Quem era cheio do Espírito Santo? – Lucas 1:15; 4:1; Atos 2:4 e 13:52; 4:8; 4:31; 7:55; 11:24;
13:9.
Qual o desejo de Deus? – Efésios 5:18 (sejamos cheios do Espírito de Deus?!)
O que Eliseu pediu? – 2 Reis 2:9 (porção dobrada do Espírito?!)
Conclusão:
Fica então claro que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e/ou o Espírito de Jesus Cristo.
O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo na verdade é um só Espírito, um Espírito Santo.
O Pai e o Filho são Santos, portanto o Espírito Deles é um Espírito Santo!
O Outro Consolador é o Espírito Santo. Esse Espírito foi derramado, no Pentecostes. Jesus
assoprou o Seu Espírito sobre os discípulos. Eliseu pediu e recebeu porção dobrada do
Espírito Santo e vários personagens eram cheios do Espírito Santo, ou seja, do Consolador!
Com isso podemos ver que a maneira como o Consolador foi enviado e como os escritores
bíblicos se referiram a Ele, torna difícil afirmar que o Espírito Santo é uma Pessoa, um 3º Ser
Pessoal, da mesma forma que o Pai e o Filho são. O Espírito Santo, na verdade é a
Onipresença do Pai e do Filho! É o poder, a glória, a manifestação invisível e espiritual
Deles.
Deus está ansioso para derramar o Seu Espírito sobre toda carne. Precisamos do Espírito
Santo em nossas vidas... No pentecoste, houve um derramamento parcial desse Espírito,
porém a promessa de Deus em Joel 2:28-29, irá se cumprir no futuro muito próximo. O desejo
de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito!

Deseja você receber porção dobrada de Seu Espírito?! SIM ou NÃO?
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LIÇÃO 04 – O ESPÍRITO E AS AÇÕES PESSOAIS
Segundo os trinitarianos, o outro Consolador, é uma 3a Pessoa, além do Pai e do Filho,
chamado de Deus Espírito Santo. Segundo eles, se o Espírito Santo, fala (Mateus 10:20),
intercede (Romanos 8:26), entristece (Efésios 4:30), etc., então Ele é uma Pessoa, um 3º Ser
Pessoal, mas será isso verdade? O fato de o Espírito ter ações Pessoais o torna uma Pessoa,
um 3º Ser Pessoal da mesma forma que o Pai e o Filho?
Quem está aqui conosco? Ler João 14:16-18
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre
convosco.” João 14:16
Quem é o outro Consolador?
“Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” João 14:26
De onde procede o Consolador, ou seja, o Espírito Santo?
“Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que do Pai procede, esse dará testemunho de mim.” João 15:26
O Espírito de Quem foi enviado a nós?
“E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama:
Aba, Pai.” Gálatas 4:6
NOTA: Na lição 03, vimos que o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus, é um só Espírito. Eles
são Santos, portanto o Espírito Deles é um Espírito Santo.
Quem Jesus disse que voltaria para estar aqui conosco?
“Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.” - João 14:18.
“Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.” - João 14:20.
“Ouvistes que eu vos disse: Vou, e voltarei a vós...” João 14:28
“E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.” – Mateus 28:20.
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Quem estava guiando os apóstolos?
“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.
NOTA: O Nosso Senhor Jesus Cristo, não está mais conosco de uma forma visível e carnal,
mas está conosco em Espírito, ou seja, através do Seu Espírito Santo!
O Espírito intercede?
“...mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.” – Romanos 8:26.
Quem intercede? Jesus ou uma 3ª Pessoa?
“Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os
mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.” – Romanos 8:34.
“Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto
vive sempre para interceder por eles.” Hebreus 7:25
Quantos Mediadores ou Intercessores nós temos e quem é Ele?
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.”
I Timóteo 2:5

Quem é o Espírito?
“Ora o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor aí está à liberdade.” II Cor. 3:17.
Quem é o Senhor?
“Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós
vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós
também.” I Coríntios 8:6
NOTA: Os trinitarianos afirmam que o Consolador, é outra Pessoa, além do Pai e do Filho,
porém Paulo é claro em afirmar que o Espírito é o Senhor Jesus Cristo! II Coríntios 3:17.
Há versos em que o Espírito é apresentado como sendo o próprio Deus ou o próprio Cristo. O
Espírito na verdade é a Onipresença do Pai e do Filho!
O fato de alguns versos atribuírem ao “Espírito” adjetivos e ações típicas de um ser pessoal
não significa que o “Espírito” seja um ser pessoal. O “espírito” do homem também tem ações
pessoais e isso o torna uma Pessoa? Claro que NÃO! Vejamos alguns exemplos:
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_ Espírito de Faraó - Foi Perturbado (Gênesis 41:8)
_ Espírito de Ciro - Foi Despertado (Esdras 1:1)
_ Espírito de Jó - Sorve (Suga) o Veneno (Jó 6:4)
_ Espírito de Zofar - Responde por Zofar (Jó 20:3)
_ Espírito de Asafe - Desfalece (Salmo 77:3)
_ Espírito de Davi - Desfalece (Salmo 143:7)
_ Espírito de Isaías - Buscou a Deus (Isaías 26:9)
_ Espírito de Ezequiel - Excitou-se (Ezequiel 3:14)
_ Espírito de Nabucodonosor - Perturbou-se (Daniel 2:1-3)
_ Espírito de Paulo - Revoltou-se (Atos 17:16)
_ Espírito de Paulo - Ora e Canta (I Coríntios 14:14 e 15)
_ Espírito de Paulo - Recreou-se (I Coríntios 16:18)
_ Espírito de Tito - Recreou-se (II Coríntios 7:13)
NOTA: A palavra traduzida para “espírito” no Antigo Testamento é “ruach” e no Novo
Testamento é “pneuma”. Os escritores bíblicos escreveram “ruach” de Davi, “ruach” de Deus,
“pneuma” de Paulo, “pneuma” de Cristo, “pneuma” de Deus, “pneuma” Santo, etc.
Quando o salmista diz que o seu espírito estava amargurado, na realidade quem estava
amargurado era o próprio salmista. Quando Paulo diz que o Espírito dele revoltou-se em
Atenas, na verdade foi o próprio Paulo que se revoltou!

Da mesma forma o Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se entristece
ou fala, é o próprio Deus quem se entristece e fala. Quando alguém mente para o Espírito de
Deus, na verdade mentiram para o próprio Deus e não para uma 3ª Pessoa. Vejamos:
Ananias mentiu a Quem? – Atos 5:3-4
“Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao
Espírito Santo, retendo parte da propriedade? Não mentiste aos homens, mas a Deus.”
CONCLUSÃO: As ações pessoais do Espírito de Deus e/ou do Espírito de Cristo, na verdade
são ações do próprio Deus e/ou do próprio Cristo e não de uma 3ª Pessoa. As ações pessoais,
na verdade são ações do possuidor do Espírito!
Cristo hoje está intercedendo por nós diante de Deus! Você confia Nele? SIM ou NÃO?
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LIÇÃO 05 – JESUS: DEUS FILHO OU “FILHO E DEUS”?
Segundo os trinitarianos, o próprio Deus, encarnou em um homem, Jesus. Esse homem, tinha
um TÍTULO de FILHO de Deus, mas não era verdadeiramente o Filho de Deus. Segundo os
trinitarianos, quem veio morrer por nós não foi o Filho de Deus, mas o próprio Deus!
1. Ele nasceu para que? Ele veio ao mundo para que?
“Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso
nasci (no princípio), e para isso vim ao mundo (como homem), a fim de dar testemunho da
verdade.” João 18:37.

2. O Filho foi gerado outra vez? Ele foi Filho outra vez?
“...José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do
Espírito Santo” – Mateus 1:20
“Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me
preparaste.” Hebreus 10:5.
“....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.”
Hebreus 1:5-6
Deus tem um Filho, gerado Dele no princípio de tudo. Quando veio a este mundo, nasceu de
mulher, mas foi gerado por Deus. Tornou-se homem, mas continuou sendo Filho de Deus!
3. Jesus: Deus Filho ou “Filho de Deus”?
“E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.”
Mateus 3:17

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito....” João 3:16
Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus?” 1 João 5:5
“Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus.”
1 João 4:15
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“E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus!”
Mateus 14:33
“Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” Mat.16:15-17
A expressão “Filho do homem” é usada por Jesus mais de 80 vezes nos evangelhos.
A expressão “Filho de Deus” tem mais de 100 referências no Novo Testamento.
Há mais de 150 referências nos Evangelhos, onde Jesus Cristo chama a Deus de “Pai”.
4. Jesus veio em nome de Quem?
“Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis.” João 5:43
5. O Filho recebeu autoridade de Quem?
“Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas
eu de mim mesmo a dou; tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este
mandamento recebi de meu Pai.” – João 10:17-18
“Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento.” João 5:22
“Tudo me foi entregue por meu Pai.” Mateus 11:27
“Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si
mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do homem.” João 5:26-27
“Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra.” Mateus 28:18
6. Quem fazia as obras? O Pai ou o Filho?
“Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada
pode fazer, senão o que vir o Pai fazer...” João 5:19
“Por isso vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido.”
João 6:65
“Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo; e o meu juízo é
justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.”
João 5:30
“Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não
as digo por mim mesmo; mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras.”
João 14:10
16

“Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus
diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por
intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis.” Atos 2:22
7. Jesus tinha o que?
“Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados
fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém.
E o poder do Senhor estava com ele para curar.” Lucas 5:17
8. Para o apóstolo Paulo, Deus era o que de Jesus?
“O Deus e Pai do Senhor Jesus...” II Coríntios 11:31
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo...” Efésios 1:3
“...o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória...” Efésios 1:17
“...a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.” Romanos 15:6
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ...” II Coríntios 1:3
9. Para o apóstolo João, Deus era o que de Jesus?
“Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados (Jesus), e nos
constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos
dos séculos. Amém!” Apocalipse 1:5-6
10. Quem era Deus para Jesus Cristo?
“Disse-lhe Jesus: (...) vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai,
meu Deus e vosso Deus” João 20:17
“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; e escreverei
sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que
desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.” Apocalipse 3:12
REFLITA:
Jesus dependia de Deus? O Pai fazia as obras através do Filho?
Para os apóstolos, Deus era o que de Jesus? Pai e Deus?
Para o próprio Senhor Jesus, Deus era o que Seu? Pai e Deus?
Jesus tem um Deus?!
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11. Quem nega que Deus é Pai e que Jesus é Filho?
“Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho,
também não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.”
I João 2:22-23

Conclusão:
Deus é Pai. Jesus é Filho.
Jesus dependia de Seu Pai! Ele fez a vontade de Seu Pai!
Deus, além de Pai, também é Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Existe um só Deus e Esse Deus é o Pai. Jesus é o Filho Dele, foi gerado Dele. Foi Filho 2 vezes,
uma na eternidade e outra aqui na terra. Pergunto: Como conciliar esses fatos com as
declarações bíblicas onde Jesus Cristo é chamado de “Deus”? (Isaías 9:6; João 1:1; 20:28;
Romanos 9:5; Tito 2:13 e Hebreus 1:8).
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1≠3
LIÇÃO 06 – DEUS É UM SÓ OU DEUS SÃO TRÊS?
A doutrina da Trindade diz que na unidade de Deus, existem 3 Pessoas: Deus Pai, Deus Filho e
Deus Espírito Santo. Deus é um plural de três Pessoas. Deus são três Pessoas. Mas o que diz a
Bíblia? Deus são três Pessoas!? Ou Deus é uma só Pessoa!?
1. Se Deus são três. Porque Ele não disse: “...diante de NÓS”?
“Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do
Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de MIM.” Êxodo 20:1-3
2. Deus é um só? OU Deus são três?
“Pois assim diz o SENHOR que criou os céus, ele é Deus; foi ele que formou a terra, e a fez, ele
a estabeleceu; (...) Eu sou o SENHOR e não há outro.” Isaías 45:18
“...E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador não há além de mim.”
“... Pois eu sou Deus e não há outro.” Isaías 45:21-22.
“Vede agora que Eu Sou, Eu somente e não há outro Deus além de mim; eu faço morrer e eu
faço viver; eu firo e eu saro; e não há quem possa livrar da minha mão.” Deuteronômio 32:39
“...Eu sou o SENHOR, e não há outro; fora de mim não há Deus.” Isaías 45:5
“...Há outro Deus além de mim?” Isaías 46:8.
“SENHOR, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo o que ouvimos com
os nossos ouvidos.” 1 Crônicas 17:20.
3. Para o apóstolo Paulo, Deus é um só? OU Deus são três?
“...e que não há outro Deus, senão um só.” I Coríntios 8:4
“Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, (...) e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são
todas as coisas...” – 1 Cor. 8:6.
“Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos.” Efésios 4:6.
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“... Deus é um só...” Rom. 3:30
“...ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo....” Romanos 16:27
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.”
1 Timóteo 2:5.
“Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios também o crêem, e estremecem.”
Tiago 2:19
“...mas Deus é um só.” Gálatas 3:20
“Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o
sempre. Amém.” I Timóteo 1:17
Todos esses versos, nos mostram que Deus é um só, que Deus é único!
4. Quem é Esse Deus?
“Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos...” Efésios 4:6.
“Todavia, para nós há um só Deus, o Pai...” 1 Coríntios 8:6.
5. Para Jesus Deus é único? OU Deus é um plural de três?
“Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem
do único Deus?” João 5:44.
“Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o SENHOR
nosso Deus é o único SENHOR.” Marc. 12:29. Ler o verso 32
Reflita: O que significa “único”?
6. Deus é o que para o Nosso Senhor Jesus Cristo?
“Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do homem vos dará; pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo.” – João 6:27
“Disse-lhe Jesus: (...) vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai,
meu Deus e vosso Deus” João 20:17
“Ora, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste.” - João 17:3
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Reflita: Jesus tem um Deus? Jesus tem o Pai, como Seu Deus? Único Deus? Jesus estava se
referindo a quem como “único Deus”?
7. O que Deus é nosso?
“...ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade,
domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todo o sempre. Amém.”
Judas 25
8. O que Deus fez para nos salvar, para nos dar a vida eterna?
“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
NOTA: O Pai nos salvou, através do Filho. Ambos são nossos Salvadores!
Crê você no Filho de Deus? Você O aceita como Senhor e Salvador? SIM ou NÃO?

Conclusão:
Deus são três pessoas? Deus é uma Trindade? NÃO! Está escrito que: Deus é um só. Ele é um
Ser Individual. Ele não é 3 Pessoas. Ele é 1 Pessoa. Ele é o nosso Pai celestial que lhe ama de
tal maneira que deu o Seu Filho para que você tenha uma vida eterna!
Agora vem outra pergunta:
Como conciliar e entender o fato de que existe um único Deus, um só Deus e que esse Deus é
o Pai, com as declarações bíblicas onde Jesus Cristo é chamado de “Deus”? (Isaías 9:6; João
1:1; João 20:28; Romanos 9:5; Tito 2:13 e Hebreus 1:8)
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LIÇÃO 07 – POR QUE JESUS FOI CHAMADO DE DEUS?
Antes de estudarmos esse tema, faz-se necessário o estudo das Lições anteriores. Caso não
tenha estudado, estude-as para ter uma melhor compreensão desta: Lição 03: “Há um só
Deus, o Pai”; Lição 04: “Deus tem um Filho gerado Dele no princípio”; Lição 05: “Jesus é o Filho
de Deus” e Lição 06: Deus é uma Pessoa e Jesus é outra Pessoa.
Diante de tudo que vimos até agora:
Deus é um Ser Pessoal, Ele é Único, Todo Poderoso, Imortal, existente por Si mesmo!
Jesus é o Filho de Deus, dependia de Deus, morreu para nos salvar, foi gerado por Deus e Deus
o elevou a Príncipe e Salvador, Ele veio glorificar a Deus, o Seu Deus e Pai!
Porém, a pergunta continua: Como conciliar o fato de que existe um só Deus, o Pai e que
Jesus é o Filho de Deus, com as declarações bíblicas onde Jesus Cristo é chamado de
“Deus”? (Isaías 9:6; João 1:1; 20:28; Romanos 9:5; Tito 2:13 e Hebreus 1:8).
Não pode haver contradições na Palavra de Deus!
1. Quem foi chamado de Deus?
“Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus (Elohim) a Faraó,
e Arão, teu irmão, será o teu profeta.” – Êxodo 7:1.
“E ele falará por ti ao povo; assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus (Elohim).”
Êxodo 4:16
2. Quem lutou com Jacó? Deus ou um Anjo?
“...lutaste com Deus (Elohim)...” Gênesis 32:28 e 30
“Lutou com o anjo, e prevaleceu; chorou, e lhe fez súplicas. Em Betel o achou, e ali falou
Deus com ele” Oséias 12:4
3. O Anjo do Senhor levava o nome de Quem?

“Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho, (...). Anda apercebido
diante dele, e ouve a sua voz; não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia;
pois nele está o meu nome.” Êxodo 23:20-21
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4. Quem mais foi chamado de Deus?
“Contra Deus (Elohim) não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo.”
Êxodo 22:28
“Aos juízes (Elohim) não blasfemarás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo.”
Êxodo 22:28 (em outra versão)
5. Quem mais foi chamado de Deus?
“...que é o homem, para que te lembres dele? e o filho do homem, para que o visites? Contudo,
pouco abaixo de Deus (Elohim) o fizeste; de glória e de honra o coroaste.” Salmos 8:4-5

"Que é o homem, para que te lembres dele? ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o
um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste." - Hebreus 2:6 e 7.
Tanto o termo hebraico Elohim, como o termo grego Theos, traduzido para Deus tem dois
sentidos:
O primeiro destes é quando designa Deus. Aquele que governa e preside sobre todas as
coisas no céu e na terra... Neste sentido as Escrituras afirmam que Elohim é um só.
Theos é único, é o Todo-Poderoso! O Imortal. Aquele que nunca foi visto!
O outro sentido é quando o Deus único dá a outro ser, algum tipo de autoridade superior ou
no céu ou sobre a terra entre os homens, (...) ou autoridade para impor julgamento sobre
outros homens, sendo dessa maneira, e nesse sentido considerado e chamado de Deus!
O Anjo que guiou o povo de Israel no deserto levava o nome de Deus. Tanto Moisés como o
Anjo que lutou com Jacó, foram chamados de Deus (Elohim). Os Juízes em Israel, foram
chamados de Deus (Elohim). Os anjos foram chamados de Deus (Elohim) em Salmos 8:4-5.
Mas eles eram Deus? De forma alguma! Ora, se um Anjo, Moisés, os Juízes de Israel, foram
chamados de Deus (Elohim).

Quanto mais Jesus Cristo... O Filho de Deus... Aquele que foi gerado de Deus, que saiu de
Deus, o qual tinha a mesma natureza de Deus, Ele que tinha a “forma de Deus”. Aquele por
quem Deus criou todas as coisas! O Pai deus a Ele todo o direito e autoridade de ser chamado
de Deus!
6. Jesus era Deus, ou tinha o nome de Deus?
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.”
Isaías 9:6.
23

7. Jesus trazia o nome de Deus, como se fosse o próprio Pai aqui presente!!
“Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL,
que traduzido é: Deus (é) conosco.” Mateus 1:23.
8. Jesus trazia o nome de Quem?
“...Pai santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como
nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste; e os conservei,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição...” João 17:11-12
9. Jesus tem um nome, acima de todo nome? Quem deu a Ele?
“Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo
nome...” Filipenses 2:9
10. Jesus estava com Deus e foi chamado de Deus, por que Ele revelou o Pai!
No princípio era o Verbo, (...), e o Verbo era Deus. João 1:1.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou.
João 1:18 (versão Revista e Corrigida e de Jerusalém)
“Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, e Deus meu!” João 20:28
“Respondeu-lhe Jesus: (...) Quem me viu a mim, viu o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?”
João 14:9
11. Os judeus acusaram Jesus de quê?
“Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da
blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.” João 10:33
12. Qual foi a resposta de Jesus?
“... àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, dizeis vós: Blasfemas; porque eu disse:
Sou Filho de Deus?” João 10:36

Jesus NUNCA disse que era Deus. Ele sempre afirmou que era o Filho de Deus! Quando
afirmamos que o Pai é Deus e que o Filho também é Deus, necessariamente temos de admitir
que existem então 2 Deuses! E isso é totalmente contrário as Escrituras.

24

Conclusão:
Jesus representou Deus aqui na Terra. Jesus levou o nome de Deus. Jesus é a expressa
imagem de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. Jesus tem um nome acima de todo nome. Jesus
tem a plenitude da Divindade. Jesus existia (no céu) em forma de Deus, mas não era igual a
Deus. Jesus por ser o único gerado de Deus tem a mesma natureza de Deus. Jesus morreu e
Deus é imortal. Jesus na Nova Terra será Príncipe eternamente. Jesus nos resgatou para
Deus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus se sujeitará a Deus...
Jesus por ser o representante de Deus... Por ter revelado Deus a humanidade... Foi chamado
de Deus! Porém Jesus não é Deus no sentido restrito da palavra. Deus é o Pai de Jesus, Ele é
Único, é o Todo Poderoso e Imortal. Jesus veio revelar esse Deus Único!
Ele mesmo reconhece que Deus é seu Pai e seu Deus (João 20:17) e único Deus (João 17:3).
Pergunta para nossa reflexão:
Deus disse: “Não terás outros deuses diante de MIM” (singular). Êxodo 20:3
Quando eu afirmo e defendo que além do Pai, existem outros (deuses) diante Dele, estou
transgredindo o 1º mandamento da Sua Lei???
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LIÇÃO 08 – JESUS É O FILHO DE DEUS?
Segundo os trinitarianos, o próprio Deus, encarnou em um homem, Jesus. Esse homem, tinha
um TÍTULO de FILHO de Deus, mas não era verdadeiramente o Filho de Deus. Segundo os
trinitarianos, quem veio morrer por nós não foi o Filho de Deus, mas o próprio Deus!
1. Ele nasceu para que? Ele veio ao mundo para que?
“Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso
nasci (no princípio), e para isso vim ao mundo (como homem), a fim de dar testemunho da
verdade.” João 18:37.
2. O Filho foi gerado outra vez? Ele foi Filho outra vez?
“...José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do
Espírito Santo” – Mateus 1:20
“Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me
preparaste.” Hebreus 10:5.
“....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.”
Hebreus 1:5-6
Deus tem um Filho, gerado Dele no princípio de tudo. Quando veio a este mundo, nasceu de
mulher, mas foi gerado por Deus. Tornou-se homem, mas continuou sendo Filho de Deus!
3. Jesus: Deus Filho ou “Filho de Deus”?

“E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.”
Mateus 3:17
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito....” João 3:16
Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus?” 1 João 5:5
“Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus.”
1 João 4:15
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“E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus!”
Mateus 14:33
“Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” Mateus16:15-17
A expressão “Filho do homem” é usada por Jesus mais de 80 vezes nos evangelhos.
A expressão “Filho de Deus” tem mais de 100 referências no Novo Testamento.
Há mais de 150 referências nos Evangelhos, onde Jesus Cristo chama a Deus de “Pai”.
4. Jesus veio em nome de Quem?

“Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis.” João 5:43
5. O Filho recebeu autoridade de Quem?
“Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas
eu de mim mesmo a dou; tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este
mandamento recebi de meu Pai.” – João 10:17-18
“Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento.” João 5:22
“Tudo me foi entregue por meu Pai.” Mateus 11:27
“Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si
mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do homem.” João 5:26-27
“Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra.” Mateus 28:18
6. Quem fazia as obras? O Pai ou o Filho?
“Disse-lhes, pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada
pode fazer, senão o que vir o Pai fazer...” João 5:19
“Por isso vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido.”
João 6:65
“Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma; como ouço, assim julgo; e o meu juízo
é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.”
João 5:30
“Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não
as digo por mim mesmo; mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras.”
João 14:10
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“Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus
diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por
intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis.” Atos 2:22
7. Jesus tinha o que?
“Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados
fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém.
E o poder do Senhor estava com ele para curar.” Lucas 5:17
8. Para o apóstolo Paulo, Deus era o que de Jesus?
“O Deus e Pai do Senhor Jesus...” II Coríntios 11:31
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo...” Efésios 1:3
“...o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória...” Efésios 1:17
“...a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.” Romanos 15:6
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ...” II Coríntios 1:3
9. Para o apóstolo João, Deus era o que de Jesus?
“Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados (Jesus), e nos
constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos
dos séculos. Amém!” Apocalipse 1:5-6
10. Quem era Deus para Jesus Cristo?
“Disse-lhe Jesus: (...) vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai,
meu Deus e vosso Deus” João 20:17
“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; e escreverei
sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que
desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.” Apocalipse 3:12
REFLITA:
Jesus dependia de Deus? O Pai fazia as obras através do Filho?
Para os apóstolos, Deus era o que de Jesus? Pai e Deus?
Para o próprio Senhor Jesus, Deus era o que Seu? Pai e Deus?
Jesus tem um Deus?!
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11. Quem nega que Deus é Pai e que Jesus é Filho?
“Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é
o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho,
também não tem o Pai; aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.”
I João 2:22-23
Conclusão:
Deus é Pai. Jesus é Filho.
Jesus dependia de Seu Pai! Ele fez a vontade de Seu Pai!
Deus, além de Pai, também é Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Pergunto:
Existe um só Deus e Esse Deus é o Pai. Jesus é o Filho Dele, foi gerado Dele. Foi Filho 2 vezes,
uma na eternidade e outra aqui na terra. Como conciliar esses fatos com as declarações
bíblicas onde Jesus Cristo é chamado de “Deus”? (Isaías 9:6; João 1:1; 20:28; Romanos 9:5;
Tito 2:13 e Hebreus 1:8).
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LIÇÃO 09 – DEUS E JESUS: PAI E FILHO
Segundo uma linha de interpretação da teologia trinitariana, Deus e Jesus é uma só Pessoa.
Deus se fez homem e viveu entre nós. Se o próprio Deus estava aqui, quem estava no céu? A
quem Jesus estava se referindo, quando chamou Pai?
1. Quantos Deuses existem e Quem é Deus?
“Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos...” Efésios 4:6.
“Todavia, para nós há um só Deus, o Pai...” 1 Coríntios 8:6.
2. Quais algumas das características de Deus?
“Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o
sempre. Amém.” I Timóteo 1:17
“...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.”
1 Timóteo 6:16
3. O que ocorreu com Cristo?
“...fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos; e tenho as chaves da morte
e do inferno.” Apocalipse 1:18

4. Quem ressuscitou Jesus?
“...ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte....” Atos 2:22-24
“A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.” Atos 2:32-33
“Tendo Deus ressuscitado o seu Servo ...” (Atos 3:25-26)
“...em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus
ressuscitou dentre os mortos...” (Atos 4:10)
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“O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num
madeiro.” Atos 5:29-32
5. O que ganharemos se crermos que Deus ressuscitou Jesus?
“Se, (...) em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.”
Rom. 10:9
Os judeus acusaram Jesus de quê?
“Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da
blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.” João 10:33
6. Qual foi a resposta de Jesus?
“... àquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, dizeis vós: Blasfemas;
porque eu disse: Sou Filho de Deus?” João 10:36
Porque Jesus não disse que era Deus?
7. Paulo diferenciava a pessoa de Deus da pessoa de Jesus Cristo?
“Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de
Deus.” - Romanos 1:1.
“Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo...”
I Coríntios 1:1 e 3.
“Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum,
mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, ... Graça a vós outros e paz da parte de
Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.” - Gálatas 1:1 e 3.

“Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor
Jesus Cristo...” - I Tessalonicenses 1:1.
“Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.”
Filemom 1 e 3.
8. A Igreja Apostólica diferenciava a Pessoa de Deus da Pessoa de Jesus Cristo?
“Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste
o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há; (...). Porque verdadeiramente se ajuntaram, nesta
cidade, contra o teu santo Servo Jesus, ao qual ungiste... Atos 4:24-30
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9. Quem era Deus para Jesus Cristo?
“Clamou Jesus: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste?” Mat. 27:46
“Disse-lhe Jesus: (...) mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai
e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus” João 20:17
“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; e escreverei
sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que
desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.” Apocalipse 3:12
Perguntas para Reflexão:
Deus é imortal. Se Jesus era Deus, como Ele poderia morrer? Ele deixou de ser Deus?
Se Jesus era o próprio Deus. Por que Paulo e a igreja diferenciavam Deus de Jesus Cristo?
Se Jesus era Deus. Por que o Filho chama o Pai de meu Deus? Temos 2 Deuses?
10. Para o apóstolo Paulo, Deus era o que de Jesus?
“O Deus e Pai do Senhor Jesus...” II Cor. 11:31
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo...” Efésios 1:3
“...o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória...” Efésios 1:17
“...a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.” Romanos 15:6
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ...” II Coríntios 1:3

11. Para o apóstolo João, Deus era o que de Jesus?
“Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados (Jesus), e nos
constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos
séculos. Amém!” Apocalipse 1:5-6
12. Jesus glorifica a Quem?
“...para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai...”
Filipenses 2:10-11.
13. Jesus herdou o que? E de Quem?
“Havendo Deus, outrora, falado, (...), nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem
constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.” Hebreus 1:1-2
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14. Quem vai se sujeitar a Quem?
“Pois se lê: Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz: Todas as coisas
lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas.
E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.” I Cor. 15:27-28
15. Quem nos reconciliou com Deus e quem estava em Cristo?
“Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo,
e nos confiou o ministério da reconciliação; pois Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo...” II Coríntios 5:18-19
Conclusão:
Deus é imortal.... Jesus morreu! Deus ressuscitou Jesus... Deus é Deus e Pai de Jesus... Os
apóstolos diferenciavam a Pessoa de Deus da Pessoa de Jesus! Eles entendiam perfeitamente
que eram 2 Pessoas. Deus nos reconciliou com Ele próprio, através de Seu Filho. Jesus na
Nova Terra se sujeitará a Deus!
Como vimos até aqui: Existe um só Deus. Esse Deus é o Pai. Ele tem um Filho gerado Dele na
eternidade, antes de todas as coisas. A Igreja apostólica diferenciava um do outro. Sabia
claramente quem era o Pai e quem era o Filho.
Porém como podemos entender e conciliar as declarações bíblicas onde Jesus Cristo é
chamado de “Deus”? (Isaías 9:6; João 1:1; 20:28; Romanos 9:5; Tito 2:13 e Hebreus 1:8).
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LIÇÃO 10 – ADORAÇÃO
Existe um vazio dentro de cada um de nós... O ser humano desde que se afastou de Deus no
Éden procura algo ou alguém para adorar... O conflito entre o Bem e o Mal, tem a ver com
Adoração. A Quem devemos adorar? Por que?
1. Jesus era a imagem de quem?
“O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; (...). Tudo foi criado
por ele e para ele.” Colossenses 1:15,16.
2. Jesus é o resplendor de Quem?
“Ele (Jesus), que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser (Deus), (...),
tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles.”
Hebreus 1:3-4
3. Jesus no céu tinha a forma de Quem?
“...pois ele (Jesus), subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a
Deus...” Filipenses 2:6.
4. Jesus aqui na terra, tornou-se semelhante a quem?
“...mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos
homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente
até a morte, e morte de cruz.” - Filipenses 2:7-8
5. Deus exaltou a Quem?
“Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome;
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo
da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.” Filipenses 2:9-11.

34

6. Jesus vai entregar o reino a Quem e vai se sujeitar a Quem na Nova Terra?
“Então virá o fim quando ele (Jesus) entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído
todo domínio, e toda autoridade e todo poder. E, quando todas as coisas lhe estiverem
sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos.” I Coríntios 15:27-28
7. Jesus nos resgatou para Quem?
“...e da parte de Jesus Cristo, (...). Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos
nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio
pelos séculos dos séculos. Amém.” Apocalipse 1:5-6. Ler também Apocalipse 5:9-10
8. O reino pertence a Quem?
“Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem
herança no reino de Cristo e de Deus.” Efésios 5:5
“O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos
dos séculos.” Apocalipse 11:15
9. Qual será a posição do PAI e do FILHO na Nova Terra?
“E suscitarei sobre elas um só pastor para as apascentar, o meu servo Davi. Ele as
apascentará, e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo
Davi será príncipe no meio delas; eu, o Senhor, o disse.” Ezequiel 34:23-24
“Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais; nela
habitarão, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre; e Davi, meu servo, será
seu príncipe eternamente.” Ezequiel 37:25
Davi é um símbolo (tipo/tipologia – sombra) de Jesus (Ler: Jeremias 23:5-6 e Lucas 1:32)
10. Deus elevou Jesus a que?
“O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no
madeiro; sim, Deus, com a sua destra, o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a Israel o
arrependimento e remissão de pecados.” Atos 5:30-31
11. Os 144.000 terão o Nome de Quem?
“Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os cento e quarenta e quatro
mil tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu Pai.” - Apocalipse 14:1.
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12. Satanás está irado com Quem?
“Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.” – Apocalipse 12:17.
13. Qual deve ser a nossa perseverança?
“Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em
Jesus.” - Apocalipse 14:12.
14. Unicamente a Quem devemos adorar?
“Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e
tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o
louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.” – Apocalipse 5:13-14.
15. Por que devemos adorar a Deus?
“Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder; porque tu
criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas.” Apocalipse 4:11
16. Por que devemos adorar a Cristo?
“E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos;
porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e
língua, e povo e nação; (...) que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto,
de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.”
Apocalipse 5:9 e 12
17. Onde Cristo está sentado?
“Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os
condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita
de Deus e também intercede por nós.” (Rom 8:33-34)
“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.” (Colossenses 3:1 RA)
“Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me
sentei com meu Pai no seu trono.” (Apocalipse 3:21)
“E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do
Cordeiro. (...) Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os
seus servos o servirão.” Apocalipse 22:1 e 3.
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“De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à
destra de Deus.” (Marcos 16:19)
“Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à
destra de Deus.” (Atos 7:55-56)
“...olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria
que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à
destra do trono de Deus.” (Hebreus 12:2)
18. Quem reinará conosco eternamente?
“E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam:
O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos
séculos dos séculos.” Apocalipse 11:15-17
Conclusão:
O Filho de Deus no céu, tinha a forma de Deus, tinha a mesma natureza de Deus...
O Filho de Deus, quando veio a terra, esvaziou-se, tornando semelhante a homens...
Hoje ele assenta-se ao lado de Seu Pai...
Foi elevado a Príncipe e Salvador e será adorado por toda eternidade juntamente com Deus o
Pai!
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LIÇÃO 11 – PAI E FILHO NO ANTIGO TESTAMENTO
Se Deus é uma Trindade, uma unidade de 3 Pessoas, poderia o homem ver alguma dessas
Pessoas e viver? Deus alguma vez foi visto?
“E disse Deus (a Moisés): Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver
a minha face e viver.” Êxodo 33:20
“Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez
conhecer”. João 1:18 (Versão de Jerusalém e Almeida Revista e Corrigida)
O Filho de Deus esvaziou-se, tornou-se em semelhança dos homens, se fez carne e habitou
conosco. Mas e antes Dele se tornar homem? Foi Visto? Está escrito que Deus nunca foi
visto! Como entender, versos em que afirmam que o Senhor apareceu? Quem falou e quem
apareceu muitas vezes aos Patriarcas e Profetas? Quem é o Anjo do Senhor? Quem é o
Príncipe do Exército do Senhor?
1. Quem era o anjo do Senhor que apareceu aos pais de Sansão?
“Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz;
porém conceberás, e terás um filho. (...) Deus ouviu a voz de Manoá; e o anjo de Deus veio
outra vez ter com a mulher...” Juízes 13:3 e 9
2. Quem era o anjo do Senhor?
“Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um
cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu
pão; e se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás.” Juízes 13:15-16
“Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? (...) Ao que o anjo do Senhor
lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é Maravilhoso?” Juízes 13:17-18
3. Qual é um dos nomes do Filho de Deus?
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.”
Isaías 9:6
38

4. Quem é este que aparece para Josué?

“Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, e olhou; e eis que estava em pé diante
dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele, e perguntou-lhe:
És tu por nós, ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não; mas venho agora como
príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou.
Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o
lugar em que estás é santo. E Josué assim fez:” Josué 5:13-15
Quem é este que aceitou adoração? Quem é este Ser que a Sua presença tornou o lugar
santo? Quem é este que se apresenta como o Príncipe do exército do Senhor? Sem dúvida
alguma que este que se apresentou como o Príncipe do Exército do Senhor é o Filho de
Deus... Um anjo de Deus não aceita adoração (Apoc. 19:10). Portanto, o Filho de Deus é visto e
conversa face-a-face com Josué. Porém Deus, o Pai, nunca foi visto!
Quando a Bíblia faz referência a “anjos” o escritor se refere a seres, que atuam como
mensageiros, portadores de mensagens divinas aos seres humanos. No entanto ao referir-se,
no singular, ao “Anjo do Senhor”, de modo específico, geralmente se refere ao Filho de Deus!
O Filho de Deus ou Anjo do Senhor é o Seu principal ou mais excelente Mensageiro no
relacionamento de Deus com a humanidade. O Filho é chamado “o Verbo” de Deus (João 1:1),
ou seja, “a Palavra” de Deus. Aquele mediante quem Deus falou e tudo se fez... Através do
Filho, Deus alcança a humanidade...
5. Quem ouve a voz de Agar e quem fala?
“E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe:
Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está”.
Gênesis 21:17.
6. Quem Deus enviou junto com o servo de Abraão?
“O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e
que me falou, e que me juro dizendo: À tua semente darei esta terra; ele enviará o seu anjo
adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho”. Gênesis 24:7.
“E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e
prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa
de meu pai”. Gênesis 24:40.
7. Quem é o Anjo do Senhor que apareceu a Abraão?
“Mas o Anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão! Ele respondeu:
Eis-me aqui. (...) Então o Anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu...”
Gênesis 22:11 e 15
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8. O Anjo do Senhor falou como se fosse o próprio Deus?
“...e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu
filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua
descendência...” – Gên. 22:16-17
9. Quem Deus enviou para acompanhar o povo de Israel?
“Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito,
para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, e a Jacó, dizendo: À tua descendência
a darei. E enviarei meu anjo adiante de ti...” Êxodo 33:1-2.
“Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e
todos passaram pelo mar; e, na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, e todos
comeram do mesmo alimento espiritual; e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque
bebiam da pedra espiritual que os acompanhava; e a pedra era Cristo.” I Coríntios 10:1-4
10. O nome de Deus estava sobre Quem?
“Eis que eu envio um anjo diante de ti, (...) não o provoques à ira; porque não perdoará
a vossa rebeldia; porque o meu nome está nele. (...) Porque o meu Anjo irá adiante de ti...
Êxodo 23:20-23
Conclusão:
Deus nunca foi visto por homem algum. Como vimos o Filho de Deus antes de se tornar
homem, foi visto várias vezes! Portanto existe uma grande diferença entre o Filho que foi visto
e o Pai que homem algum pode ver e permanecer vivo!
Um dia veremos a Deus? Um dia veremos a glória de Deus? Um dia poderemos ver Deus e
viver?
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.” Mateus 5:8
O Filho nos resgatou e tornou isso possível. Amém! Louvado seja o Cordeiro...
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LIÇÃO 12 – CONSEQUÊNCIAS DE SE CRER NA TRINDADE
Crer ou não crer? É realmente prejudicial crermos em uma trindade? Na lição N° 02, vimos
alguns motivos que nos levam a estudar e conhecer a Deus. Nesta lição vamos ver as
consequências e/ou problemas em crermos em uma Trindade.
1. A Vida Eterna está em conhecermos a Quem?
“A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste.” - João 17:3.
NOTA: Não precisamos conhecer uma trindade para termos a vida eterna, porém está escrito
que devemos conhecer o Pai e o Filho!
2. Quando adoramos o que não está autorizado por Deus, qual o risco que corremos?
“...em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem.” Mateus 15:9
“Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, e a
sua imagem, e receber o sinal na fronte, ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de
Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo
e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.” Apocalipse 14:9-10

3. Quando creio e defendo que existe outro Deus diante do Deus Único, estou quebrando
qual mandamento?
“Não terás outros deuses diante de MIM.” Êxodo 20:3
Após a reforma protestante, liderada por Martinho Lutero e outros reformadores, alguns
líderes no passado de certa igreja protestante, fizeram algumas declarações acerca da
doutrina da Trindade. Vejamos o que o Pr. James Tiago White disse em 1863:
“...a doutrina da Trindade degrada a expiação” J.T.W. em 1863.
4. Por que a doutrina da Trindade degrada ou rebaixa a expiação?
Porque a doutrina da Trindade, afirma que Jesus é Deus, é o próprio Deus! Se Jesus é Deus,
Ele não poderia morrer, por que Deus é imortal (I Timóteo 1:17). Os trinitarianos afirmam que
Jesus tinha 2 (duas) naturezas: Uma humana e outra Divina. Ele era o Deus-Filho.
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Porém vale lembrar que a expressão “Deus Filho”, simplesmente não existe nas Escrituras.
Existe “Filho de Deus” e não “Deus Filho”. Para sustentar essa doutrina, tem de se afirmar que
o Jesus humano morreu, mas o Jesus Divino não morreu por que Deus não morre e não pode
morrer, ou seja, quando o Filho de Deus estava na cruz e morreu, a Sua divindade saiu Dele,
permanecendo no céu até a sua ressurreição.
Porém fica a pergunta: Se não houve um verdadeiro sacrifício e uma verdadeira morte do
Filho de Deus, então a expiação através der Sua morte é uma mentira. Quando a doutrina da
Trindade, afirma que houve um sacrifício apenas humano, está degradando ou rebaixando a
expiação!
Outra frase foi dita pelo Pr. J. N. Andrews em 1855. Vejamos:
“Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.”
5. Por que a doutrina da trindade, destrói a personalidade de Deus e de Seu Filho?
Nas lições anteriores, vimos que Deus é Único, é um Ser Pessoal. Ele tem um Filho, esse Filho
é outra Pessoa, outro Ser Pessoal. Quando afirmamos que Deus é uma Trindade, estamos
destruindo a Pessoa do Pai e a Pessoa do Filho. Não estamos separando os dois. Estamos
dizendo que Eles são uma só Pessoa, um só Deus. Desta forma destruímos a Personalidade
de Deus e de Seu Filho.
Outra afirmação foi do Pr. Uriah Smith em 1890. Vejamos:
“O Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, sendo o Espírito o mesmo quando
se fala de Deus ou de Cristo. Mas com relação a este Espírito, a bíblia emprega expressões que
não podem harmonizar-se com a idéia de que seja uma pessoa, tal como o Pai e o Filho.”
Também nas lições anteriores, vimos que essa afirmação está em perfeita sincronia com as
Escrituras. O Espírito Santo sempre foi apresentado em forma de símbolos: pomba, fogo,
línguas, vento, água, etc. Nunca em forma Pessoal.
Através desses estudos, vimos que tais declarações realizadas há quase 150 anos, fazem
sentido sim! Tem fundamento e base bíblica para tais afirmações.
6. O que as Escrituras nos mostram?
“...para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito...” I Cor. 4:6
NOTA: A doutrina da Trindade, vai além do que está escrito, é outro evangelho!
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7. Devemos ultrapassar a doutrina?
“Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus; o que
permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.” II João 9:2
“Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.” I Timóteo 4:16
8. Qual era a doutrina que os Patriarcas/Profetas e a Igreja Apostólica criam?

“Ouve, ó Israel; o Senhor nosso Deus é o único Senhor.” Deuteronômio 6:4
“Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, (...) e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são
todas as coisas...” – 1 Cor. 8:6.
9. Qual o apelo do apóstolo Paulo?
“Conjuro-te diante de Deus, e de Cristo Jesus, e dos anjos eleitos, que sem prevenção
guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade.” I Timóteo 5:21
10. O que acontecerá com muitos?
“Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina....” II Timóteo 4:3
11. Devemos aceitar outro Evangelho, além do que está escrito?
“Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: Se alguém vos pregar outro
evangelho além do que já recebestes, seja anátema.” Gálatas 1:9
CONCLUSÃO:
Na 2ª lição, vimos que a Igreja Católica através do Papado criou e colocou a doutrina da
Trindade no seio do cristianismo. Durante muitos séculos, o Papado reinou e infelizmente,
muitas de suas doutrinas foram absorvidas pelas igrejas evangélicas em geral. Porém desde a
reforma protestante, Deus convida um povo para fazer algumas reformas. Medite nesse verso:
“E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas; e tu levantarás os fundamentos de
muitas gerações; e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas para
morar.” Isaías 58:12
Esse povo é chamado para “edificar as antigas ruínas”, mas quais? Também deve “levantar os
fundamentos de muitas gerações”, quais fundamentos? E ainda “reparar as brechas”, quais
brechas?
As antigas ruínas e os fundamentos de muitas gerações entre outros é o Evangelho do Deus
Único! As brechas, foram abertas pelo Papado e uma delas foi a doutrina da Trindade e Deus
nos convida para “reparar” essas brechas. Qual vai ser sua decisão?
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