
ESTUDO  BÍBLICO 

 



A Divindade é mais importante doutrina da Bíblia. 
 Afinal, precisamos conhecer o autor da obra. 

A Divindade é uma Trindade? 
Quem é o Deus Único descrito na Bíblia? 

Quais as implicações de crer e adorar uma falsa divindade? 
 

Buscaremos as respostas para estas e outras questões. 



1. Como reza a crença da Trindade? 



A Trindade 
Há um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo,  

uma unidade de três pessoas co-iguais e coeternas. 
Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre 
presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana,  

mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. 
Deus, que é amor, para sempre é digno de culto,  
adoração e serviço por parte de toda a criação. 

 

Gn 1:26; Dt 6:4; Is 6:8; Mt 28:19; Jo 3:16; 2Co 1:21, 22; 13:14; Ef 4:4-6; 1Pe 1:2 



2. Apenas a nação de Israel possuía uma crença 
monoteísta. Então, como criam as nações vizinhas? 



Onde Roma foi buscar inspiração a Trindade cristã? 

Osíris, Isis e Hórus. 



Onde Roma foi buscar a formulação para a Trindade crista? 

           Noruega           Budismo                 Babilônia                Francos 



Onde Roma foi buscar a formulação para a Trindade crista? 

              Índia                      Itália                               Germanos 



3. O que as páginas da história apontam como  
verdade sobre o texto de Mateus 28:19? 



A verdadeira história 

Enciclopédia Britannica,11.ª Edição, Vol.3 — págs. 365-366,82, 
em inglês: “A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo 

para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no  
2º Século [...] Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo  

era em nome de Jesus Cristo”. 
  

Enciclopédia da Religião — Canney, pág. 53, em inglês:  
“A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus  

até o desenvolvimento de doutrina da trindade no 2° Século.” 



A verdadeira história 

Enciclopédia da Religião — Hastings, Vol. 2, págs. 377, 378, 389 
(em inglês): “O batismo cristão era administrado usando o nome  

de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi  
sugerida pela história da igreja primitiva; o batismo foi sempre  

em nome do Senhor Jesus até o tempo do mártir Justino  
quando a fórmula da trindade foi usada.” 

  

Nova Enciclopédia Internacional – Vol. 22, pág. 477, em inglês: 
“O termo “trindade” se originou com Tertuliano, padre da Igreja 

Católica Romana”. 



4. Como a história conta o surgimento 
do dogma da trindade? 



A Trindade nos registros históricos da Era cristã. 
 

Preparo para aceitação da falsa doutrina em Nicéia, 325 dC 
 

Confirmação da Trindade em Constantinopla, 381 dC 



Um dos propósitos do concílio foi resolver as divergências que surgiram  
dentro da Igreja de Alexandria sobre a natureza de Jesus e sua relação  

com o Pai. Discussões sobre a origem do Filho envolveram dois 
posicionamentos: se ele não teve começo e foi gerado pelo Pai a partir  

de seu próprio ser ou se teve começo e foi criado do nada. 
Alexandre e Atanásio, ambos de Alexandria, tomaram a primeira posição  

e o popular presbítero Ário, de quem vem o termo arianismo, tomou a segunda. 
O concílio decidiu, esmagadoramente, contra os arianos. De aproximadamente 

318 participantes, todos, com exceção de dois, concordaram em assinar o 
credo e estes dois, juntamente com Ário, foram banidos para a Ilíria. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Niceia 



A agenda do concílio incluiu: 
1. A questão ariana sobre a relação entre Deus, o Pai,  

e Deus, o Filho, não apenas em sua forma encarnada, como Jesus,  
mas também em sua forma anterior a criação do mundo. 

2. A data de celebração da Páscoa. 
3. O cisma meleciano. 

4. Vários assuntos de disciplina da Igreja que resultaram  
em vinte cânones: 

. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Niceia 



Até cerca de 360, debates teológicos tratavam principalmente  
da divindade de Jesus, a segunda pessoa da Trindade.  

No entanto, o Concílio de Niceia não esclareceu a divindade  
do Espírito Santo, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade  

(que se tornou um tema de debate), sendo que os macedonianos  
negavam a divindade do Espírito Santo. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Constantinopla 



MUDANÇA GRADUAL: NA LINHA DO TEMPO 
100 dC 200 dC 300 dC 

31 dC 
Ressurreição de Cristo 
Início da Igreja Apostólica 
Batismo em Nome de Jesus 

170 dC 
Morte Justino Mártir 
Cerimônia Batismal  
em Nome da Trindade 

187 dC 
Tertuliano 
Inventa o sinal da cruz 

325 dC 
Concílio de Nicéia 
Igualam Cristo a Deus 
Biteísmo 

381 dC 
Concílio de Constantinopla 
Espírito Santo uma pessoa 
Formação da Trindade Três primeiros Selos Apocalípticos 

100 a 313 dC 



SELOS / IGREJAS: NA LINHA DO TEMPO 
100 dC 313 dC 

PRIMEIRO SELO / IGREJA 
√ Cavalo Branco 

√ Pureza da doutrina 
√ Rejeição de falsas doutrinas: 

• Falsos apóstolos 
• Nicolaítas  

√  Vitória da verdade sobre a mentira 
Ap 2.1-7  e  6.1-2 

SEGUNDO SELO / IGREJA 
√ Cavalo Vermelho 

√ Perseguição e morte 
√ Introdução de falsos judeus  

que eram sinagoga de Satanás 
√  Começa a mudança 

Ap 2.8-11  e  6.3-4 

TERCEIRO SELO / IGREJA 
√ Cavalo Preto 

√ Morte das testemunhas fiéis 
√ Seguidores Balaão e nicolaítas 

√ Satanás no meio deles 
√ Idolatria e fornicação 

√  Mudanças na doutrinas e trevas 
Ap 2.12-17  e  6.5-6 



5. Qual o único verso em toda a Bíblia,  
utilizado pelos trinitarianos para tentar provar  

o dogma da trindade? 



Portanto ide,  
fazei discípulos de todas as nações,  

batizando-os em nome  
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

 
Mateus 28:19 



6. O VERSO DE MATEUS 28:19  
SUPORTA UMA ANÁLISE CRÍTICA TEXTUAL? 



6.1. Um verso bíblico, isolado, é suficiente  
para comprovar uma doutrina?  

Que recomenda as Escrituras Sagradas? 



Mas, se não te ouvir, 
leva ainda contigo um ou dois, 

para que pela boca de duas ou três testemunhas  
toda a palavra seja confirmada. 

 
Mateus 18:16 



É esta a terceira vez que vou ter convosco. 
Por boca de duas ou três testemunhas  

será confirmada toda a palavra. 
 

2 Coríntios 13:1 



Não aceites acusação contra o presbítero, 
senão com duas ou três testemunhas. 

 
1 Timóteo 5:19 



Quebrantando alguém a lei de Moisés, 
morre sem misericórdia,  

só pela palavra de duas ou três testemunhas. 
 

Hebreus 10:28 



6.2. Quem mais, além do autor do livro de Mateus,  
presenciou o momento em que Cristo ordenou o “Ide”? 

Esse segundo autor ouviu Cristo mandar batizar  
em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? 



E disse-lhes: Ide por todo o mundo,  
pregai o evangelho a toda criatura. 

Quem crer e for batizado será salvo;  
mas quem não crer será condenado. 

E estes sinais seguirão aos que crerem:  
Em meu nome expulsarão os demônios;  

falarão novas línguas; 
 

Marcos 16:15-17 



6.3. Os discípulos cumpriram a suposta ordem de  
batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? 



E disse-lhes Pedro:  
Arrependei-vos, e cada um de vós  

seja batizado em nome de Jesus Cristo,  
para perdão dos pecados;  

e recebereis o dom do Espírito Santo; 
 

Atos 2:38 



E os que ouviram  
foram batizados em nome do Senhor Jesus. 

 
Atos 19:5 



Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; 
mas somente eram batizados  
em nome do Senhor Jesus. 

 
Atos 8:16 



Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados 
em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 

De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo 
na morte; para que, como Cristo foi ressuscitado  

dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos  
nós também em novidade de vida. 

 

Romanos 6:3,4 



6.4. E quanto ao contexto direto de Mateus 28:19,  
qual a harmonia desse verso com os versos 

 anterior e o posterior? 



Eu 

Nós 

Eu 



7. Há na Bíblia, um único verso, ensinando sobre  
um Deus Composto? Mas sobre um Deus único, há? 

Quantas testemunhas confirmam essa verdade? 



Shemá! Ouve, ó Israel: 
Yahweh, o nosso Senhor, 

é o único Deus! 
 

Deuteronômio 6:4 
(KJA)  



Senhor, ninguém há como tu, 
e não há Deus fora de ti, 

segundo tudo quanto ouvimos  
com os nossos ouvidos. 

 
1 Crônicas 17:20 



Pois assim diz o SENHOR  
que criou os céus, ele é Deus;  

foi ele que formou a terra, e a fez,  
ele a estabeleceu; 

ele não a criou para ser vazia, 
mas a formou para que fosse habitada.  

Eu sou o SENHOR e não há outro. 
 

Isaías 45:18 



Ora, o medianeiro 
não o é de um só, 
mas Deus é um. 

 
Gálatas 3:20 



E a vida eterna é esta: 
que te conheçam, 

a ti só, por único Deus verdadeiro, 
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

 
João 17:3 



8. A TRINDADE ENSINA QUE CRISTO É DEUS, IGUAL AO 
PAI. ELE SERIA UM CO-IGUAL COM O PAI. 

MAS, O QUE ENSINA AS ESCRITURAS SAGRADAS? 



8.1. Cristo é igual ao Pai em hierarquia? 



Meu Pai,  
que mas deu,  

é maior do que todos;  
e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. 

 
João 10:29 



Ouvistes que eu vos disse:  
Vou, e venho para vós.  

Se me amásseis,  
certamente exultaríeis porque eu disse:  

Vou para o Pai;  
porque meu Pai é maior do que eu.  

 
João 14:28 



Na verdade, na verdade vos digo  
que não é o servo maior do que o seu senhor,  

nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 
 

João 13:16 



8.2. Cristo é a própria fonte da vida, como o Pai é, 
ou só passou a ter vida em Si mesmo  

depois que o Pai Lhe deu? 



Porque, 
como o Pai tem a vida em si mesmo,  

assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo; 
 

João 5:26 



8.3. Cristo é o Juiz dos juízes, como Deus é, ou  
passou a ter esse poder depois que o Pai Lhe deu? 



E deu-lhe o poder de exercer o juízo,  
porque é o Filho do homem. 

 

Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. 
Como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo,  

porque não busco a minha vontade,  
mas a vontade do Pai que me enviou. 

 

João 5:27 e 30 



8.4. Em Cristo está a origem do Espírito Santo, ou no Pai? 
Como Cristo passou a ter o Espírito Santo em Si mesmo, 

para em seguida poder batizar os Seus discípulos? 



Mas, quando vier o Consolador, 
que eu da parte do Pai vos hei de enviar,  

aquele Espírito de verdade, que procede do Pai,  
ele testificará de mim. 

 
João 15:26 



E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, 
e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus 

descendo como pomba e vindo sobre ele. 
E eis que uma voz dos céus dizia:  

Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 
 

Mateus 3:16,17 



E, porque sois filhos, 
Deus enviou aos vossos corações  

o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai. 
 

Gálatas 4:6 



8.5. Cristo é onisciente, igual ao Pai,  
ou passou a ter essa condição por concessão do Pai? 



Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, 
para mostrar aos seus servos  

as coisas que brevemente devem acontecer;  
e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo; 

 
Apocalipse 1:1 



9. A TRINDADE ENSINA QUE CRISTO  
É CO-ETERNO COM PAI, MAS O QUE ENSINA  

AS SAGRADAS ESCRITURAS? 



9.1. O Pai é pré-existente por Si só.  
O que as Escrituras ensinam sobre Cristo,  
é pré-existente também ou nasceu do Pai? 



Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei?  
Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei.  

Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo,  
a fim de dar testemunho da verdade.  

Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 
 

João 18:37 



Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, 
é nascido de Deus;  

e todo aquele que ama ao que o gerou  
também ama ao que dele é nascido. 

 
1 João 5:1 



9.2. O Pai não tem origem. Ele é a própria existência.  
E Cristo, também é assim ou saiu para existência  

a partir do Pai? 



Porque lhes dei as palavras que tu me deste; 
e eles as receberam,  

e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti,  
e creram que me enviaste. 

 
João 17:8 



Pois o mesmo Pai vos ama,  
visto como vós me amastes,  
e crestes que saí de Deus. 

Saí do Pai, e vim ao mundo;  
outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. 

 
João 16:27,28 



9.3. O Pai não tem origem e não teve um Pai  
para O gerar, mas Jesus, também é assim? 



Porque, a qual dos anjos disse jamais: 
Tu és meu Filho, Hoje te gerei? 

E outra vez:  
Eu lhe serei por Pai,  

E ele me será por Filho? 
 

Hebreus 1:5 



Proclamarei o decreto:  
o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. 

 

E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita 
aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos,  

Ressuscitando a Jesus; Como também está escrito  
no salmo segundo: Meu filho és tu, hoje te gerei. 

 

Salmos 2:7 / Atos 13:32-33 



9.4. O Pai não tem uma origem, pois é a própria origem. 
Ele é de eternidade a eternidade; 

E sobre Jesus, o que a Bíblia ensina? 



Mas tu, Belém-Efrata,  
tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá  
para mim aquele que é chamado a governar Israel.  

Suas origens remontam aos tempos antigos,  
aos dias do longínquo passado. 

 
Miquéias 5:2 



9.5. O Pai é auto existente, mas Cristo foi gerado dEle.  
Quando Cristo foi gerado do Pai? 



O Senhor me criou, como primícia de suas obras,  
desde o princípio, antes do começo da terra. 

Desde a eternidade fui formada,  
antes de suas obras dos tempos antigos. 

Ainda não havia abismo quando fui concebida,  
e ainda as fontes das águas não tinham brotado. 

Antes que assentados fossem os montes,  
antes dos outeiros, fui dada à luz; 



antes que fossem feitos a terra e os campos  
e os primeiros elementos da poeira do mundo. 
Quando ele preparava os céus, ali estava eu;  

quando traçou o horizonte na superfície do abismo, 
quando firmou as nuvens no alto,  

quando dominou as fontes do abismo, 
quando impôs regras ao mar,  

para que suas águas não transpusessem os limites, 



quando assentou os fundamentos da terra, 
junto a ele estava eu como artífice,  
brincando todo o tempo diante dele,  

brincando sobre o globo de sua terra,  
achando as minhas delícias  
junto aos filhos dos homens. 

 
Provérbios 8:22-31 



Mas para os que são chamados,  
tanto judeus como gregos,  

lhes pregamos a Cristo, poder de Deus,  
e sabedoria de Deus. 

 

Mas vós sois dele, em Jesus Cristo,  
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria,  

e justiça, e santificação, e redenção; 
 

1 Coríntios 1:24 e 30 



E agora glorifica-me tu, ó Pai,  
junto de ti mesmo,  

com aquela glória que tinha contigo  
antes que o mundo existisse. 

 
João 17:5 



Mas Jesus respondeu, e disse-lhes:  
Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo 

não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai;  
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. 

 

Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como 
ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não busco  

a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 
 

João 5:19 e 30 



10. A TRINDADE ENSINA QUE O ESPÍRITO SANTO  
É UM SER PESSOAL, COMO O PAI E O FILHO SÃO. 

COMO A BÍBLIA ENSINA? 



10.1. O Espírito Santo é uma pessoa  
ou pertence a uma pessoa – a pessoa Pai? 

O Pai tem um Espírito Santo? 



Portanto,  
vos quero fazer compreender que  

ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz:  
Jesus é anátema,  

e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor,  
senão pelo Espírito Santo. 

 
1 Coríntios 12:3 



10.2. O Pai tem um Espírito Santo, o qual foi concedido  
a Cristo por ocasião da Sua Geração e pelo batismo no 
Jordão. Cristo passou a ter o mesmo Espírito Santo? 



Em seguida, Paulo e Silas viajaram  
pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo  

os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. 
Então, chegando à fronteira da Mísia,  

tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia,  
mas o Espírito de Jesus não permitiu. 

 
Atos 16:6,7 



10.3. Então o Pai e o Filho possuem  
o mesmo Espírito Santo?  

Existe verso na Bíblia ensinando assim? 



Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, 
se é que o Espírito de Deus habita em vós.  

Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo,  
esse tal não é dele. 

 
Romanos 8:9 



10.4. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Cristo. 
Se fosse um ser pessoal, teria também que possuir  

um espírito, O espírito do Espírito. Pode isso? 



Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas  
por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas,  

até os segredos mais profundos de Deus. 
Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa,  

senão o próprio espírito dela? Da mesma forma,  
ninguém conhece os pensamentos de Deus,  

senão o Espírito de Deus. 
 

1 Coríntios 2:10,11 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

 O Unitarismo – Deus único. 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

Jesus Cristo é o Filho de Deus. 
 

Até breve! 



. .


