
Ex-Antitrinitarianos Abrem Jogo e Fracassam Em Explicar a "Nova", Velha 
"Verdade" 

Clique em https://www.youtube.com/watch?v=OF33MJ02iK8 e veja um "espetáculo" 
deprimente. Oremos a YHWH por nossos irmãos crentes na trindade pagã, católica, 
para que voltem à verdade.  

Amados irmãos, 

Assisti o vídeo da live, na qual, seus apresentadores com todas as forças, embora em 
vão, tentaram contestar a doutrina bíblica ANTITRINITARIANA, no endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=OF33MJ02iK8 EX-ANTITRINITARIANOS 
ABREM O JOGO | POLÊMICAS, CONTENDAS E MUITO MAIS 

Assisti com profunda tristeza, as cenas deprimentes, o que deve ter desagradado ao 
Deus Todo poderoso e Deus do Senhor Jesus (Efésios 1:7, Apoc. 3:12, João 17:3, Deus 
meu, Deus meu, Mateus 27:46, João 20:17,...) 

Perguntas que fiz durante a live pelo chat e todas ficaram sem respostas: 



1. CRER NUM deus falso, LEVA OU NÃO À PERDIÇÃO? Mateus 15:9 
2. ISAÍAS 9:6 FALA QUE JESUS É DEUS TRATA DE SEU NOME? 
3. “A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum: Graça, misericórdia, e paz 

da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador”. Tito 1:4 

PORVENTURA PAULO TERIA SIDO UM TRINITARIANO? 

4. TITO 2:13 EM ALGUMAS VERSÕES ESTÁ ADULTERADO AO SE 
OMITIR UM DE PARA JESUS. 

5. "Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, 
que não estão registrados neste livro. 
Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome.João 20:30,31 O OBJETIVO DE 
JOÃO. NUNCA FOI MOSTRAR JESUS DEUS – COMO AFIRMOU 
JEFERSON ARAÚJO - MAS FILHO DE DEUS. ESSA ERA A FÉ DE PAULO 
E DEMAIS APÓSTOLOS: “Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem 
é tudo e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual 
são todas as coisas, e nós por ele”.1 Coríntios 8:6 ESSA ERA A FÉ DE 
PAULO. 

6. “Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais 
miraculosos, que não estão registrados neste livro. 
Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome.João 20:30,31. ESSA É A 
GRANDE VERDADE QUE JEFERSON ARAÚJO PARECE DESCONHECER 
JUNTO COM SEUS AMIGOS DISSIDENTES DA VERDADE. 

7. PERGUNTEI AO IRMÃO JEFERESON, SE ELE NUNCA LEU JOÃO 20:30 
E 31. 

8. DEUS TENHA MISERICÓRDIA DOS NOSSOS IRMÃOS. AINDA HÁ 
TEMPO DE CONVESÃO. AMANHÃ PODE SER MUITO TARDE. 

9. O CONSELHO DE DEUS HOJE SERIA: NÃO CONFIEM NA IASD OU 
QUALQUER OUTRA SEITA OU CORPORAÇÃO RELIGIOSA, COMO OS 
JUDEUS CONFIARAM NO JUDAÍSMO. 

10. QUÃO DISTANTE FOI O IRMÃO JEFERSON AO AFIRMAR QUE OS 
ANTITRINITARIANOS NÃO ADORAM AO DEUS VERDADEIRO, PARA 
ELE, A TRINDADE. 

11. OUVI LINDAS PREGAÇÕES DE JEFESON ARAÚJO SOBRE O DEUS 
VERDADEIRO, O DEUS DE JESUS, EFÉSIOS 1:17, APOC 3:12, 

MOSTRANDO A TRINDADE COMO PAGÃ E SATÂNICA E AGORA 

PREGA O CONTRÁRIO. Exemplo: https://aodeusunico.com.br/jefersonaraujo-
conta-tudo-sobre-a-trindade-e-a-igreja-adventista/  

12. Em https://aodeusunico.com.br/batismo-em-nome-de-jesus-ou-da-
trindadecontestando-artigo-do-pastor-demostenes/ respondemos ao Pr. 
Demóstenes que ele não pode mostrar um só manuscrito anterior ao 4º. Século, 
mostrando o batismo em nome de 3 deuses. O IV século é o da mudança do 
Sábado para o domingo, do Deus único para o deus triúno,.... 



Ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Niceia#:
~:text=Seus%20principais%20feitos%20foram%20a,can%C3%B4nica%2
0em%20sua%20primeira%20forma.   https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%
89dito_de_Constantino 

13. Minha esposa escreveu para a coordenação da live que a Palavra de Deus nos 
orienta a EXAMINAR AS ESCRITURAS e não o que a IGREJA ensina. 

14. SE A ADORAÇÃO À TRINDADE FOSSE O ÚNICO ERRO DA IASD, JÁ 
SERIA O ERRO CAPITAL. MAS, SÃO INÚMEROS: DÍZIMO APÓS A 
CRUZ E EM DINHEIRO SEM DEUT. 14:28 E 29, BATISMO PAGÃO, 
ECUMENISMO, DANIEL 8:14 FATALMENTE INTERPRETADO, ... 

15. PECAR CONTRA O ESPÍRITO SANTO É ATRIBUIR A SATANÁS A 
OBRA DE DEUS. NUNCA FALAR CONTRA UM SUPER DEUS, COMO 
ENSINAM NO SISTEMA RELIGIOSO CAÍDO. 

16. NO BATISMO DE JESUS DESCEU A GLÓRIA DE DEUS, NUNCA UM 3o 
DEUS “O olhar do Salvador parece penetrar o Céu, ao derramar a alma em 
oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração (Pág. 112) dos 
homens, e como lhes será difícil discernir Sua missão, e aceitar o dom da 
salvação eterna. Suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, 
quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou, a derrotar, em seu 
benefício, o destruidor. Pede o testemunho de que Deus aceita a 
humanidade na pessoa de Seu Filho. 

Nunca dantes haviam os anjos ouvido tal oração. Anseiam trazer a Seu amado 
Capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não; o próprio Pai respondera 
à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de Sua glória. 
Abrem-se os céus, e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da 
mais pura luz – fiel emblema dEle, o Manso e Humilde. 

Desejado de Todas as Nações, Capítulo 11, O Batismo, Pág. 111.   

Percebe o que desceu do céu no Batismo? Glória de Deus, Espírito Santo de Deus, 
jamais um outro Deus, 3a pessoa de uma suposta trindade, pagã, católica,...  

17. A IGREJA DE DEUS GUARDA OS MANDAMENTOS DE DEUS E TEM A 
FÉ DE JESUS. QUEM ADORA À TRINDADE, FERE O 1o MANDAMENTO, 
QUE FALA DE YHWH. JESUS DISSE EM JOÃO 4:21 a 23 QUE O 
VERDADEIRO ADORADOR ADORA AO PAI, NÃO À TRINDADE. 

18. A IASD NÃO ADORA AO PAI, MAS AO FALSO DEUS, A TRINDADE, 
DESDE 1980, BEM RECENTE, para se adequar à principal exigência do 
Ecumenismo, do qual participa disfarçadamente para ENGANAR OS 
SINCEROS. CONFIRA:  

19. SE JESUS É DEUS, MARIA É A MÃE DE DEUS; 
20. Conferência Online Eventos Finais da  IASD Reafirma Crença Católica de Que 

Deus Morreu na Cruz 

21. Assistindo todas as palestras da Online Conference on Final 
(https://www.safelizbibles.com/eventosfinais/) vi muitas questões no ar, por 
exemplo: 



22. 1) Como provar pela Bíblia que Daniel 8:14 se cumpre em 1844? Teria mesmo o 
seguinte texto de Daniel 8 que fala da passagem da Medo Persa para Grécia, 
iniciado em 457 AC? Alguém pode me mostrar isso bem detalhado? “E o bode 
se engrandeceu sobremaneira; mas, estando na sua maior força, aquele grande 
chifre foi quebrado; e no seu lugar subiram outros quatro também insignes, para 
os quatro ventos do céu. 

E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o 
oriente, e para a terra formosa. 

E se engrandeceu até contra o exército do céu; e a alguns do exército, e das estrelas, 
lançou por terra, e os pisou. 

Daniel 8:8-14 

2) Onde na Bíblia fala que Deus Morreu na cruz? Na Conferência 17, sobre a 
ressurreição Especial o “pastor” fala aos 2 minutos e 25 segundos e aos 18 minutos e 32 
segundos. Isso é bíblico ou pagão, romano,…? É essa a crença dos únicos crentes 
verdadeiros do mundo? Os únicos que tem moral para pregar as 3 mensagens angélicas, 
como dito em uma das conferências? Os adoradores de 3 deuses? Os que afirmam que 
Deus morreu na cruz? Os asd já creem também na mãe de Deus como os católicos? 
Creio que são forçados a crer também na mãe de deus”, Maria (mulher virtuosa, mas 
que a Bíblia em lugar algum a trata como mãe de Deus). Deus tem mãe? Deus morre? 
“Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos 
homens viu nem pode… 

http://www.verdadeonline.net/textos/nisto-cremos-adventista.pdf Ver página 67 
“Durante a crucifixão, a sua natureza humana morreu, e não a sua divindade, pois 
isso seria algo impossível“. ISSO É ESPIRITISMO OU NÃO? VER Hebreus 2:17-
18 ARA: 

Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos 
irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e 
para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, 
tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. 

Página 48: “Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo”. ISSO É OU NÃO 
ESPIRITISMO? http://www.verdadeonline.net/textos/nisto-cremosadventista.pdf 

23. Outro ponto a ser considerado: Sempre fomos informados na IASD que um anjo 
ou um homem não podia morrer em lugar da raça humana caída para a remissão 
dos seus pecados. 

24. No livro Nisto Cremos, página 67, lemos “Pelos méritos do sangue do Deus 
homem os crentes podem compartilhar “da natureza divina” (2Pe 1:4)”. 

25. A Bíblia apresenta esse ser? 
26. Onde na Bíblia fala que Deus Morreu na cruz? 
27. Na Conferência 17, EVENTOS FINAIS, promovida pela seita adventista do 

sétimo dia, sobre a ressurreição Especial o “pastor” fala aos 2 minutos e 25 
segundos e aos 18 minutos e 32 segundos que Deus morreu. No entanto, na 
mesma página 67 do livro Nisto Cremos, catecismo adventista do sétimo dia, 



lemos “Durante a crucifixão, a sua natureza humana morreu, e não a sua 
divindade, pois isso seria algo impossível“. 

Não vemos aqui um conflito de opiniões? O “pastor” adventista afirma que “Deus 
morreu” e o catecismo adventista diz que só o homem Jesus morreu, mas não o Deus 
Jesus morreu. Afinal, qual afirmativa está certa? Não parece ser bíblico, próprio, 
crermos que Jesus era divino porquanto filho do Eterno, não porque fosse um Deus 
Filho (como supõe o dogma romano da trindade), mas, por proceder do Pai, ter saído do 
Seu Deus e Pai (Saí do Pai, e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. 
Versão Almeida Revista e Atualizada), mas, homem pleno, filho de Deus? Mesmo após 
a morte, ressurreição pela ação do Seu Deus e Pai, ascensão e glorificação, continua 
HOMEM PLENO, GLORIFICADO E AGORA ETERNO, como os que veio salvar 
seremos. “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus 
Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. 

Deus nos guie na verdade, livrando-nos de todo o erro das religiões, unidas ao papado, 
parte do Ecumenismo e a Nova Ordem Mundial, amantes da fama, da mídia e de muito 
dinheiro e conforto, mas, que redundará no fogo eterno, após o julgamento diante do 
trono branco de Apocalipse 20:11 – 15. 

Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo 
esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 

Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; mas aquele que confessa o 
Filho, tem também o Pai. 

Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós 
permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no 
Pai. 

1 João 2:22-24 

Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 
João 5:5. (A iasd não crê mais nisso https://aodeusunico.com.br/nova-igreja-
adventista-nao-cre-mais-que-jesus-seja-o-filho-literal-de-deus/)  

Os nossos amados irmãos Trinitarianos, tendo aprendido com a seita asd a afirmar que 
EGW é sua profetisa, algo que a serva do Senhor nunca afirmou e que CREEM NA 
BÍBLIA (uma coleção de livros) E NO ESPÍRITO DE PROFECIA, porventura não 
estão insultando ao Deus YHWH e a seu divino filho Jesus, YESHUA HAMASHIAH 
que afirmou que Palavra do Eterno é a verdade (João 17:17)? 

Mais ainda, com base em: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na 
aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por 
causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. 

Apocalipse 1:9 (I século de nossa era, não no século XIX) e em, 



E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: Olha não faças tal; sou teu 
conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus; porque o 
testemunho de Jesus é o espírito de profecia. 

Apocalipse 19:10.  
Não parece mesmo a cada dia que a iasd cada vez mais se torna uma seita como as 
¨testemunhas" de Jeová, que dela saiu, e que se baseia muito mais em EGW que na 
Bíblia sagrada (quando não prova algo pelas Sagradas Escrituras, busca seus 
catecismos), como seus filhos "Testemunhas" de Jeová se baseiam mais em Russel e no 
corpo dirigente?????? 

Meus amados irmãos podem me responder a essas perguntas que fiz - sem uma só 
resposta - durante a live na qual quiseram desmoralizar o Antitrinitarianismo, a crença 
dos Patriarcas, Profetas, dos Anjos e do Senhor Jesus, sem se basearem NUM ÚNICO 
VERSÍCULO DA BÍBLIA? 

Maranata. 

Paulo A. da C. Pinto 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4783064D7    

 

 


