
Versos favoritos 

dos trinitarianos 

explicados 

biblicamente: 

1ª parte





Introdução

• Será utilizada apenas a Bíblia principalmente nas 
versões Almeida Revista e Atualizada ou Almeida 
Revista e Corrigida

• Serão explicados os versos bíblicos mais utilizados 
pelos trinitarianos



Introdução

• Tais versos serão apresentados de acordo com a 
sequência dos livros da Bíblia

• Os trinitarianos são excelentes argumentadores



Introdução

• Dão a explicação sobre um verso e relacionam com o 
que acreditam

• Você compreenderá a verdade bíblica com a ajuda de 
Deus ou fará isso através das explicações dos teólogos 
comprometidos com suas instituições religiosas?



Introdução

• Estude por você mesmo, irmão(ã), com a ajuda do 
Espírito de Deus!

• Mas o que é a Trindade mesmo?





Introdução

• Pegue a sua Bíblia e vamos começar!





Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...”

• “No princípio criou Deus os céus e a terra”. Gênesis 
1:1



Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...”

• Referindo-se a Jesus, João 1:3 mostra: “Todas as 
coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, 
nada do que foi feito se fez”. 



Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...”

• Hebreus 1:2 “nestes últimos dias nos falou pelo Filho, 
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo 
qual também fez o universo”.



Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...”

• Colossenses 1:16, referindo-se a Jesus: “Porque nele
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na 
terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam 
dominações, sejam principados, sejam potestades. 
Tudo foi criado por ele e para ele”.



Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...”

• Talvez você tenha ouvido pelos trinitarianos que o Pai 
e Filho não aparecem no Antigo Testamento...



Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...”

• Provérbios 30:4 - “Quem subiu ao céu e desceu? 
Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem 
amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu 
todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome?
E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes”?



Gênesis 1:26 – “Façamos o homem...”

• Refere-se a Deus e a seu Filho, Jesus.





Jó 33:4 – “o Espírito do Senhor me fez”.

• Observe: o Espírito do Senhor e não uma terceira 
pessoa!



Jó 33:4 – “o Espírito do Senhor me fez”.

• “Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que 
me confiaste para fazer; e, agora, glorifica-me, ó Pai, 
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, 
antes que houvesse mundo”. João 17: 4 e 5.

• Dois seres!





Isaías 6:3 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”

• Para os trinitarianos: “Santo, santo, santo...” se refere 
ao Pai, ao Filho e à terceira pessoa que eles chamam 
de Espírito Santo, mas o verso diz “Santo, Santo, santo 
é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da 
sua glória”.



Isaías 6:3 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”

• Isaías 6:8: “Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que 
dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? 
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim”. 



Isaías 6:3 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”

• “Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de 
fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não 
percebeis”. Isaías 6:9. 



Isaías 6:3 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”

• Na Bíblia de Estudo Palavras Chave, hebraico – grego, 
em Isaías 6:1 aparece Senhor, apenas com o S 
maiúsculo, enquanto que em Isaías 6:3, aparece 
SENHOR dos Exércitos, (SENHOR com letras 
maiúsculas), 



Isaías 6:3 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”

• dando a entender que na cena um ser foi visto na 
visão de Isaías, Jesus, enquanto que o outro ser, 
YHWH, permanecia oculto ao profeta, acerca de quem 
os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o 
SENHOR dos Exércitos. 



Isaías 6:3 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”

• Lembre-se que “ninguém jamais viu a Deus; o Filho 
unigênito, que está no seio do Pai, é quem o 
revelou”. João 1:18. 

• Ou seja, Isaías vê Jesus. 



Isaías 6:3 – “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”

• Um ser, o profeta Isaías vê (Isaías 6:1). O outro, 
apenas ouve a voz (Isaías 6:8). Não há um terceiro ser 
divino na visão. 





Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• A Bíblia explica que em Jesus habita toda a plenitude 
da divindade: “porque nele habita corporalmente 
toda a plenitude da divindade”; Colossenses 2:9

• Observe: habita mas não é toda a plenitude da 
divindade



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• “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”. João 
5:19



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• Quem concedeu ao Filho ter vida em si mesmo foi o 
Pai: “Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, 
assim deu também ao Filho ter a vida em si 
mesmo”; João 5:26



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• Logo, como em Cristo habita toda a plenitude da 
divindade e como ele recebeu do Pai para ter vida 
em si mesmo, ele pode ser chamado de Deus Forte. 
Mas isso não significa que ele está em igualdade 
com o Pai, pois conforme o próprio Cristo falou:



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• “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



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• Sobre a expressão “Pai da Eternidade” é possível 
entender que a partir da morte de Cristo na cruz, 
ele possibilitou, junto com o Pai, que tivéssemos 
vida eterna:



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o 
único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste”. João 17:3



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• Jesus pode ser nomeado “Pai da Eternidade”, não 
no sentido estrito como seu Deus e Pai, mas, no 
sentido messiânico, como mostrado em Isaías 9:6.



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• Mediante o Messias, obtemos a eternidade; “… o 
dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo 
Jesus nosso Senhor”, Romanos 6:23



Isaías 9:6 – “... Deus forte, pai da eternidade...”. 

• Logo, não há problema algum em chamar Jesus de 
Pai da Eternidade. O problema é tentar colocá-lo 
em igualdade com Deus. 





Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• Deus, o Pai, o único e eterno Deus, jurou por Ele 
mesmo que todo o joelho se dobraria diante dele



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• Todavia, os precipitados querem atribuir a Jesus a 
referência do versículo citado, fazendo de Cristo o 
próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, pelo simples 
fato de Paulo ter afirmado que todo o joelho se 
dobraria a Cristo (Filipenses 2:10).



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• “Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho 
dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da 
terra”, Filipenses 2:10



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• Mas para que isso aconteça, o Filho de Deus deveria 
ser exaltado, antecipadamente, pelo Pai (Filipenses 
2:9).



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• “Mas Por isso, também Deus o exaltou
soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre
todo o nome”; Filipenses 2:9



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• O Pai sujeitará todos ao governo do Filho e mesmo 
assim, Cristo continuará sendo submisso ao Pai pela 
eternidade sem fim (I Coríntios 15:28)



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• “E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, 
então também o mesmo Filho se sujeitará àquele 
que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus 
seja tudo em todos”. I Coríntios 15:28



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• "Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, 
como não tinha outro maior por quem jurasse, 
jurou por si mesmo“. Hebreus 6:13



Isaías 45:23 – “Todo joelho se dobrará a Jesus”?

• "E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o 
Senhor, para glória de Deus Pai". Filipenses 2:11





Mateus 1:19 e 20: “...foi gerado é do Espírito 
Santo.”

• Quem dá o aviso a Maria do nascimento de Jesus, é 
um anjo do Senhor



Mateus 1:19 e 20: “...foi gerado é do Espírito 
Santo.”

• Lucas 1:26: “No sexto mês (de gestação de João 
Batista), foi o anjo Gabriel enviado, da parte de 
Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada 
Nazaré,...” 



Mateus 1:19 e 20: “...foi gerado é do Espírito 
Santo.”

• Lucas 1:35: “Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti 
o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá 
com a sua sombra; por isso, também o ente santo 
que há de nascer será chamado Filho de Deus”.



Mateus 1:19 e 20: “...foi gerado é do Espírito 
Santo.”

• “E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu 
filho amado, em quem me comprazo”. Mateus 3:17



• “Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade”?
Gálatas 4:16



Em breve a 

2ª edição!



Baixe gratuitamente a 1ª edição em:

www.AoDeusUnico.com.br



Baixe gratuitamente o áudio das principais 

partes do Manual Bíblico Unitariano (1ª edição) 

em:

www.AoDeusUnico.com.br



Baixe gratuitamente o PDF deste estudo em

www.AoDeusUnico.com.br



Muito obrigado pela atenção dos irmãos!

Até o próximo estudo!



marcosavellar@hotmail.com


