
Versos favoritos 

dos trinitarianos 

explicados 

biblicamente: 

2ª parte



Atenção!

• Pegue a sua Bíblia e vamos começar!





Introdução

• Muitos trinitarianos defendem a Trindade como uma
forma de defender a instituição religiosa às quais eles
pertencem



Introdução

• Os trinitarianos tentam provar biblicamente que “Pai,
Filho e Espírito Santo” tem os mesmos atributos,
apesar de em nenhum lugar na Bíblia, Deus se
apresentar ou se mostrar como uma Trindade



Introdução

• Principais ideias trinitarianas
1. Deus é um, mas são três
2. Há igualdade entre os três
3. As “três pessoas” da Trindade devem ser adoradas



Introdução

4. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade
5. Quem nos criou foi a Trindade
6. Deus não é verdadeiramente o Pai de Jesus
7. Jesus não é de fato o Filho de Deus



Introdução

8. O Cristo que morre na cruz é o Jesus humano e não o
divino. Logo, Cristo realmente não faleceu totalmente
9. A Trindade ressuscitou Jesus Cristo. Ou seja, Jesus
participou da ressurreição de si mesmo.



Introdução

10. É a terceira pessoa da Trindade quem dá
prosseguimento ao ministério de Jesus aqui na Terra,
depois que Cristo voltou para os céus

• Nenhuma dessas ideias tem sustentação bíblica!



Introdução

• A Trindade é um mistério
• “O mistério da Santíssima Trindade é o mistério

central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em
si mesmo, e, portanto, a fonte de todos os outros
mistérios da fé, e a luz que os ilumina”. Catecismo da
Igreja Católica



Introdução

https://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_n
ew/p1s2c1_198-421_po.html



Introdução

• “E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a
grande babilônia, a mãe das prostituições e
abominações da terra.” Apocalipse 17:5



Introdução

• “Respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado
conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles
não lhes é dado;” Mateus 13:11



Introdução

• “para que o coração deles seja confortado e vinculado
juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da
forte convicção do entendimento, para
compreenderem plenamente o mistério de Deus,
Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do
conhecimento estão ocultos.” Colossenses 2:2 e 3



Introdução

• “Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as
riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, esperança da glória;”
Colossenses 1:27



Introdução

• Você acreditará no que está lendo na Bíblia ou
acreditará na instituição religiosa que você é
membro?



Introdução

• Você será fiel a Deus ou à instituição pela qual você
conheceu a Deus?



Introdução

• Você ama mesmo a Deus ou à igreja que você
pertence?



Introdução

• A Bíblia mostra que existe um Deus Único!

• “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.



Introdução
• “Porque, ainda que há também alguns que se

chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como
há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para
nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as
coisas e para quem existimos; e um só Senhor, Jesus
Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também,
por ele”. I Coríntios 8:5 e 6.



Introdução

• A Bíblia mostra que Jesus é o Filho de Deus e que
quem revelou isso a Pedro foi o Pai



Introdução

• “Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o
Filho do Deus vivo. Então, Jesus Lhe afirmou: Bem-
aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne
e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está
nos céus”. Mateus 16:15 a 17



Introdução

• Jesus, no Apocalipse, fala 4 vezes que o Pai é o seu
Deus!



Introdução

• “Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu
Deus, e daí jamais sairá; gravarei também sobre ele o
nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus,
a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do
meu Deus, e o meu novo nome”. Apocalipse 3:12



Introdução

• A Bíblia diz que a salvação pertence a Deus e ao
Cordeiro

• “... e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso
Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro,
pertence a salvação”. Apocalipse 7:10



Recapitulando

• Gênesis 1:26 “... façamos o homem à nossa imagem e
semelhança...”: refere-se ao Eterno e ao seu Filho

• Jó 33:4 “O espírito de Deus me fez...”: refere-se ao
espírito de Deus e não a uma 3ª pessoa



Recapitulando

• Isaías 6:3 “... santo, santo, santo, é o Senhor dos
Exércitos...”: o contexto mostra apenas dois seres
divinos

• Isaías 9:6 “...Deus forte, pai da eternidade...” tais
características de Jesus não o fazem igual ao Pai



Recapitulando

• Isaías 45:23 “... diante de mim se dobrará todo o
joelho...”: se refere ao Eterno

• Mateus 1:19 e 20 “... Porque o que nela está gerado é
do Espírito Santo.”: Cristo é Filho de Deus e não de
uma 3ª pessoa e nem filho da Trindade



Mateus 3:13 a 17, Marcos 1:9 a 11, Lucas 

3:21 e 22 e João 1:32 a 34  – O batismo de 

Jesus

• “o Espírito Santo desceu sobre ele (Jesus) em forma
corpórea como pomba; e ouviu-se uma voz do céu:
Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo”. Lucas
3:22



O batismo de Jesus

• O mesmo Lucas em Atos 10:38 escreveu que Jesus foi
batizado com o Espírito Santo e com poder: “Como
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e
com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o
bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque
Deus era com Ele”.



O batismo de Jesus

• Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, Jesus,
que foi ungido com o Espírito Santo, sabendo que a
hora mais difícil para ele estava chegando, não teria
dito para os discípulos:



O batismo de Jesus

• “Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis
dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só;
contudo, não estou só, porque o Pai está comigo”.
João 16:32



O batismo de Jesus

• Será que Deus, que é Criador, se mostraria como
animal (ave) uma vez que os anjos que são criaturas,
têm ou assumem a forma de homem (Atos 1:10 e 11,
por exemplo)?



O batismo de Jesus

• “E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e
semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do
mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os répteis
que rastejam pela terra”. Gênesis 1:26.



O batismo de Jesus

• Através da ordem de Deus, cabe ao homem também
dominar as aves. Como Deus, que é criador, Se
representaria através de algo que Ele disse que o
homem deve dominar?



O batismo de Jesus

• Não é possível Jesus ter sido batizado com “uma
pessoa” sendo ele mesmo uma pessoa!

• Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, teria
sido ouvida a sua voz, já que Jesus foi batizado com o
Espírito Santo. Na ocasião foi ouvida a voz de Deus!



Mateus 4:1 – Jesus é levado ao deserto

• Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser
tentado e após a sua vitória, Mateus, Marcos e Lucas
registram que anjos o serviram.



Mateus 4:1 – Jesus é levado ao deserto

• O Espírito Santo não o serviu também porque não é
uma terceira pessoa, apesar de Jesus já ter sido
batizado com o Espírito Santo e com poder (Atos
10:38) antes da tentação no deserto. Jesus fala que
não estava sozinho porque o Pai estava com ele (João
16:32).



Mateus 12:32 – O pecado contra o Espírito 

Santo

• “Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho
do homem será perdoado, mas quem falar contra o
Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem
na era que há de vir”. Mateus 12:32



Mateus 12:32 – O pecado contra o Espírito 

Santo

• Leia o contexto e veja que os fariseus estavam
dizendo que Jesus fazia milagres pelo poder do mal!
Assim, de acordo com o contexto, pecar contra o
Espírito Santo é atribuir ao mal as obras feitas por
Deus!



Mateus 12:32 – O pecado contra o Espírito 

Santo

• Jesus realizava todos os milagres pelo poder de Deus.
Cristo disse: “Por isso, quem crê no Filho tem a vida
eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o
Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira
de Deus”. João 3:36



Mateus 12:32 – O pecado contra o Espírito 

Santo

• Se a Trindade existisse, não haveria consenso na
Trindade, já que o Pai e o Filho perdoam, mas a 3ª
pessoa não? E isso não anularia o pressuposto da co-
importância de seus membros?



Mateus 28:19 – “O batismo em nome 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



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• Veja em nome de quem os discípulos batizavam:
• “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



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• Veja em nome de quem os discípulos batizavam:
• “E os que ouviram foram batizados em nome do

Senhor Jesus”. Atos 19:5



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• Para o apóstolo Paulo
• “Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos

batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua
morte”? Romanos 6:3



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• “E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei
tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças
a Deus Pai”. Colossenses 3:17



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• Lembre-se que é para orar, curar, ressuscitar, expulsar
demônios... tudo em nome de Jesus!



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• Se você ainda tem dúvida
• “Batizar em nome do Pai”. Qual o nome do Pai?

YHWH traduzido como Senhor (Deuteronômio 6:4).



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• “Batizar em nome do Filho”. Qual o nome do Filho?
Jesus Nazareno (João 19:19), Yeshua.



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• “Batizar em nome do Espírito Santo”. Qual o nome do
Espírito Santo? Não existe! Espírito Santo é um
espírito que é santo (Ruach do Santo).



Mateus 28:19 – “O batismo em nome da 

Trindade”

• Logo é para batizarmos em nome de Jesus!



João 1:1 – “O verbo eterno”

• “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus”. João 1:1



João 1:1 – “O verbo eterno”

• O verso diz que no princípio era o Verbo. Deus tem
um início ou um fim? Lembre-se que Deus não tem
princípio, ele sempre existiu!

• Veja o que a Bíblia diz sobre a origem de Jesus



João 1:1 – “O verbo eterno”

• “E tu, Belém-Efrata, pequena demais para figurar
como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que
há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os
tempos antigos, desde os dias da eternidade”.
Miquéias 5:2



João 1:1 – “O verbo eterno”

• “Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo
que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos
ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de
Deus”. João 16:26 e 27



João 1:1 – “O verbo eterno”

• “Como também está escrito no salmo segundo: Meu
filho és tu, hoje te gerei”. Atos 13:33



João 1:1 – “O verbo eterno”

• “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



João 1:1 – “O verbo eterno”

• “E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o
Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da
criação de Deus...” Apocalipse 3:14



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



Baixe gratuitamente a 1ª edição do Manual 

Bíblico Unitariano 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


