
A  Nova Teologia Adventista e 
a Mensagem do Anticristo.



"A relação Pai-Filho na 
Divindade deve ser entendida 
em um sentido metafórico, 
não no sentido literal". (Max 
Hatton, Entendendo o Trinity, 
p. 97)



“Deus o Pai não tem um 
menino chamado o Filho de 
Deus , nós usamos esses 
termos para ajudar a 
compreender que as partes 
da Divindade são separados 
mas estreitamente ligados, 
como um pai e filho estão 
juntos. ( Steve Case, Signs of 
the Times, março 2011 )

Pastor: Steve Case, Ph. D 



"Um plano de salvação foi 
englobado no pacto feito pelas 
Três Pessoas da Divindade... 
Para erradicar o pecado e 
rebelião do universo e para 
restaurar a harmonia e paz, 
um dos seres divinos aceitou 
o papel de Pai, outra o papel 
do Filho...” (Adventist 
Review, October 31,1996, 
p.12 - Gordon Jenson)



"A filiação de Jesus, no 
entanto, não é 
ontológica (não é real), 
mas funcional no plano 
de salvação de cada 
membro da Trindade. 
Cada um aceitou um 
papel particular "-. .. 
(A Trindade na Escritura por 
Gerhard Pfandl, Instituto de 
Pesquisa Bíblica, Silver 
Spring, MD junho 1999)

Gerhard Pfandl



"A subordinação de Cristo 
em relação ao Pai é 
apenas funcional devido à 
encarnação dEle. Na 
redenção, cada Pessoa da 
Divindade assumiu uma 
função diferente...” 
(Leandro Quadros – Na mira da 
Verdade – Titulo: Jesus é um 
deus menor? Mateus 24:36

)
Leandro Quadros



LIVRO “A TRINDADE” DA CPB CHEGA A AFIRMAR LIVRO “A TRINDADE” DA CPB CHEGA A AFIRMAR 
QUE DEUS NÃO PODE SER DE FATO, PAI, NEM QUE DEUS NÃO PODE SER DE FATO, PAI, NEM 

JESUS CRISTO, SEU FILHO, PORQUE AÍ O ESPÍRITOJESUS CRISTO, SEU FILHO, PORQUE AÍ O ESPÍRITO
SANTO TERIA QUE SER A MÃE!SANTO TERIA QUE SER A MÃE!

A Trindade, pág. 107.



“Professos teólogos parecem ter prazer em tornar 
misterioso aquilo que é claro. Eles revestem os 
ensinos simples da Palavra de Deus com seus próprios 
arrazoados obscurantistas, e assim confundem as 
mentes daqueles que ouvem suas doutrinas.” (Signs 
of the Times, 2 de julho de 1896).



O TESTEMUNHO DOS FUNDADORES 
DA IASD SOBRE O FILHO DE DEUS

“Quando o homem vier mover um alfinete do nosso 
fundamento o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo 
Espírito, deixe os homens de idade que foram os 
pioneiros no nosso trabalho falar abertamente, e os que 
estiverem mortos falem também, reimprimindo os seus 
artigos das nossas revistas”24 de Maio de 1905 - 
Manuscript Release Vol.1, pág.55.



“Temos  testemunhos  bíblicos em 
abundância que Ele é Filho
do Eterno Pai.”
Thiago White, The Day-Star, 11 de dezembro de 1855.



““O  Filho  de  Deus O  Filho  de  Deus ...  teve  ...  teve  Deus  por  Pai  Deus  por  Pai  em em 
algum ponto da eternidade passada, no princípio algum ponto da eternidade passada, no princípio 
dos dias.”dos dias.”
John  N.  Andrews,  The Review and  Herald, 7 de setembro de John  N.  Andrews,  The Review and  Herald, 7 de setembro de 
1869, pág. 84.1869, pág. 84.



““As Escrituras declaram que As Escrituras declaram que Cristo é o ‘unigênito de Cristo é o ‘unigênito de 
Deus’Deus’.  Ele é   gerado,  não  criado.  ...  .  Ele é   gerado,  não  criado.  ...  Houve  um  Houve  um  
tempo  em  que  Cristo procedeu e veio de Deus, do tempo  em  que  Cristo procedeu e veio de Deus, do 
seio do Pai (João 8:42; 1:18), seio do Pai (João 8:42; 1:18), masesse tempo está masesse tempo está 
tão recuado nos dias da eternidade que para a tão recuado nos dias da eternidade que para a 
compreensão finita é praticamente sem início.” compreensão finita é praticamente sem início.” (E. J. (E. J. 
Waggoner, Cristo e Sua Justiça, pág. 19.)Waggoner, Cristo e Sua Justiça, pág. 19.)



“As Escrituras em parte alguma falam de Cristo como 
um ser criado, mas claramente afirmam que Ele foi 
gerado pelo Pai. .. como filho gerado...o começo da 
sua existência é anterior a toda a obra da criação, em 
relação à qual Ele foi criador juntamente com Deus. 
João 1:3; Heb. 1:3. (Urias Smith (As Profecias do Apocalipse, pág. 
82, Publicadora Atlântico, Lisboa, Portugal, 1945 )



“Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho 
unigênito – não um filho por criação, como 
foram os anjos, nem um filho por adoção, como 
é o pecador arrependido, mas o Filho gerado na 
expressa imagem da pessoa do pai... (Sinais dos 
Tempos, 30 de maio, 1895.)



• "Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o 
filho de Deus. Para Cristo foi dada uma 
posição exaltada. Ele tinha sido feito igual 
com o Pai. Todos os conselhos de Deus 
são abertos para o Filho." Testimonies for the 
Church, Volume 8, Page 268.



• "O eterno pai, Aquele que é imutável, deu seu único 
filho, nascido dEle, retirado do seu seio, aquele 
que foi feito a expressa imagem de sua pessoa e 
enviado a terra para revelar o quanto Ele amou a 
raça humana." Advent Review and Sabbath Herald, 
07-09-95.



"Antes que a fundação do mundo fosse 
estabelecida, O único nascido de Deus 
ofereceu-se para tornar-se o redentor da 
raça humana, Adão iria pecar... na sua 
encarnação Ele ganhou de uma nova forma 
o título de filho de Deus. Disse o anjo a 
Maria: 'Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a 
virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua 
sombra; pelo que também o Santo, que de ti 
há de nascer, será chamado Filho de Deus.' 
(Lucas 1:35). Enquanto filho de um ser 
humano, Ele tornou-se O filho de Deus em 
uma nova maneira. Assim Ele esteve em 
nosso mundo – O filho de Deus, ainda que 
ligado pelo nascimento à raça 
humana". Selected Messages Volume 1, 
Page 226 and 227.



‘II Ped. 2:1 e 2. Aqui o apóstolo indicou 
uma das mais assinaladas 
características dos ensinadores 
espíritas. Eles se recusam a 
reconhecer a Cristo como o Filho de 
Deus. Com relação a tais instrutores o 
amado João declara: "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." I João 2:22 e 23.” 
(Patriarca e Profetas pag. 686.)



“Quando leio na Bíblia a respeito de quantos 
recusaram crer que Cristo era o Filho de Deus, meu 
coração enche-se de tristeza."(Este Dia com Deus, 
Meditação 1980, p.367)



“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.”  (I João 2:22 e 23).

Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está 
nele, e ele em Deus. (João 4:15).



“Digo-vos agora, que quando eu repousar grandes 
mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei 
levada; desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. 
Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente 
antes de minha morte.” manusc. 1 24 de fevereiro de 
1915

ALERTA
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