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TRÊS EM UM  
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―As coisas encobertas 

pertencem ao Senhor nosso 

Deus, mas as reveladas nos 

pertencem a nós e a nossos 

filhos para sempre...‖ 

O que não foi revelado para nós, não devemos 

questionar! 

Deuteronômio 29: 29 

―Amados, não deis crédito a qualquer espírito; 

antes, provai os espíritos se procedem de Deus, 

porque muitos falsos profetas têm saído pelo 

mundo fora‖ (I João 4:1). 
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Nos últimos tempos ventos de Doutrina têm assolado a 

Igreja como avalanche 

 

  

John Andrews: ―Eu trocaria mil erros por uma única 

Verdade!‖ 
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Teria sido o Concílio de Nicéia (na Turquia) convocado 

pelo Imperador Constantino em 14/06/325 o elaborador 

da doutrina da Divindade Triúna?  



155- 220 

A palavra ―Trindade‖  

realmente não existe na 

Bíblia para designar a 

Pessoa de Deus Triúno. O 

termo passou a ser 

utilizado por Tertuliano no 

2º século da Era Cristã. 

Mas isso não anula o fato 

de Deus ser 3 Pessoas 

distintas e Coeternas que 

agem em benefício da 

salvação do homem.  
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Irineu de Lyon – 130-202 

Irineu estudou com 

Policarpo de Esmirna que 

foi discípulo de João 

(discípulo de Jesus) e ele 

afirmava que Jesus era 

Deus e o Espírito Santo 

também. 

 

Então, muito tempo antes 

do Concílio de Nicéia a 

Igreja Primitiva já tinha 

conceitos sobre a 

Divindade Triúna. 
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"Já temos mostrado que o 

Verbo, isto é, o Filho esteve 

sempre com o Pai. Mas 

também a Sabedoria, o 

Espírito estava igualmente 

junto dEle antes de toda a 

criação― 

(Contra as Heresias IV,20,4). 

 

Irineu afirma a igualdade de 

essência e dignidade entre o 

Pai e o Filho e o Espírito Santo 

(Adv. Haeres., II, 13, 8). 
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Irineu de Lyon – 130-202 
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ÁRIO DE ALEXANDRIA – 

256-336 

Sofreu influência grega  

ALEXANDRE DE 

ALEXANDRIA – 250-326 

X 
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Euzébio de Cesaréia (265-339)  

Ele escreveu o Credo de 

Nicéia (porque era amigo de 

Constantino), entretanto, ele 

tinha ideias arianas e voltou a 

ser discípulo de Ário. Como 

pode o Credo de Nicéia ter 

estabelecido a doutrina da 

Trindade se foi escrita por 

alguém que tinha ideias 

antitrinitarianas? 

E a  palavra ―trindade‖ não 

aparece no Credo de Nicéia 



OS ATRIBUTOS DE DEUS   

Deus é Amor, Eterno,  Infinito, tem Vida em Si mesmo, 

é Auto-Existente, Imortal, Santo, Imutável, Perfeito, 

Único, Transcendente no tempo e no espaço, 

Soberano, possui Vontade independente, Poder 

próprio, Sabe tudo – é Onipotente, Onipresente, 

Onisciente  10 



Como alguém que é finito pode 

compreender Um Ser que é Infinito e 

Eterno?  

Nossas mentes e 

também as mentes dos 

anjos são finitas. Nós 

somos limitados e 

temos uma capacidade 

limitada para 

compreender a Deus.  
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Hoje, o homem 

quer entender 

Deus.  

 

Se ele não 

consegue 

entender, ele 

deixa de 

acreditar nEle! 
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―Poderás descobrir as 

coisas profundas de Deus, 

ou descobrir perfeitamente 

o Todo-Poderoso? Como 

as alturas do Céu é a Sua 

sabedoria; que poderás tu 

fazer? Mais profunda é ela 

do que o Seol; que poderás 

tu saber?‖ 

Jó 11: 7, 8 
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―Ó profundidade das 

riquezas, tanto da 

sabedoria, como da ciência 

de Deus! Quão 

insondáveis são os Seus 

juízos, e quão 

inescrutáveis os Seus 

caminhos! Pois, quem 

jamais conheceu a mente 

do Senhor? Ou quem se 

fez Seu Conselheiro?‖ 

Romanos 11: 33, 34 

O homem que tem a 

mente finita JAMAIS 

poderá compreender 

a mente de Deus que 

é infinita 
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Qual a função do 

Conselheiro? 

 

Orienta, ajuda, instrui, 

aconselha;  dentro de um 

Concílio ele participa, 

ajuda a tomar decisões.   

 

Existe Alguém que Se fez 

Conselheiro de Deus? 

Romanos 11: 33, 34 



―Pois, quem jamais 

conheceu a mente do 

Senhor, para que 

possa instruí-Lo? Mas 

nós temos a mente de 

Cristo‖.   

 

I Coríntios 2: 16 

17 



―Porque um Menino nos 

nasceu, um Filho se nos 

deu; e o governo estará 

sobre os Seus ombros; e 

o Seu nome será: 

Maravilhoso Conselheiro, 

Deus Forte, Pai Eterno, 

Príncipe da Paz‖ 

  

 

Isaías 9:6: 

Enfatiza a 

Onisciência de 

Cristo. Ele conhece a 

mente de Deus Pai 
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―E repousará sobre Ele o 

Espírito do Senhor, o 

Espírito de sabedoria e 

de entendimento, o 

Espírito de Conselho e 

de fortaleza, o espírito de 

conhecimento e de temor 

do Senhor.‖  

Isaías 11:2  
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―Mas Deus no-las revelou pelo 

Seu Espírito; porque o Espírito 

penetra todas as coisas, ainda 

as profundezas de Deus. Pois, 

qual dos homens entende as 

coisas do homem, senão o 

espírito do homem que nele 

está? Assim também as coisas 

de Deus, ninguém as 

compreendeu, senão o Espírito 

de Deus‖  

 

I Coríntios 2: 10-11: 

O Espírito Santo penetra 

à mente de Deus Pai 
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“E Aquele (Deus Pai) que 

examina os corações sabe 

qual é a intenção do 

Espírito; e é Ele que 

segundo a vontade de 

Deus intercede pelos 
santos.”  

 

Romanos 8: 27  

Deus Pai compreende a 

mente do Espírito Santo 

 
Vemos aqui Duas individualidades; 

Dois Seres.  
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  SERES 

CRIADOS 

 

 

 

   DIVINDADE 

DOIS CAMPOS em relação à Ciência de Deus: 

Se há algum Ser que pode compreender a mente de 

Deus significa que a capacidade mental desse Ser é tão 

ampla quanto a de Deus - Onisciência 



Somos MONOTEÍSTAS e cremos em um Único Deus 

Triúno ou na Divindade Triúna 

 

 

 

 

  

 

 

Deus Pai, Deus Filho,  

Deus Espírito Santo 

É uma Unidade de Três Pessoas Distintas e 

Coeternas. Deus (os três)  é  Imortal, Eterno, Infinito, 

Onisciente, Onipresente, Onipotente 
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É um Deus 

subsistindo em 3 

Pessoas. São 3 Seres 

distintos. Deus é Um 

em relação à Sua 

Essência ou Natureza 

ou Substância 

indivisível, mas é 3 

em relação à Sua 

Pessoa.  

São 3 formas de 

consciência; são 3 

personalidades, com 

Sua individualidade. 

Cada Um com uma 

função – cada Um 

tem Seu papel 

específico no Plano 

da Redenção, mas 

com o mesmo 

propósito 
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Os 3 são Eternos e sem existência separada. Nunca 

existiu Um sem os Outros. Um não foi criado pelo (s)  

Outro (s).  

 

 

 

 

 

 

 

Nenhum é Deus sem os Outros. Cada Um com os 

Outros é Deus. Os 3 são Deus eternamente iguais. 

São 3 Seres, 3 Pessoas (Pai, Filho e Espírito Santo) 

que formam Um Deus. Por isso Deus é AMOR!  
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Qual o papel do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO 

no PLANO da REDENÇÃO? 

 

 

 

 

 

 

 

O PAI elaborou 

O FILHO executou 

O ESPÍRITO SANTO nos ajuda a experimentar os 

benefícios do Plano da Redenção. 
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―Que salvação é revelada 

no concerto pelo qual Deus 

prometeu ser nosso Pai, Seu 

Filho unigênito nosso 

Redentor, e o Espirito 

Santo nosso Consolador, 

Conselheiro e Santificador! 

Em solo nunca inferior a 

esse nos é seguro colocar 

os pés.‖ — Manuscrito 15, 

1898.” NLC, 137 
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―O Pai, o Filho, e o Espírito 

Santo estavam trabalhando 

em favor do homem. Todo o 

Poder no Universo Celeste foi 

colocado em atividade para 

levar adiante o Plano de 

Redenção.‖   

Advent Review and 

Sabbath Herald, Jan. 7, 

1902, par. 7 
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―A salvação de seres 

humanos é um grande 

empreendimento, que põe 

em ação cada atributo da 

Natureza Divina. O Pai, o 

Filho, e o Espírito Santo Se 

comprometeram a tornar 

filhos de Deus mais do que 

vencedores, por Aquele que 

os amou.‖   

Advent Review and 

Sabbath Herald, Jan. 27, 

1903, par. 9 
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―A Divindade moveu-se de 

compaixão pela raça, e o Pai, 

o Filho 

e o Espirito Santo deram-Se 

a Si mesmos ao 

estabelecerem o Plano da 

Redenção.‖ CSS, 222, MS, 

127, 138 

 

 

Quem participava dos 

Concílios nos Céus?  

Os 3 participavam 
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―A nossa santificação é a obra 

do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. É o cumprimento da 

aliança que Deus fez com 

aqueles que se ligam com Ele, 

para estar com Ele, com Seu 

Filho, e com o Seu Espírito em 

comunhão sagrada... Deus diz: 

"Saí do meio deles, e apartai-

vos, e não toqueis em coisa 

imunda;... E Eu vou recebê-lo, e 

será para vós Pai, e vós sereis 

para Mim filhos e filhas, diz o 

Senhor Todo-Poderoso. " Esta 

é a promessa do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo...   
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...Aqueles que se unem com 

o Pai, o Filho, e o Espírito 

Santo, que mostram por suas 

vidas que eles já não estão 

seguindo o curso que 

seguiam antes deles se 

unirem com esses 

Instrumentos Divinos, 

receberão sabedoria do alto.‖ 

 

  

The Signs of the Times, June 19, 

1901, par. 4 and 6 and 7. 
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― O Pai, o Filho e o Espírito 

Santo estão buscando e 

desejando encontrar  canais, 

pelos quais possam 

comunicar ao mundo os 

Divinos princípios da 

Verdade ― Testemunhos para 

a Igreja, vol 8, 194 
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―O Pai, o Filho, e o Espírito Santo, a 

eterna Divindade, estão envolvidos 

na ação requerida para assegurar 

ao instrumento humano que todo o 

Céu está em união para contribuir 

no exercício das faculdades 

humanas em alcançar e reforçar a 

plenitude dos Poderes Tríplices e 

em unir-se na grande obra 

designada, ligando os Poderes 

Celestiais com o humano para que o 

homem se torne, mediante eficiência 

celeste, participante da natureza 

divina e coobreiro de Cristo.‖ 

Manuscrito 45 de 1904, OA, 156  
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―O Filho de Deus 

partilhava do trono do  

Pai, e a Glória do Ser Eterno, 

existente por Si mesmo, rodeava 

a ambos.‖ PP, 10 

Quem é a Glória do Ser Eterno? 

―Depois de Cristo ser batizado, 

curvou-Se nas margens do 

Jordão; e nunca dantes ouvira o 

Céu tal oração como a que saiu 

de Seus lábios Divinos. ... A 

Glória de Deus, em forma de uma 

pomba de ouro polido, pousou 

por sobre Ele e, da infinita glória, 

foram ouvidas estas palavras: 

―Este é o Meu Filho amado, em 

quem Me comprazo.‖ 
  

 

Mateus 3:17. 

Temperança ,284; 

Cristo Triunfante de 

19/7 – página 207 



I João 4: 8 diz: Deus é 

Amor, e quem ama tem 

que amar a alguém.  

O amor só pode existir 

quando pode ser 

expressado. Teria que 

existir pelo menos mais 

uma Pessoa da Divindade 

para Deus amar e ser 

amado. 

O amor tem que 

ser 

compartilhado. 

Um principio 

extraído do amor 

é doar, 

abnegação  
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A Bíblia fala que todas as verdades devem ser estabelecidas 

por duas ou três testemunhas.  Mat. 18: 16 

Então, quando Deus Pai diz: EU SOU DEUS, Alguém tem 

que testemunhar, testificar que isso é verdade.  
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Então você tem Alguém para testificar que Deus, o Pai é 

Deus?  

Sim! O FILHO e O ESPÍRITO SANTO!  
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João 1: 14 39 

Comma Johanneum 

(Cláusula Joanina) 

 

  

 

 

 

I João 5: 7 – ―Pois há Três 

que dão testemunho no 

Céu: o Pai, a Palavra e o 

Espírito Santo; e estes 

três são UM.‖ A Divindade 

Triúna claramente é aqui 

descrita. Jesus é o Verbo. 

Teriam sido introduzidas testemunhas espúrias no texto 

a fim de promover a doutrina trinitariana? Ou copistas 

com influência ariana teriam apagado as Testemunhas 

autênticas das cópias do texto sagrado a fim de ocultar 

esta doutrina? 
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Comma Johanneum (Cláusula Joanina) 

 O interessante é que 1 João 

5: 7 não se encontra no texto 

grego adotado pelos 

criadores da ARA (que é o 

Texto Crítico alexandrino), 

mas estava sem colchetes na 

versão original de Almeida, 

que usou o Textus Receptus 

que é a versão mais fiel ! 

 Encontra-se nos seguintes manuscritos: 

Wizanburgensis(Séc.VIII), 629, 61 (séc.15), 918, 2473, 88 

(séc. 12), 429, 636, 635, 221; sendo encontrado nas 

primeiras traduções do NT, como a Phesita Siríaca(150 

d.C) e a Ítala(157 d.C). Igrejas Africanas mais antigas 

continham 
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Pais da Igreja: 

Jerônimo (347-420 d.C), o primeiro 

tradutor da Bíblia, afirma que o texto 

"foi omitido por copistas desonestos― 

 

Atanásio (295-373 dC), em sua obra 

"Disputa com Ario" cita 1 João 5:7: 

"Esse batismo vivo e salvador, pelo 

qual recebemos a remissão dos 

pecados, administrado em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 

São João diz: E estes três são um".  

 

E outros escritos deles... 



Bíblia com característica ariana – de manuscritos 

alexandrinos não fiéis. 

Charles Taze Russell (1852-1916) 

 Fundador das Testemunhas de Jeová 

42 



Bíblia com característica ariana – de manuscritos 

alexandrinos não fiéis. 
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―Porque três são os que testificam: o 

espírito, e a água e o sangue.‖ 



A voluntária e temporária 

subordinação do Filho ao Pai e do 

Espírito Santo ao Pai e ao Filho é 

somente no Plano da Redenção  

Não há hierarquia 

e nem 

subordinação 

permanente entre 

Eles.  

Um não é maior que os Outros.  
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Eles não foram criados; vêm da 

Eternidade. Não têm princípio e nem 

fim.  

45 

Os 3 planejaram 

a Criação e a 

Redenção. Os 3  

estão unidos 

para restaurar 

Sua imagem no 

homem. 



A ÁGUA 

Estado líquido 

Estado sólido 

Estado gasoso 
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Jesus só passou a ser Filho, a partir do momento em 

que Ele já havia determinado que viria nascer como 

Homem. Ele só é Filho em relação ao Plano da 

Salvação do homem.  
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Muitos retiram da Bíblia aquilo que ela não diz a respeito 

de Jesus Cristo para rebaixá-Lo a categoria de um ser 

criado. Assim é ensinada uma concepção errada a 

respeito de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, só 

aceitando a Divindade do Pai.  
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São os 

MONOTEÍSTAS 

UNITARIANOS 

Só aceitam a 

Divindade de Deus 

Pai. 

Para eles, Jesus foi 

criado em algum 

momento no tempo e o 

Espírito Santo não 

existe ou é uma força 

ativa do Pai ou é o 

espírito de Cristo. 
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Ex: Muçulmanos               e                     Judeus 
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Arianos 

 

Os que seguem as ideias 

de Ário de Alexandria que 

viveu no 4º século e que 

negou a eterna 

preexistência e Divindade 

de Cristo e a Divindade 

do Espírito Santo. Os 

arianos são, portanto, 

antitrinitarianos. 

256-336 A.D  
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Provas Bíblicas da Divindade Triúna: 

Gênesis 1: 26, 27 - ―E disse Deus: Façamos o 

homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança...‖  
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Gênesis 1: 1-2 – 

―No princípio criou 

Deus os Céus e a 

Terra ...e Espírito de 

Deus pairava ...‖ 

 

 

 

 

A palavra Deus, no 

original em hebraico, 

é Elohim, que quer 

dizer ―Deuses‖, no 

plural; mais de um 

Ser. 
53 

O Pai idealiza a Criação.  

A Palavra (Jesus) Se 

expressa para tornar visível 

os pensamentos de Deus na 

Criação.  

E o Espírito Santo atua como 

Vivificador (traz Vida). Rom 8: 10-11    
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―Eia, desçamos, e confundamos ali a sua 

linguagem, para que não entenda um a 

língua do outro.‖ 

Gênesis 11: 7 



No batismo de Jesus vemos perfeitamente a 

Divindade Triúna 
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56 

―Batizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se 

lhe abriram os Céus, e viu o Espírito Santo de Deus 

descendo como uma 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 



57 

―A graça do Senhor Jesus 

Cristo, e o amor de Deus, 

e a comunhão do Espírito 

Santo sejam com todos 

vós.‖ 

2 Coríntios 13: 14 

Paulo reconheceu as Três Pessoas 

da Divindade 
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Judas 1: 20-21  ―Mas vós, 

amados, edificando-vos a 

vós mesmos sobre a 

vossa santíssima fé, 

orando no Espírito Santo, 

conservai-vos a vós 

mesmos no amor de 

Deus, esperando a 

misericórdia de nosso 

Senhor Jesus Cristo para 

a vida eterna. ― 



O batismo é em NOME  

(gr. Onoma) da Divindade 

Triúna, deixando claro que 

os Três têm a mesma 

autoridade e que os 3 são 

Pessoas. 

  

Mateus 28: 19 – ―Portanto 

ide, fazei discípulos de 

todas as nações, 

batizando-os em NOME do 

Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo;‖  
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Alguns alegam que esse verso de Mateus 

28: 19 não se encontra no original grego, 

mas não existe nenhuma comprovação 

dessa ideia.  

 

E Ellen White refere a esse verso em 166 

citações dela, inclusive a usou já em 1854 

em seu livro Supplement to the Christian 

Experience and Views of Ellen G. 

White (pág. 19) 

 

E ela jamais reclamou de qualquer suposta 

adulteração dos seus escritos por 
terceiros!   



"Portanto, se fostes 

ressuscitados juntamente com 

Cristo, buscai as coisas que 

são de cima, onde Cristo está 

assentado 

à direita de Deus. Quais foram 

as palavras ditas quando você 

participou do rito solene do 

batismo?  "Em nome do Pai, e 

do Filho, e do Espírito Santo." 

Você era sepultado com Cristo 

no batismo, e foi criado em 

novidade de vida.  

61 

E as Três Grandes Potências do 

Céu comprometeram-Se a cooperar com você em seus 

esforços para viver a nova vida em Cristo. Então não 

devemos louvá-Lo com cada respiração?‖ RH, 33 de 15/06/1905 

Ver também The Signs of the Times. May 10, 1905, par. 8 

 



Deuteronômio 6: 4 – ―Ouve, ó Israel; o Senhor nosso 

Deus é o único Senhor.‖  

A maior prova da Divindade Triúna está exatamente 

neste versículo do Velho Testamento.  

O Senhor = YHWH.  

Nosso Deus = Elohim (Deus no PLURAL) 

Único = Echad= Único em propósito, com pluralidade 

de Pessoas. É bem diferente da palavra Yachid, que 

significa único, somente uma pessoa ou um ser. 
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―Ouve, ó Israel, o YHWH nosso ELOHIM é o ECHAD 

YHWH‖. 

 

Os ―Setenta‖ traduziram o hebraico para o grego: 

YHWH (ADONAI) por KYRIOS (Senhor), ECHAD por 

HEIS (Único)  e ELOHIM por THÉOS (Deus). 
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Os antitrinitarianos (que não 

creem na doutrina da 

Divindade Triúna) quando 

citam Ellen White para dar 

crédito à inexistência das 

Três Pessoas Divinas, os 

escritos dela são reais, 

autênticos e incólumes.  

Mas para eles, quando os 

que creem na Divindade 

Triúna usam os textos dela 

para corroborar essa 

doutrina, neste caso, os 

textos passam a ser 

adulterados, corrompidos e 

manipulados.  64 
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Alegam que o texto que fala 3 personalidades foi 

adulterado  



―O Pai, o Filho e o Espirito Santo, 

poderes infinitos e ONISCIENTES, 

recebem os que verdadeiramente 

entram em relação de concerto 

com Deus... Estão presentes em 

cada batismo,‖ The S.D.A Bible 

Commentary 6: 1075-Maravilhosa 

Graça, 140.  

―Virtualmente fazemos um solene 

juramento, em nome do Pai, do 

Filho e do Espirito Santo, 

de que dai em diante nossa vida 

será imersa na vida dessas Três 

Grandes Personalidades...‖ 

Manuscrito 67, 1907-MG 148 
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―O fato de que fomos 

batizados em nome do Pai, 

do Filho e do Espirito Santo 

é uma garantia de que essas 

Potências nos assistirão em 

todos os nossos apertos, 

quando quer que Os 

invoquemos.” TS vol 2 - 396 
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―Os que são batizados no 

Tríplice Nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, ao 

iniciarem a vida cristã 

declaram publicamente ter 

abandonado a servidão de 

Satanás e se tornado 

membros da família real, 

filhos do Rei celeste.‖  TS, 2 

pag396 

FQV 142 (ler essa página 

toda que tem varias citações 

da Divindade Triuna)  
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―Somos batizados em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, e estes Três Grandes 

Poderes Infinitos estão 

harmoniosamente 

comprometidos a trabalhar em 

nosso favor se cooperarmos 

com Eles. ‖  Manuscrito 144 de 

1901 e Exaltai-O, 116 

 

Ver tb FQV 142 



―...Vamos consagrar a Ele 

tudo o que somos e tudo o 

que temos, e, em seguida, 

possamos todos se unirem 

para avolumar as músicas:  

Louvado seja Deus, de Quem 

fluem todas as bênçãos; 

Louvai-O, todas as criaturas 

aqui abaixo; Louvai-O acima, 

vós hostes celestiais; Louvai 

O Pai, O Filho e O Espírito 

Santo ". 

RH 1/1/1881 par. 18 
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Os Pioneiros Adventistas eram Antitrinitarianos? Será 

que a Igreja somente adotou essa doutrina após 1931? 

- O conceito da cristandade em relação à doutrina da 

Divindade Triúna na época dos pioneiros 

- Influência de ideias oriundas do Modalismo e do 

Sabelianismo 

- Influência da Igreja da Conexão Cristã sabidamente 

antitrinitariana 

Temos que levar em consideração: 
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Quem sustentava a ideia antitrinitariana? 

 

 

Jose bates 

1827 

   Uriah Smith 

1897 

    Tiago White 

1846,  

mas em 1877:  

―Cristo é igual a Deus‖ 

Outros: R.F.Cottrell, S.B.Whitney  
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MAS VEJAM EXATAMENTE O QUE TIAGO 

WHITE E OS PIONEIROS REJEITAVAM: 
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Os que evoluíram para conceitos Trinitarianos 

    W.A.Spicer 

E.J.Waggoner  

1890 

   D.T.Bourdeau  

1890 



O pioneiro Francis McLellan Wilcox 

que a própria EGW designou antes 

de morrer como um dos curadores de 

seus escritos (indicados por Deus) 

publicou na Review and Herald, em 

9/10/1913: ―Os Adventistas do Sétimo 

Dia crêem na Divina Trindade que 

consiste do Eterno Pai...do Senhor 

Jesus Cristo e do Espírito Santo, a 3ª 

Pessoa da Divindade‖. O 

interessante é que ela leu o artigo 

dele, pois o mesmo sucedeu um 

escrito dela nessa mesma edição da 

Review e ela não o repreendeu. Se 

ele estivesse errado em seus 

conceitos, certamente ela o corrigiria 

e impediria a publicação do seu 

artigo. 
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A. G. Daniells, então presidente da 

Associação Geral, acreditava que 

o Espírito Santo é ―a Terceira 

Pessoa da Divindade‖ e ―o 

Sucessor e Representante do 

Salvador‖. A. G. Daniells, ―The 

Ministry of the Holy Spirit‖, RH, 22 

de novembro de 1906, p. 6. 

 

S. N. Haskell, importante pioneiro 

e ministro ordenado em 1870, 

argumentou que o Espírito 

Santo não é ―o anjo Gabriel‖, 

porque ―o Espírito Santo é uma 

Pessoa da Divindade‖ S. N. Haskell, 

―Is Gabriel the Holy Spirit?‖, Bible 

Training School, junho de 1907, p. 10. 
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―Os Eternos Dignitários 

Celestes - Deus, Cristo e o 

Espírito Santo - munindo-os 

[aos discípulos] de energia 

sobre-humana... 

... avançariam com eles para 

a obra e convenceriam o 

mundo do pecado.‖ 

Manuscrito 145, 1901 e Ev. 

616 

78 

A autenticidade das declarações que aparecem nessas 

páginas do livro Evangelismo é atestada em ―Original 

Sources for Ellen White‘s Statements on the Godhead 

Printed in Evangelism, pp. 613-617‖ (Silver Spring, MD: 

Ellen G. White Estate, 2003) 

 



―Cumpre-nos cooperar com 

os Três Poderes mais Altos 

no Céu - o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo‖  

 

EGW em Special 

Testimonies, Série B, nº 7, 

pág. 51, 1906.  
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―A Divindade moveu-se de 

compaixão pela raça, e o 

Pai, o Filho e o Espírito 

Santo deram-Se a Si 

mesmos ao estabelecerem o 

Plano da Redenção.‖   

 

Conselhos sobre Saúde, 

222, MS, 127, 138 
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―Em que consistia a força 

daqueles que, no passado, 

sofreram perseguição por 

amor a Cristo? Era a união 

com Deus, união com o 

Espirito Santo, união com 

Cristo. 

 

 AA, 85 
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―Quando se entregaram a 

Cristo, assumiram 

compromisso na presença do 

Pai, do Filho e do Espirito 

Santo — os Três Grandes 

Dignitários PESSOAIS do 

Céu.‖ 

Manuscrito 92, p. 5 de 1901. 

FFD, 351 

“O Pai, o Filho e o Espírito 

Santo, os Três Santos 

dignitários do Céu, declararam 

que fortalecerão os homens 

para vencer os poderes das 

trevas.‖ Manuscrito 92, p.26 de 

1901. 
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―O Pai, o Filho e o Espirito 

Santo assumiram o 

compromisso de cooperar 

com os santificados 

instrumentos humanos.‖ 

 

Manuscritos 15/ 1898 

Ver também The Signs of 

the Times, May 10, 1910, 

par. 11. 

EGW em NLC, 61; 
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"Olhando para Jesus, não só 

como nosso exemplo, mas 

como o autor e consumador 

da nossa fé. Lembre-se disso. 

Em nosso batismo nos 

comprometemos-nos a Ele, e 

recebeu a ordenação em 

nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo, estes Três 

Grandes Poderes do Céu se 

comprometeram a trabalhar 

em nosso nome, não só para 

começar, mas para 

aperfeiçoar a nossa fé. Estou 

tão feliz que temos as 

promessas de Deus.‖ 84 

The General Conference 

Bulletin, April 14, 1901, par. 

32. E citada na Advent 

Review and Sabbath Herald, 

Feb. 18, 1904, par. 13 



"No nosso batismo nos 

comprometemos-nos a quebrar 

toda a conexão com Satanás e 

seus agentes, e para colocar 

coração e mente e alma na obra 

de expandir o Reino de Deus. 

Todo o Céu está trabalhando 

para este objeto. O Pai, o Filho, e 

o Espírito Santo estão 

comprometidos a cooperar com 

os instrumentos humanos 

santificados. Se somos fiéis a 

nosso voto, não é aberta para 

nós uma porta de comunicação 

com o céu? Uma porta que 

nenhuma mão humana ou 

agência satânica pode fechar.‖ 
85 

Advent Review and 

Sabbath Herald, May 

17, 1906, pag. 14 
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Os apóstolos batizavam em 

nome da Divindade Triúna: 

―Vi que nos dias dos 

apóstolos a igreja esteve 

em perigo de ser enganada e 

iludida por falsos mestres... 

Havendo recebido sua 

comissão da parte de Deus e 

tendo a aprovação da igreja, 

saíram batizando no nome 

do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, e 

administrando as ordenanças 

da casa do Senhor‖ 

Primeiros Escritos, 100 
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―Deviam os discípulos levar 

avante Sua obra no nome de 

Cristo... Em Seu nome 

deviam apresentar suas 

petições ao Pai, e receberiam 

resposta. Deviam batizar 
no nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. O nome de 

Cristo devia ser a senha, a 

insígnia, o laço de união, a 

autoridade para sua norma 

de prosseguimento e a fonte 

de seu sucesso.‖ AA, 15 
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―Estava a caminho do trono 

de Deus, para ser honrado 

pela hoste celestial. 

Revestido de autoridade 

ilimitada, deu a Seus 

discípulos Sua comissão: 

―Ide, ensinai todas as 

nações, batizando-as em 

nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo; 

ensinando-as a guardar 

todas as coisas que Eu vos 

tenho mandado...‖AA, 16 



―Quando o cristão se submete 

ao solene rito do batismo, as 

Três Maiores Potências do 

Universo - o Pai, o Filho, e o 

Espírito Santo, - colocam a 

Sua aprovação em seu ato... 

Os Três Grandes Poderes do 

Céu comprometem-Se a 

fornecer ao cristão toda a 

assistência de que necessita.‖ 

89 

The Signs of the Times, Aug. 16, 1905, 

par. 1 and 2. Ver também The Signs of the 

Times, March 11, 1903, par. 2 



―Aqueles que têm pelo 

batismo dado a Deus uma 

promessa de sua fé em Cristo 

e sua morte à velha vida de 

pecado, ter entrado em 

relação de aliança com Deus. 

Os Três Poderes da 

Divindade, Pai, Filho, e 

Espírito Santo, Se 

comprometeram a serem a 

sua força e sua eficiência em 

sua nova vida em Cristo 

Jesus.‖ 

90 

(Australasian)  

Union Conference Record, Oct. 7, 1907, par. 12 and 

9.Ver também The Signs of the Times, Dec. 18, 1901, 

par. 10 
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Em Sermons and Talks, 

vol. 1, pp. 360-383.  

 

A declaração chave 

encontra-se na página 

367: ―Você nasceu de 

Deus, e encontra-se sob 

a aprovação e poder dos 

Três SERES mais 

santos do Céu, que são 

capazes de guardá-lo de 

cair.‖ 



Uma mensagem para os pais:  

 

―Você deve educar-se, de 

acordo com seus votos 

batismais. Quando você 

tomou estes votos, você 

comprometeu-se, em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, que iria viver para 

Deus, e não tem direito de 

quebrar esta promessa. A 

ajuda dos Três Grandes 

Poderes é colocado à sua 

disposição. Quando, em 

nome de Cristo você pedir 

graça para vencer, ela será 

dado.‖ 92 

Advent Review and 

Sabbath Herald, June 22, 

1905, par. 14 Ver também 

The Signs of the Times, 

Feb. 12, 1902, par. 9 



―O Pai, o Filho, e o Espírito 

Santo Se comprometeram a 

ajudá-lo em seus esforços 

altruístas para transformar 

homens da injustiça para a 

justiça, da escuridão para a 

luz da verdade... mas não nos 

esqueçamos de que os Três 

Grandes Poderes do Céu 

estão atuando e que a Divina 

Mão está no volante...‖ 

93 

Advent Review and Herald, 05 de maio de 1903, par. 2 e 8 

Ver também (Australasian) Union Conference Record, June 

1, 1904, par. 5. 



―Não nos esqueçamos de 

nossos votos batismais. Na 

presença dos Três Maiores 

Poderes do Céu, - o Pai, o 

Filho, e o Espírito Santo, - 

que Se comprometeram a 

nos ajudar a fazer a vontade 

dAquele que, sobre o 

sepulcro de José, declarou: 

"Eu sou a ressurreição e a 

vida.‖ 

94 

Advent Review and Sabbath Herald, May 26, 

1904, par. 15 e NAV, 152 

 

Ver tb MS, 138, RCS, 99,  



―Quais foram as palavras 

ditas quando você participou 

do solene rito do batismo? - 

"Em nome do Pai, e do Filho, 

e do Espírito Santo". Vocês 

foram sepultados com Cristo 

no batismo, e cresceu em 

novidade de vida. E os Três 

Grandes Poderes do Céu 

comprometeram-Se a 

cooperar com você em seus 

esforços para viver a nova 

vida em Cristo.‖ 

95 

Advent Review and Sabbath Herald, June 

15, 1905, par. 33 
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―Fazendo do batismo o sinal 

de entrada para o Seu reino 

espiritual, Cristo o 

estabeleceu como condição 

positiva à qual têm de atender 

os que desejam ser 

reconhecidos como estando 

sob a jurisdição do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo... 

...Os que ao iniciar a carreira cristã são batizados em 

nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, declaram 

publicamente que renunciaram o serviço de Satanás, e 

se tornaram membros da família real, filhos do celeste 

Rei. ‖ TS, vol 2 , 389 
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―Em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo fomos 

sepultados com Cristo na 

semelhança de Sua morte e 

com Ele ressuscitamos na de 

Sua ressurreição, a fim de 

andarmos em novidade de 

vida. Nossa vida está 

vinculada à de Cristo, e o 

crente deve lembrar-se de que 

daí por diante está 

consagrado a Deus, a Cristo e 

ao Espírito Santo. ‖ TS vol 2, 

pag 396 



―Em nosso batismo fomos 

prometidos para o serviço de 

Deus. Em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo que 

recebemos o rito sagrado.‖ 

98 

Advent Review 

and Sabbath 

Herald, May 30, 

1912, par. 16 
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Os Três Grandes Poderes 

no Céu são Testemunhas, 

invisíveis, 

mas presentes‖…Cristo 

tornou o batismo a entrada 

para o Seu reino espiritual. 

Fez 

disto uma positiva condição 

com que todos terão de 

ajustar-se para 

serem reconhecidos sob a 

autoridade do Pai, do Filho e 

do Espirito 

Santo.— The S.D.A. Bible 

Commentary 6:1074, 1075. 



―Cristo deu a Seus seguidores 

uma promessa positiva que 

depois de Sua ascensão, Ele 

iria enviar-lhes o Seu Espírito. 

"Ide, portanto," Ele disse, 

"ensinai a todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai 

(um Deus pessoal), e do Filho 

(o Príncipe e Salvador 

pessoal), e do Espírito Santo 

(enviado do Céu para 

representar Cristo) 

 

Obs: os Parênteses estão 

incluídas no artigo original 
100 

Advent Review and 

Sabbath Herald, Oct. 26, 

1897, par. 9 



―As Três Maiores Potências 

do Universo Se 

comprometeram a trabalhar 

com aqueles que tentará 

salvar o perdido. ‖ 

101 

Advent Review and Sabbath Herald, Aug. 12, 

1909, par. 3 



―O Pai é toda a plenitude 

da Divindade corporalmente, 

e invisível aos olhos mortais. 

O Filho é toda a plenitude 
da Divindade manifestada...  

O Consolador que Cristo 

prometeu enviar depois de 

ascender ao Céu, é o Espírito 

em toda a plenitude da 

Divindade, tornando 

manifesto o poder da graça 

Divina a todos quantos 

recebem e creem em Cristo 

como um Salvador pessoal...‖ 

102 

Manuscrito 21, de 1906, escrito 

em novembro de 1905 Citado 

em Bible Training School, 1 de 

março de 1906, par. e Special 

Testimonies, Série B, Nº 7,  1906 

págs. 62 e 63  



―...Há Três Pessoas VIVAS 

pertencentes ao Trio Celeste - 

em nome destes Três 

Grandes Poderes –  

o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo - os que recebem a 

Cristo por fé viva são 

batizados e esses poderes 

cooperarão com os súditos 

obedientes do Céu em seus 

esforços para viver a nova 

vida em Cristo‖ Special 

Testimonies, Série B, Nº 7, 

1906 págs. 62 e 63.  
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Manuscrito 21, de 1906, 

escrito em novembro de 

1905 e citado em Bible 

Training School, 1 de 

março de 1906, par. 2 
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―Portai-vos de tal modo que os 

Três Grandes Poderes do Céu 

— o Pai, o Filho e o Espirito 

Santo — possam ser vossa 

competência.‖ 

 

 Carta 1 de 1904 

Nos Lugares Celestiais, 176; 

106 



―A obra está colocada diante 

de cada alma que reconhece 

sua fé em Jesus Cristo pelo 

batismo, e se tornou um 

recipiente da promessa das 

Três PESSOAS – o Pai, o 

Filho e o Espírito Santo.‖  

 

SDABC, 6 - 1074, 

Manuscritos, 57 - 1900 
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―Três Agências distintas, o 

Pai, o Filho e o Espírito Santo, 

trabalham juntas pelos seres 

humanos.― Manuscritos 27 - 

1900 
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―Por que então não deveriam 

aqueles que estão 

combatendo contra os 

poderes das trevas, marchar 

adiante com fé e coragem? 

Deus e Cristo e o Espirito 

Santo estão ao seu lado‖ 

 

Manuscritos 13, 1902  

Olhando para o Alto 184 

Nos Lugares Celestiais, 337 
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―Fui instruída a dizer: Os 

sentimentos dos que andam 

em busca de avançadas 

ideias científicas, não são 

para confiar. Fazem-se 

definições como essas:  

 

"O Pai é como a luz invisível; 

o Filho é como a luz 

corporificada; o Espírito é a 

luz derramada... Todas essas 

definições espiritualistas são 

simplesmente nada. São 

imperfeitas, 

inverídicas...‖  Special 

Testimonies, Série B, 7:62, 

63 (1905).  110 
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As verdades sobre a Divindade Triúna foram sendo 

reveladas e esclarecidas progressivamente nos escritos 

de Ellen White: 

1850 - Cristo e o Pai são Seres Pessoais com forma 

tangível. PE 54, 77 

1869 – Cristo é igual a Deus. Testimonies Vol. 2, p.200 

1872 – Cristo não foi criado. RH 17/12/1872 
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1878 – Cristo era o ―Eterno Filho‖. RH 8/8/1878 

1887 – Cristo preexistia com o Pai desde toda a 

Eternidade. RH 5/7/1887 e DTN, 19 (1898) 

1888 – Plena Divindade de Cristo. GC 524 

112 



1888 – Cristo era Um com o Eterno Pai. GC 493/495  

RH 5/4/1906 

1890 – Cristo é auto-existente; Sua Divindade NÃO É 

derivada do Pai. PP, 36 

1897 – O Espírito Santo é a 3ª Pessoa da Divindade. 

Special Testimony, série A, nº 10, p. 37 
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1898-O Espírito Santo é a Terceira Pessoa da 

Divindade-DTN 671 

 

1898 – Em Cristo há vida original, não emprestada, não 

derivada. DTN, 530 

1901/1905 – Três Pessoas viventes do Trio Celestial. 

Manuscrito, 145, 1901. CBV, 422 (1905), Ev. 614-617 

114 
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Se a Divindade Triuna fosse 

uma doutrina falsa, por que 

Ellen G. White não reprovou 

seus contemporâneos 

que escreveram tão 

extensamente e em consenso 

sobre o tema a partir de 1897? 

 

E se ela fosse a ―apostasia 

ômega‖ como muitos alegam 

por que ela não teria falado 

abertamente e claramente 

sobre o assunto alertando a 

Igreja? Mas pelo contrário, ela 

mesma tem diversas citações 

trinitarianas 



DEUS – O PAI 

Deus Pai é 

frequentemente mal 

compreendido; é 

tido como um Deus 

tirano, vingativo e 

juiz implacável. 

Deuteronômio 32: 

6; Isaías 64: 8 ; 

Malaquias 2: 10    

116 



O Pai é a Pessoa da 

Divindade que acentua 

a infinidade, a 

eternidade, o poder da 

Divindade, a 

supremacia e a 

finalidade de Deus. É 

um Deus Pessoal. 

117 



É ONIPOTENTE, 

ONIPRESENTE e 

ONISCIENTE 

118 

Apocalipse 19: 6 

Salmos 139: 8 

Salmos 139: 2 

  



Mas Ele é um Deus benevolente, 

compassivo, paciente e que acima de tudo, 

nos ama com amor infinito. 

Ele é o nosso Deus 

amoroso, misericordioso, 

clemente, longânimo e 

acima de tudo, justo.  

119 



Adão, antes de pecar, falava 

com o Pai na viração do dia. 

Depois, Ele não mais foi 

visto por seres humanos 

pecadores: 

Êxodo 33: 18-20 – ―Moisés 

disse ainda: Rogo-te que 

me mostres a Tua glória... 

Respondeu-lhe o Senhor: 

...Não poderás ver a Minha 

face, porquanto homem 

nenhum pode ver a Minha 

face e viver.‖  

120 
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―Deus nunca foi 

visto por alguém. 

O Filho único, que 

está no seio do 

Pai, esse O fez 

conhecer.‖ 

João 1: 18 
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―Aquele que possui, 

Ele só, a imortalidade, 

e habita em luz 

inacessível; a Quem 

nenhum dos homens 

tem visto nem pode 

ver; ao Qual seja honra 

e poder sempiterno. 

Amém..‖ 

1 Timóteo 6: 16 
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―Sendo Ele (Jesus) o 

resplendor da Sua 

glória e a expressa 

imagem do Seu 

Ser...‖ João 14: 8-9 

Hebreus 1: 3 

O Pai foi revelado através 

do Filho: no Céu como 

Miguel e na Terra como 

Jesus Cristo 



Jesus é o resplendor da glória do Pai e Ele é a 

expressão da imagem da Sua pessoa.  

124 



Precisaria então de 

Alguém que também 

fosse infinito para 

poder expressar esse 

Ser infinito.  

Esta foi a função de 

Jesus, o Filho  

125 



Deus Pai é ETERNO. Tem poder INFINITO.  É 

ONISCIENTE, ONIPRESENTE,  

ONIPOTENTE, SANTO.  

Deus, o Eterno Pai, é o Criador, Mantenedor e 

Soberano de toda a Criação. A Ele seja dada toda 

honra e toda glória pelos séculos dos séculos! 

126 



A Voz do Pai só foi 

ouvida, depois do 

pecado, em 3 

ocasiões: 

No Batismo de 

Jesus 

Lucas 3: 21-22  

127 



No monte da transfiguração – Mateus 17: 5  

128 



Quando Jesus estava indo para 

Jerusalém - João 12: 28  

129 



DEUS –  

O FILHO 

Ele é a Pessoa da Divindade que confirma o caráter na 

natureza Divina. Nele vemos a natureza de propósito de 

Deus. Ele é a expressão do amor  da Divindade. 

130 



Jesus é conhecido como Filho, porque nasceu ou 

estava previsto nascer; somente para que possamos 

entender  o plano da redenção do homem.  

131 



Hebreus 1: 5 diz a 

respeito do Filho: ―Pois a 

qual dos anjos disse 

jamais: Tu és Meu Filho, 

hoje Te gerei? E outra 

vez: Eu lhe serei Pai, e 

Ele me será Filho?‖ As 

palavras sublinhadas 

mostram claramente que 

anteriormente Cristo não 

era Filho; passaria a ser. 

E o Pai não era Pai 

anteriormente.  

132 



Ele é Deus!  João 1: 1-3, 8, 14 – ―No 

princípio era o Verbo, e o 

Verbo estava com Deus, 

e o Verbo era Deus.‖  
(kai Theos en ho Logos) 

Ele não era um tipo de 

deus; Ele era o próprio 

Deus. O original em 

grego usou a palavra 

THÉOS. Na gramática 

grega, a palavra que 

contém o artigo é sempre 

o sujeito da frase, 

qualquer que seja a 

ordem. As palavras não 

são intercambiáveis.―  

―E o Verbo se fez carne, e 

habitou entre nós, cheio de 

graça e de verdade; e vimos 

a Sua glória, como a glória 

do Unigênito do Pai.‖ 
133 



A Bíblia ariana (manuscritos infiéis alexandrinos) – 

Tradução do Novo Mundo 
Rebaixa a Pessoa de Jesus 

134 
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F. F. Bruce resume essa tradução muito bem: 

 

―Aquelas pessoas que enfatizam que a verdadeira 

tradução da última cláusula de João 1:1 é "o Verbo era 

um deus", provam nada mais que através disto mantém 

sua ignorância da gramática grega‖ 

 

 F. F. Bruce, The Books and the Parchments, (Old Tappan, 

New Jersey: Fleming H. Revell Company, 1963), páginas 60-

61. 
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Dr. Kenneth Wuest, por muito tempo professor de grego 

na Moody Bible Institute em Chicago, comentou sobre 

este verso: 

 

―O Verbo era Deus. Aqui, a palavra "Deus" está sem o 

artigo no original. Quando é usado desta forma, ele se 

refere à essência Divina. Ênfase está sob a qualidade 

ou caráter. Assim, João nos ensina que o nosso Senhor 

é em essência Deus. Ele possui a mesma essência que 

Deus o Pai, é um com Ele em natureza e atributos. 

Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o mestre, é 

verdadeiramente Deus‖ 

 

Kenneth Wuest, Word Studies in the Greek New Testament, 

vol. 3, 'Golden Nuggets,' página 52. 
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K. Wuest em seu Expanded Translation, traduz João 

1:1: 

―No princípio o Verbo estava existindo. E o Verbo 

estava em comunhão com Deus o Pai. E o Verbo era 

em Sua essência absolutamente Deus‖ 

 

Essa declaração está em perfeita harmonia com Ellen 

White em ME, vol1, p. 247 

 

―A Palavra existiu como Ser Divino, a saber, o Eterno 

Filho de Deus, em união e unidade com o Seu Pai...O 

Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus‖ 



Jesus não poderia ser um 

deus menor, criado pelo 

Pai, pois a Bíblia é clara 

em dizer que não há outro 

deus além de DEUS. 

Isa. 43: 10-11 – ―...antes de Mim, deus nenhum se 

formou, e depois de Mim nenhum haverá. Eu, Eu sou o 

Senhor, e fora de Mim não há Salvador.‖ Isa. 44: 6; Isa 

45: 21-22 

Vejam o que diz o profeta 

Isaías. 
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Cristo Deus, assumiu a 

natureza humana caída 

(Rom. 8: 3) 

voluntariamente 

(subordinação 

voluntária), antes da 

fundação do mundo.  

Filipenses 2: 5-

11 – ―...Cristo 

Jesus, o qual, 

subsistindo em 

forma de Deus, 

não teve por 

usurpação* ser 

igual a Deus, 

mas esvaziou-Se 

a Si mesmo, 

tomando a forma 

de Servo...  

Forma = Morphe = exatamente tudo igual 

(na natureza e essência) 

 

≠ de Schema = igual só na aparência 
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*Ele não Se apegou a Sua Divina igualdade com o 

Pai. Abdicou dos privilégios 



... tornando-se 

semelhante aos 

homens;  

e, achado na forma 

de homem, 

humilhou-Se a Si 

mesmo, tornando-se 

obediente até a 

morte, e morte de 

cruz.― 
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João 1: 14 diz: ―E o 

Verbo Se fez carne e 

habitou entre nós...‖  

 

O Criador do Universo, 

Aquele em quem habita a 

plenitude da Divindade, 

veio a tornar-Se um 

indefeso  

bebê.  

Infinitamente 

superior a qualquer 

dos anjos, igual ao 

Pai em dignidade, 

glória, e poder, 

ainda assim, 

condescendeu Ele 

em vestir a 

roupagem da 

humanidade!  
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Ele não usou o Seu 

poder da Divindade em 

benefício  

próprio 
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Mas em algumas ocasiões Ele usou o Seu 

próprio poder: 

Quando aquietou o mar, 

em Mateus 8: 26-27 - 

o Dono do mar ordena 

que ele se acalme.  
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No Templo, quando 

após revirar a mesa 

dos cambistas, 

Jesus desaparece 

misteriosamente do 

meio do povo que 

queria matá-Lo 

apedrejando.  

Mateus 21: 12-17  
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Na ressurreição de 

Lázaro – o Seu 

amigo sai do túmulo 

ao ouvir a Voz 

Daquele que é a 

Ressurreição e a 

Vida. João 11:  21-

43. 
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No monte da 

transfiguração – Ele 

aparece como Deus, ao 

lado de Elias e Moisés – 

Ver Mateus 17: 1-3. 
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Quando realizava as curas – Na maioria das vezes 

pelo poder do Pai 
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Na ressurreição Dele mesmo – a morte não poderia 

manter na sepultura Aquele que é a própria Vida! 

Jesus mesmo ressuscitou pela Vida que há Nele. 

João 11: 25. DTN, 555  
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149 
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―Pelo que convinha que 

em tudo fosse feito 

semelhante a Seus 

irmãos, para Se tornar um 

Sumo Sacerdote 

misericordioso e fiel nas 

coisas concernentes a 

Deus, a fim de fazer 

propiciação pelos pecados 

do povo.‖ 

Hebreus 2: 17 
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―Porque não temos 

um sumo sacerdote 

que não possa 

compadecer-se das 

nossas fraquezas; 

porém Um que, como 

nós, em tudo foi 

tentado, mas sem 

pecado.‖ 

Hebreus 4: 15 
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―Porquanto o que era 

impossível à Lei, visto que 

se achava fraca pela carne, 

Deus enviando o Seu 

próprio Filho em 

semelhança da carne do 

pecado, e por causa do 

pecado, na carne condenou 

o pecado.‖ 

Romanos 8: 3 
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―O grande trabalho da 

Redenção só poderia 

ser efetuado através do 

Redentor: Ele tomando 

o lugar de Adão caído.‖ 

RH, 24/02/1874 

―Ele tomou sobre Si a Natureza 

caída do homem.‖ DTN, 49 



   Isaías 9: 6 – ―Porque um Menino nos nasceu, um 

Filho se nos deu; e o governo estará sobre os Seus 

ombros; e o Seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, 

Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.‖ 

JESUS é DEUS 

154 



Jesus é o nosso  Deus ETERNO 

Heb. 1: 4, 6-11 – ―... 

Feito superior aos 

anjos, quanto herdou 

mais excelente nome 

do que eles... ...Mas 

do Filho diz: O Teu 

trono, ó Deus, subsiste 

pelos séculos dos 

séculos, e cetro de 

equidade é o cetro do 

Teu reino.  

Amaste a justiça e odiaste a 

iniquidade; por isso Deus, o Teu 

Deus, Te ungiu com óleo de 

alegria, mais do que a Teus 

companheiros; e Tu, Senhor, no 

princípio fundaste a Terra, e os 

Céus são obras de Tuas mãos.‖ 

Salmos 45: 5-6; 102: 

25-27 
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Tito 2: 13 – ―...aguardando 

a bem-aventurada 

esperança e o aparecimento 

da glória do nosso grande 

Deus e Salvador Cristo 

Jesus.‖ 

 
A conjunção grega “kaí” (e) 

une dois substantivos. Regra 

grega Sharp: Dois 

substantivos, sendo o primeiro 

precedido de artigo definido; o 

2º refere-se ao primeiro.  

Ver Mat. 28: 17- 18; Col. 2: 3; 

Col 1: 16, 17; Mat. 28: 20; 

Mat. 18: 20; Heb. 13: 8; João 

5: 26; João 11: 25; Isaías 9: 

6; Miq. 5: 2; João 1: 3,; João 

20: 28; João 10: 30,Mat. 28: 

17;; Heb. 1: 6; Fil. 2: 10-11; 

João 14: 9, João 17: 2;  
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Romanos 9: 5 – ―... de quem são os patriarcas; e de 

quem descende o Cristo segundo a carne, O qual é 

sobre todas as coisas, Deus Bendito eternamente. 

Amém.‖   Ver I João 5: 20; I Cor. 10: 4; Atos 7: 59, 

60  
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Col. 2: 9 – ―...porque 

Nele habita 

corporalmente toda a 

plenitude da 

Divindade.‖ 

Paulo usou: THEOTES (Divindade = a Deus)  

 

X   

 

Theiotes (Só com características divinas) 
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João 20: 28 –  

―Respondeu-lhe 

Tomé: Senhor meu, 

e Deus meu!‖  

 

Tomé chamou Jesus 

de Senhor  

(gr. Kyrius) e de 

Deus  

( gr. Théos ). 

Ver II Ped. 1: 1;  

II Tess. 2: 16  
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Ele é o DEUS que 

se congrega 

conosco – Emanuel 

(‗immanu‘el) 

significa Deus 

conosco.  

 

Ver  Isaías 7: 14; 

Mat. 1: 23;   
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Ele é o DEUS EU SOU – 

YAHWEH: 

Jesus Se identifica como o 

―Deus Eu Sou‖  do Antigo 

Testamento. Êxodo 3: 13-

14 – ―Então disse Moisés a 

Deus: Eis que quando eu for 

aos filhos de Israel, e lhes 

disser: O Deus de vossos 

pais me enviou a vós; e eles 

me perguntarem: Qual é o 

Seu nome?  
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Que lhes direi? Respondeu 

Deus a Moisés: EU SOU O 

QUE SOU. Disse mais: Assim 

dirás aos olhos de Israel: EU 

SOU me enviou a vós.‖  

YHWH (hebraico) significa: 

EU SOU. 

João 8: 56-59 – ―Abraão, 

vosso pai, exultou por ver o 

Meu dia; viu-o, e alegrou-se. 

Disseram-lhe, pois, os judeus: 

Ainda não tens cinquenta 

anos, e viste Abraão?  
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Respondeu-lhes Jesus: Em 

verdade, em verdade vos 

digo que antes que Abraão 

existisse, EU SOU.‖  O 

correspondente em grego de 

YHWH (Eu Sou) é: Ego Ei Mi 

( έγω εί μι ) – EU SOU. 

Se fosse somente pre-

existência limitada, Ele usaria 

o grego Ego En (Eu era) 

 

 

Ver João 6: 35, 48; 8: 12; 10: 

7, 11; 11: 25; 14: 6; 15: 1 
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Jesus é DEUS: 

 

Isaías 40: 3 e Malaq. 

3: 1 falam que João 

Batista viria para 

preparar o caminho do 

Senhor Deus.  Ver 

Mat. 3: 3 
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Isaías 6: 1 – ―...eu vi o Senhor assentado sobre um alto 

e sublime trono...‖  João identifica Jesus com o 

Senhor dos Exércitos assentado em Seu trono, da 

visão de Isaías. João 12: 41-43: ―Estas coisas disse 

Isaías, porque viu a Sua glória, e dEle (de Jesus) falou.‖ 

Ver Atos 28: 25-26 

Jesus é DEUS - 

Isaías viu a glória do 

Senhor quando 

estava sentado no 

Trono:  
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Ele é Eterno 

Miq. 5: 2 – ―Mas tu, Belém 

Efrata...de ti é que me sairá 

Aquele que há de reinar em 

Israel, e cujas saídas são 

desde os tempos antigos, 

desde os dias da 

eternidade.‖  

 

Col. 1: 17 -  ―Ele é antes de 

todas as coisas, e Nele 

subsistem todas as coisas.‖  

Ver João 1: 

29–30, João 

17: 3–5; Zac 

13: 7  
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Ele é Eterno 

João 17: 5, 24  

 

―E agora glorifica-Me 

Tu, ó Pai, junto de Ti 

mesmo, com aquela 

glória que tinha 

Contigo antes que o 

mundo existisse…‖ 
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―Porque nEle foram 

criadas todas as coisas 

nos Céus e na Terra, as 

visíveis e as invisíveis, 

sejam tronos, sejam 

dominações, sejam 

principados, sejam 

potestades; tudo foi 

criado por Ele e para 

Ele.‖ 

Colossenses 1: 16 

É O DEUS CRIADOR 



João 1: 1  

 

―Todas as coisas foram 

feitas por Ele, e sem 

Ele nada do que foi 

feito se fez. ― 
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Hebreus 1: 10  

 

 

―Tu, Senhor, no 

princípio fundaste a 

Terra, e os Céus 

são obras de Tuas 

mãos.‖ 
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Jesus é o Alfa e o 

Ômega- 

O TODO-

PODEROSO 
Apoc. 1: 8 

“Eu Sou o Alfa e o 

Ômega, diz o Senhor 

Deus, Aquele que é, 

e que era, e que há 

de vir, o Todo-

Poderoso.”  
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Ver Apoc. 22: 12-13, 20 ― Eis que 

cedo venho... Eu Sou o Alfa e o 

Ômega‖ 
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Apoc. 1: 17-18 

―Não temas; Eu Sou o 

Primeiro e o Último  (o 

Alfa e o Ômega) e o 

que vivo;  fui morto.‖ 

Jesus é o Alfa e o 

Ômega- 

O TODO-

PODEROSO 



Ver Isa. 41: 2-4,16; 48:12. 
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Jesus é o Alfa e o 

Ômega- 

O TODO-

PODEROSO 

Isaías 44: 6 

 

―Eu Sou o primeiro, 

e Eu Sou o último ― 
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João 10: 30- 33  Disse 

Jesus: ―Eu e o Pai somos 

UM. ― 

 

...os judeus responderam, 

dizendo-Lhe: não te 

apedrejamos por alguma 

obra boa, mas pela 

blasfêmia; porque, sendo 

Tu home, Te fazes Deus a 

Ti mesmo.‖ 
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Muitos defendem que Jesus era 

inferior ao Pai devido ao texto de 

João 14: 28 ―O Pai é maior que 

Eu‖. 

Maior (μειζον) = meizon 

 

Esse texto está em conexão 

com o anúncio de que Jesus iria 

para o Pai; fortalecer a fé dos 

discípulos de que o Pai não os 

abandonaria. O Pai é maior que 

Ele no contexto da encarnação e 

no fato de O ter enviado. 



Ele é o nosso 

ÚNICO 

INTERCESSOR E 

SUMO 

SACERDOTE: 

I Tim. 2: 5 – 

―Porque há um só 

Deus, e um só 

Mediador entre 

Deus e os homens, 

Cristo Jesus, 

homem.‖ 
Ver Heb. 4: 15, II Coríntios 5: 21; I 

Ped. 2: 22; I João 3: 5-7;  Heb. 2: 

18.  
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É o nosso Redentor 

177 
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É Onipotente, Onipresente, Onisciente 
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É Imutável 



É o nosso Juiz 

João 5: 22, 27 – 

―Porque o Pai a 

ninguém julga, mas 

deu ao Filho todo 

o julgamento,           

e deu-Lhe 

autoridade para 

julgar, porque é o 

Filho do homem.‖ 

Ver João 5: 30; Atos 17: 

31; Atos 10: 42  
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Apoc. 7: 17 – ―...porque o 

Cordeiro que está no 

meio do Trono, os 

apascentará e os 

conduzirá às fontes das 

águas da vida...‖  

 

Jesus está no meio do 

trono.  

Apoc. 3: 21 
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Ele tem poder de 

PERDOAR 

PECADOS:  só 

Deus pode 

perdoar pecados 

Mat 9: 2, 6, Mar 2: 

5-7; Luc 5: 20- 24   

182 



Ele é ADORADO COMO 

DEUS E NÃO RECUSA A 

ADORAÇÃO: 

  

Mat 28: 17 – ―Quando O 

viram, O adoraram...‖ 

 

Ver Mat 14: 33, Mat 28: 9 

e Luc. 24: 52; João 9: 38; 

Mat 4: 10 ; Apoc. 19: 10; 

Apoc. 4 e 5 ; Isa 45: 22-

25; Fil. 2: 10-11; Heb. 1: 

6  
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Ele é ADORADO COMO DEUS E 

NÃO RECUSA A ADORAÇÃO: 

 Os antitrinitarianos consideram 

Jesus como um deus menor ou 

semi-deus, gerado do Pai. Mas 

vamos analisar: Não importa 

quão menor do que o Pai seja 

Cristo (para os antitrinitarianos); 

o fato é que qualquer coisa 

menos que Deus impede que 

Ele seja Deus. E se Ele foi 

criado, Ele passa a ser criatura. 

Aí surge a questão: é correto 

adorar uma criatura?!? 
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Ele RESSUSCITARÁ 

OS JUSTOS, porque é 

Deus! 

João 6: 40, 44 – 

―...todo aquele que vê 

o Filho e crê Nele, 

tenha a vida eterna; e 

Eu o ressuscitarei no 

último dia... ‖ João 5: 

25, 28, 29  
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Jesus é MIGUEL – 

Quem é semelhante a 

Deus? 

Judas 9,  

I Tess. 4: 16-17, 

João 5: 25, 28-29, 

Apoc. 12: 7 

Daniel 12: 1, 

Daniel 9: 15 

Josué 5: 13-15 
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JESUS É JEOVÁ 

João 1: 1-3 afirma que 

Jesus é Deus, mas  

Isa 43: 10; 44: 6; 45: 5, 

22 diz claramente que 

só Jeová é Deus.  
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O ANJO DO SENHOR 

(Jesus) é o próprio 

JEOVÁ 

Ver Gên 31: 11-13, Zac 12: 8  

Ex. 3: 2-6; Atos 7: 35, 38  

Gên 16: 7-13; Gên 22: 11-16  

Gên 18: 1-3, 13, 16, 20-22, 33 e 

19: 1; Gên 32: 24-30; Ose 12: 4; 

Ex 3: 2-6; Josué 5: 13-15; Zac 

3: 1,2; Juízes 2: 1-4  

Juízes 6: 11-14, 18-23; Juízes 

13: 17-22; Juízes 13: 18; Isaías 

9: 6; I Cor 10: 1-4  

Isa 63: 9; Mal 3: 1; Atos 7: 35, 

38; Jó 33: 23-24. 

João 16: 28; 3: 34; 14: 24; Mat 

28: 18; 9:2; João 9: 38; Mat 14: 

32-33.  

Isa 45:5; Ex 34: 14, Mat 4: 10; 

Apoc 19: 10; Sal 83: 18.   
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JESUS É SENHOR DEUS 

Sal 110: 1 – ―Disse o 

Senhor ao meu Senhor: 

Assenta-Te à Minha direita, 

até que Eu ponha os Teus 

inimigos por escabelo dos 

Teus pés.‖ 

 

Ver: Lucas  20: 41-44  
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Objeção Comum: 

1-PRIMOGÊNITO É INTRODUZIDO NO 

MUNDO: Hebreus 1: 6  – “.... E outra 

vez, quando introduz no mundo O 

Primogênito, diz: E todos os anjos de 

Deus O adorem.” A palavra 

Primogênito vem do grego 

PROTOTOKOS e etimologicamente 

significa primeiro a nascer. Mas aqui 

refere-se à encarnação. O termo 

PRIMOGÊNITO é muito mais amplo; 

em relação a Cristo é usado para 

destacar Sua posição de prioridade e 

primazia em todo o Universo. Ele é o 

Primeiro em categoria. Dos nascidos 

de mulher Ele é o mais importante. 

Rom. 8: 29  
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Objeção Comum: 

2-PRIMOGÊNITO DA CRIAÇÃO: 

Col 1: 15-17 – ―...O qual é imagem 

do Deus invisível, O Primogênito 

de toda a criação.”  

 

 

Quando fala que Cristo é o 

primogênito da Criação significa 

que que Ele criou todas as 

coisas. O Agente da principal 

Criação. Todas as coisas vieram a 

existir por meio dEle. E, se Ele é 

Criador, Ele é Deus.  
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Objeção Comum: 

3-PRIMOGÊNITO DENTRE OS 

MORTOS: Apoc. 1: 5 e Col 1: 18 – 

―...  de Jesus Cristo, que é ... O 

Primogênito dentre os mortos ...‖ 

 

Embora Jesus não tenha sido o 1º 

a ressuscitar, Atos 26: 23 e I Cor. 

15: 20 dizem que Ele foi o 1º da 

Ressurreição, e as primícias dos 

que dormem, isto é,  o mais 

importante. Porque Ele foi o único 

a ressuscitar da morte eterna. 

(Rom 6: 23) 
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Objeção Comum: 

2-  PRINCÍPIO DA CRIAÇÃO DE 

DEUS.  Apocalipse 3: 14 – ―Ao 

anjo da igreja em Laodicéia 

escreve: Isto diz o Amém, a 

Testemunha fiel e verdadeira, o 

princípio da criação de Deus:‖ 

A palavra PRINCÍPIO vem do grego 

ARCHÉ, que significa causa 

eficiente, fonte originadora, motivo 

ou razão fundamental de toda a 

Criação. Não deve ser usada no 

sentido de ser a primeira criatura 

de Deus. A palavra Princípio 

(Arché) significa AUTOR.  Veja Heb 

12: 2. Ele é a RAZÃO de tudo. 

Confirme que Jesus é o Agente da 

Criação com os versículos 
193 

João 1: 3; Col  1: 

15-17; Heb 1: 2,3     



3-FILHO UNIGÊNITO 

João 3: 16 – ―Porque Deus amou 

o mundo de tal maneira que 

deu o Seu Filho unigênito, para 

que todo aquele que Nele crê 

não pereça, mas tenha a vida 

eterna.‖ E mais: João 1: 14, 18; 

3: 18; I João 4: 9. Vem do gr. 

MONOGENES  que significa 

único membro de uma mesma 

família, de uma raça, de uma 

espécie, de um gênero; ou 

único, singular. Nunca significa 

único gerado dando ideia de 

origem quanto ao tempo. 
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O verbo para gerar (no 

grego, o correspondente é 

"genao", e aparece em 

Hebreus 1:5, entre outros 

textos) significa gerar para 

função,  "ser 

estabelecido", "ser ungido 

rei, profeta e sacerdote". 



Monogenes não se refere a Deus 

gerando a Jesus semidivino 

literal, mas indica a 

singularidade (caráter único) 

de Jesus como Filho 

encarnado. Nunca houve na 

Terra outro Ser semelhante a 

Ele → Deus-Homem.  

- Em Gên 22: 2 e Heb 11: 17   fala 

de Isaac como unigênito de 

Abraão, mas como sabemos, 

ele não foi o único filho do 

patriarca; mas era o principal, 

o filho da promessa. 
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―Não há salvação em nenhum 

outro; porque abaixo do céu 

não existe nenhum outro 

nome, dado entre os homens, 

pelo qual importa que 

sejamos salvos.‖ Atos.4:12 
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Ellen White asseverou a plena Divindade e 

igualdade com o Pai, declarando: “O 

Salvador saiu do sepulcro pela vida que 

havia em Si mesmo.” 

 M. L. Andreasen em 1902 visitou Ellen White 

que o recebeu e deu-lhe ―acesso aos 

manuscritos‖. Ele havia levado consigo 

―várias citações‖ para ―ver se elas estavam 

no original do próprio manuscrito dela. Ele 

relembrou: ―Eu estava certo de que a Irmã 

White jamais tinha escrito: ‗Em Cristo há 

vida original, não emprestada, não 

derivada.’ Mas agora eu descobri em seu 

próprio manuscrito precisamente como ele 

tinha sido publicado. E assim era com outras 

declarações. Ao examinar, descobri que elas 

eram as próprias expressões da Irmã White.‖ 

 

M. L. Andreasen cita 

em ―The Spirit of 

Prophecy,‖ pág. 20 em 

sua palestra em Loma 

Linda, Califórnia, 30 de 

novembro de 1948, 

Adventist Heritage 

Center, Andrews 

University, 3-4. ↑ 

 

http://centrowhite.org.br/pesquisa/artigos/o-debate-adventista-sobre-a-trindade/


―Há muitos que condenam a 

preexistência de Cristo, e 

portanto, negam Sua 

Divindade; não O aceitam 

como Salvador Pessoal. Isso 

é uma completa rejeição de 

Cristo... 

 

Ele era Um com o Pai desde 

o Princípio‖  

 

EGW- Signs of the Times, 

28/05/1894. 
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―Nosso método é: Não torneis 

proeminentes os aspectos 

objetáveis de nossa fé, que 

batem mui decididamente 

contra as práticas e costumes 

do povo, até que o Senhor lhe 

dê uma boa oportunidade de 

conhecer que ... 

somos crentes em Cristo, que 

cremos na Divindade de 

Cristo e em Sua 

preexistência.‖ 
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Testemunhos Para 

Ministros,253; 

Evangelismo,613 



―Falando de Sua 

preexistência, Cristo remonta 

o pensamento a épocas SEM 

DATA  Cristo é o preexistente 

e auto-existente Filho de 

Deus... 

  

Ele nos assegura que 

jamais houve tempo em 

que Ele não estivesse em 

íntima comunhão com o Deus 

eterno.‖ EGW- Signs of the 

Times, 29/08/1900 
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―O Senhor Jesus, o Divino 

Filho de Deus, existiu desde a 

Eternidade, como Pessoa 

distinta, mas sendo Um com o 

Pai...isso não era usurpar a 

Deus.‖  

 

Review and Herald 5/4/1906 

e Mensagens Escolhidas, 

vol. 1, p. 247-248.  
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Aí eu pergunto:  E por um acaso, a Eternidade teve início?!?! 

Ver Isaías 9: 6  

Como pode um ser criado ou gerado ser Pai da Eternidade ?? 

Incoerência   !!  

  

 



Jeová é Cristo: 

 

 ―Jeová, o Ser eterno, 

existente por Si mesmo, 

incriado, sendo o originador 

e mantenedor de todas as 

coisas, é o único que tem 

direito à reverencia e culto 

supremos.”  Patriarcas e 

Profetas, 305 
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Jeová é Cristo: 

 

 ―O nome de Deus, dado a 

Moisés para exprimir a ideia 

da presença eterna (Eu Sou), 

fora reclamado como Seu 

pelo Rabi da Galiléia. 

Declarara-Se Aquele que tem 

existência própria, Aquele que 

fora prometido a Israel, cujas 

saídas são desde os tempos 

antigos, desde os dias da 

Eternidade.‖ 
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Desejado de 

Todas as Nações 

353/469/470 



Jeová é Cristo: 

 

 ―Jeová é o nome dado a 

Cristo.‖  

 

 

 

EGW - Signs of the Times, 

03/05/1899 

Ver Jeremias 23: 5-6 
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―Desde toda a eternidade 

estava Cristo unido com o 

Pai...‖ EGW- Signs of the 

Times 02/08/1905. 

 

―Alguém vestido da 

humanidade, mas que era Um 

com a Divindade foi O nosso 

resgate‖. EGW – RH 8/2/1898 

 

―Eu e o Pai somos Um...Ele e 

o Pai eram Um em substância, 

possuindo os MESMOS 

ATRIBUTOS‖ 
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EGW em Signs of 

the Times, 

27/11/1893 

 



―...São um em desígnio, 

mente, em caráter, mas não 

em Pessoa. É assim que 

Deus e Cristo são Um.‖ A 

Ciência do Bom Viver, 422 

 

―Desde os dias da Eternidade 

o Senhor Jesus Cristo era Um 

com o Pai...‖ DTN, 19 

 

―...o Filho de Deus era o 

reconhecido Soberano do 

Céu, igual ao Pai em poder e 

autoridade.‖ GC, 495 
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―Cristo, o Verbo, o Unigênito 

de Deus, era Um com o 

eterno Pai - Um em natureza, 

caráter, propósito - o único 

ser que poderia penetrar em 

todos os conselhos e 

propósitos de Deus.‖ 

Patriarcas e Profetas, 34 e 

GC, 493 
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―Cristo era Um com o Pai 

antes que os fundamentos do 

mundo fossem lançados.‖ 

EGW em RH 5/4/1906.  

 

Veja também em Carta 

280/1904; RH 11/1/1881; 

Signes of the Times 

24/10/1906 

 

―O Filho de Deus partilhava 

do Trono do Pai‖. PP, 36 
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―...Cristo, que é igual ao Pai, 

veio viver o Céu diante dos 

homens...‖  Fundamentos da 

Educação Cristã, 179 

 

―Ao transpor as portas 

celestiais, foi Jesus 

entronizado em meio à 

adoração dos anjos... e Cristo 

foi de fato glorificado com 

aquela glória que tinha com o 

Pai desde toda a Eternidade.‖ 

Atos dos Apóstolos, 88-89 
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―Repetidamente seremos 

chamados a enfrentar a 

influência de homens que 

estão estudando ciências de 

origem satânica, por meio das 

quais Satanás está operando 

a fim de fazer parecer que 

Deus e Cristo não são 

entidades...  

O Pai e o Filho têm ambos 

personalidade. Cristo 

declarou: Eu e o Pai somos 

Um."  Testemunhos para 

Igreja vol 9 p. 68 
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―A vida de Cristo não é um 

vapor; é interminável.‖ EGW, 

Signs of the Times 

17/06/1897 

 

―Em Cristo há vida original, 

não emprestada, não 

derivada. "Quem tem o Filho 

tem a vida." A Divindade de 

Cristo é a certeza de vida 

eterna para o crente.‖ em 

DTN, 530 
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―A Palavra existiu como Ser 

Divino, a saber, o Eterno Filho 

de Deus, em união e unidade 

com o Seu Pai...O Verbo 

estava com Deus, o Verbo era 

Deus‖ ME, vol1, p. 247 

―Como membro da família 

humana Ele era mortal, mas 

como Deus, Ele era a Fonte 

de Vida do mundo. Ele 

poderia, em Sua Divina 

Pessoa, haver até mesmo 

contido os avanços da 

morte...O Verbo Eterno 

consentiu em tornar-Se carne! 

Deus tornou-Se Homem!‖ 

EGW em RH 5/7/1887 213 



―Cristo era DEUS 

ESSENCIALMENTE, E NO MAIS 

ALTO SENTIDO. Estava Ele 

com Deus desde toda a 

Eternidade, Deus sobre todos, 

bendito para todo o sempre‖. 

ME, vol1, p.247 e RH 5/4/1906 

 

―Ele era Deus  enquanto viveu 

na Terra‖ – EGW – RH 5/7/1887 

 

―Cristo era Deus manifestado 

na carne, o mistério oculto dos 

séculos, e nossa aceitação ou 

rejeição do Salvador envolvem 

interesses eternos.‖ 
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Fundamentos da 

Educação Cristã, 

179 



―O Redentor do mundo era 

igual a Deus. A autoridade 

pela qual falava e operava 

milagres era expressamente 

Sua própria. Sua autoridade 

era a autoridade de Deus.‖ 

EGW em RH 7/1/1890 

 

― Deus outorgou todo 

julgamento ao Filho, pois sem 

qualquer controvérsia Ele é 

Deus manifesto em carne.‖ 

EGW – RH 22/11/1889 
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―Se o Pai tivesse vindo ao 

mundo e habitado entre nós, 

humilhando-Se, velando Sua 

glória, a fim de que a 

humanidade O pudesse 

contemplar, não se haveria 

mudado a história que temos, 

da vida de Cristo...  

... Em cada ato de Jesus, em 

cada lição de Suas 

instruções, devemos ver, e 

ouvir e reconhecer a Deus.‖ 

EGW em Carta, 83, 1895 e 

Para Conhecê-Lo, 338 
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―Nenhum dos anjos poderia 

ter se tornado fiador da raça 

humana...Mas Cristo é igual a 

Deus, Infinito e Onipotente. 

Ele poderia pagar o preço do 

resgate do homem...  

 

Ele é o eterno e auto-

existente Filho que não 

estava sob nenhum jugo.‖ 

EGW em Youth’s Instructor, 

21/6/1900. Veja também RH 

17/12/1872 e Carta 23, de 

1873 
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―A reconciliação do homem 

com Deus somente poderia 

ser empreendida por um 

Mediador igual a Deus, 

...possuidor de atributos que 

O dignificassem e O 

declarassem digno de lidar 

com o Deus Infinito em favor 

do homem e que também 

representasse Deus diante do 

mundo caído.‖ EGW em RH 

22/12/1891 
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―Cristo, igual a Deus, 

ofereceu os sofrimentos de 

Deus.‖ EGW em RH 

21/9/1886 

 

―Jesus...vestiu Sua Divindade 

com a humanidade‖. EGW 

em Carta 121/1897 

―Ele era igual a Deus, infinito 

e onipotente...  

É o Filho Eterno, existente 

por Si mesmo.‖ EGW em  

Manuscrito 101, 1897. 
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―Em Cristo, Divindade e 

Humanidade se combinaram. 

A Divindade não foi 

rebaixada ao nível da 

humanidade...ela manteve 

seu lugar, mas a humanidade, 

ao unir-se com a Divindade, 

resistiu às mais ferozes 

tentações no deserto‖ EGW 

em RH 18/2/1890 

 

―A plenitude de Sua 

humanidade e a perfeição de 

Sua Divindade.‖ EGW em 

Carta 35 de 1894 
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―O único modo pelo qual a 

raça caída poderia ser 

restaurada era mediante o 

dom do Seu Filho, igual a Si 

próprio, Possuidor dos 

atributos de Deus.‖ EGW em 

RH 8/11/1892 

 

―Somente Jesus poderia ser 

Fiador diante de Deus, pois 

era igual a Deus...e para 

sempre reterá Sua natureza 

humana.‖ EGW em RH 

3/4/1894 

221 



―Outro ERRO PERIGOSO é a 

doutrina que nega a 

Divindade de Cristo, 

pretendendo que Ele não 

tivera existência antes de Seu 

advento a este mundo. Esta 

teoria é recebida com favor 

por uma vasta classe que 

professa crer na Escritura 

Sagrada;  

222 

diretamente contradiz, todavia, as mais 

compreensíveis declarações de nosso Salvador 

com respeito à Sua relação com o Pai, Seu caráter 

Divino e Sua preexistência... 



―...Não pode ser entretida 

sem a mais injustificada 

violência às Escrituras. Não 

somente rebaixa as 

concepções do homem 

acerca da Obra da Redenção, 

mas solapa a fé na Bíblia 

como revelação de Deus. Ao 

mesmo tempo em que isto a 

torna mais perigosa, torna-a 

também mais difícil de ser 

enfrentada... 

 

223 



―... Se os homens rejeitam o 

testemunho das Escrituras 

inspiradas concernente à 

Divindade de Cristo, é em vão 

arguir com eles sobre este 

ponto; pois nenhum 

argumento, por mais 

conclusivo, poderia convencê-

los...  
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... "O homem natural não 

compreende as coisas do 

Espírito de Deus, porque lhe 

parecem loucura; e não pode 

entendê-las, porque elas se 

discernem espiritualmente." I 

Cor. 2:14. Pessoa alguma que 

alimente este erro pode ter 

exato conceito do caráter ou 

missão de Cristo, nem do 

grande plano de Deus para a 

redenção do homem.‖ O 

Grande Conflito, 524. 
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―A humanidade morreu; a 

Divindade não morreu. Em 

Sua  Divindade, possuía 

Cristo o poder de romper os 

laços da morte...unicamente 

Aquele que tem Ele só a 

imortalidade... ‖ ME vol 1, p. 

301 e Manuscritos 131, 1897; 

Youth’s Instructor, 4/8/1898 

―O Salvador saiu do sepulcro 

pela vida que havia em Si 

mesmo... Eu Sou a 

ressurreição e a vida. Estas 

palavras só podiam ser 

proferidas pela Divindade.‖ 

DTN, 785. 
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DEUS – ESPÍRITO SANTO 

É a Pessoa da 

Divindade que 

testifica da 

intimidade de 

Deus, do Poder 

Onipotente; a 

sempre presente 

acessibilidade de 

Deus... 

Ele não é uma 

simples força 

ativa ou um 

poder impessoal 

que emana de 

Deus. O Espírito 

Santo é uma 

PESSOA. Ele é 

DEUS. 
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Ideias heréticas sobre 

a Divindade e a 

personalidade do 

Espírito Santo já é 

antiga. 

 

 

Paulo de Samostata, 

bispo de Antioquia  já 

ensinava que o 

Espírito Santo era 

uma força ou energia 

vinda de Deus. 

200-275  dC. 



A função do Espírito Santo, 

antes da Criação do mundo, 

não ficou claramente 

revelada nas Escrituras e 

nem no Espírito de Profecia. 

 

Ele é representado por uma 

pomba, fogo, vento, azeite 

expressando Sua função. 
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Hoje entendemos que Sua função é fazer com que o 

homem tenha a mente de Cristo. Permitir que Deus 

complete em nós o Seu plano de revelar o Seu caráter 

ao mundo.  



O Espírito Santo 

VERDADEIRAMENTE É DEUS: 

Fala de Ananias e Safira que 

mentiram. 

Atos 5: 3-4- ―Disse então 

Pedro: Ananias, por que 

encheu Satanás o teu coração, 

para que mentisses ao Espírito 

Santo e retivesses parte do 

preço do terreno?  

Enquanto o possuías, não era 

teu? E vendido, não estava o 

preço em teu poder? Como, 

pois, formaste este desígnio em 

teu coração? Não mentiste aos 

homens, MAS A DEUS.‖ 
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―Mas recebereis poder, 

ao descer sobre vós o 

Espírito Santo, e ser-

Me-eis testemunhas, 

tanto em Jerusalém, 

como em toda a Judéia 

e Samaria, e até os 

confins da Terra.‖ 

Atos 1: 8 
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―...agora o Senhor 

Deus Me enviou a 

Mim, e o Seu Espírito.‖  

Isaías 48: 16 mostra 3 

Pessoas distintas: Deus 

Pai e o Seu Espírito 

enviando a Cristo:  



―Santo, Santo, Santo é o 

SENHOR dos Exércitos.‖ 

 3 vezes ―Santo‖ porque são Três Pessoas 

recebendo adoração. 

Isaías 6: 3 
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―O Espírito do Senhor 

DEUS está sobre Mim; 

porque o SENHOR Me 

ungiu...‖ 

 A idéia de três Pessoas na Divindade. 

Isaías 61:1 
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―Em toda a angústia 

deles Ele (o Pai) foi 

angustiado, e o Anjo da 

Sua Presença (Jesus) os 

salvou; pelo Seu amor, e 

pela Sua compaixão Ele 

os remiu... 

Mas eles foram rebeldes, 

e contristaram o Seu 

Espírito Santo.‖ 

 A idéia de três Pessoas na Divindade. 

Isaías 63: 9-10 
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I Coríntios 6: 11 mostra 

2 Pessoas distintas: 

Jesus e o Espírito de 

Deus: 

―...mas haveis sido 

justificados em nome 

do Senhor Jesus, e 

pelo Espírito do nosso 

Deus.‖ 



―Eleitos segundo a 

presciência de Deus Pai, 

em santificação do 

Espírito, para a 

obediência e aspersão do 

sangue de Jesus Cristo.‖ 

 3 Pessoas com atributos Divinos 

I Pedro 1: 1-2 

Ver Efes. 2: 18, Apoc. 1: 4-5 
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É ONIPRESENTE ONIPOTENTE, 

ONISCIENTE 
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O Espírito Santo é 

ONIPOTENTE: 

 

Rom. 15: 19 – ―...pelo poder 

de sinais e prodígios, no 

PODER do Espírito Santo; 

de modo que desde 

Jerusalém e arredores, até a 

Ilíria, tenho divulgado o 

evangelho de Cristo;‖  AA, 

11 

O Espirito Santo não é um 

poder; Ele tem poder!!! 
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O Espírito Santo é 

ONIPRESENTE: 

 

Sal 139: 7 – ―Para onde me 

irei do Teu Espírito, ou para 

onde fugirei da Tua 

presença?‖ 

 

João 14: 16 – ―E Eu rogarei 

ao Pai, e Ele vos dará outro 

Ajudador, para que fique 

convosco para sempre.‖ 
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O Espírito Santo é ONISCIENTE: 

I Cor 2: 10-11 – ―Porque Deus 

no-las revelou pelo Seu 

Espírito; pois o Espírito 

esquadrinha todas as coisas, 

mesmos as profundezas de 

Deus... Assim também as 

coisas de Deus, ninguém as 

compreendeu, senão o Espírito 

de Deus.‖ 

Ezeq 11: 5 – ―E caiu sobre mim 

o Espírito do Senhor, e disse-

me: Fala: Assim diz o Senhor: 

Assim tendes dito, ó casa de 

Israel; pois Eu conheço as 

coisas que vos entram na 

mente.‖ 
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O Espírito Santo TEM 

AUTONOMIA: 

 

 

Isa 40: 13-14- ―Quem guiou o 

Espírito do Senhor, ou, como 

seu conselheiro O ensinou?  
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O Espírito Santo TEM 

VONTADE: 

 

Atos 16: 6-7 – 

―Atravessaram a região 

frígio-gálata, tendo sido 

impedidos pelo Espírito 

Santo de anunciar a palavra 

na Ásia‖  

Ver I Cor. 12: 11 
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Os capítulos 14, 15 e 16 do 

livro de João  empregam o 

pronome pessoal  grego ―Ele― 

ao Espírito Santo. 

Portanto, indiscutivelmente, 

Ele é apresentado como 

um Ser Pessoal. O termo 

grego para ―Ele‖ em 

tais capítulos é ekeinos  e 

significa "Ele mesmo", "Este". 

Nunca a Bíblia empregaria 

um pronome pessoal 

masculino para se referir a 

um mero ―poder‖. 



Ele CONSOLA: 

João 14: 16 – ―E Eu 

rogarei ao Pai, e Ele 

vos dará Outro 

Consolador, para que 

fique convosco para 

sempre.‖ 

Outro Consolador = Pessoa (e não consolo 

= coisa) 

Gr.= allos parakletos (Outro da mesma 

essência) 
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Muitos alegam  que esse Consolador é Cristo  (O 

Espírito Santo seria o próprio Cristo) baseados no texto 

de EGW que diz que não há Consolador como Jesus; 

ou que Cristo é o Consolador (RH 26/10/1897 e  MR vol 

8; 49; MR vol 19, 296,297). Mas temos que ver o 

contexto. Ela não está fazendo uma comparação entre 

os membros da Divindade, mas com qualquer outro ser 

não divino. E todos os atributos que Um tem, com 

certeza o Outro também terá!!!! 

 

Se eu fosse raciocinar desse jeito eu poderia dizer que 

o Pai não é Senhor baseado em   I Corintios 8: 6  que 

diz que só há um só Senhor, que é Jesus!!!!! 
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Vejam o que diz um renomado gramático e 

comentarista da língua grega, Leon Morris, Spirit of 

the Living God, Inter-varsity Fellowship, London, 

1961, pág. 36. 

Sobre PARAKLETOS ―O ponto de importância para 

nós é que a palavra era aplicada para pessoas. ...No 

primeiro século ela seria compreendida como uma 

pessoa. Certamente ninguém então imaginaria que a 

palavra denotaria uma vaga influência, um poder 

vindo de Deus. Isso mostra que o Espírito é uma 

Pessoa."  
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―Todavia, digo-vos a verdade, 

convém-vos que Eu vá; pois 

se Eu não for, o Consolador 

não virá a vós; mas, se Eu 

for, Eu O enviarei...‖ 

João 16: 7 



Ele INTERCEDE: 

Romanos 8: 26 –  

―E da mesma maneira 

também o Espírito ajuda as 

nossas fraquezas; porque 

não sabemos o que 

havemos de pedir como 

convém, mas o mesmo 

Espírito intercede por nós 

com gemidos 

inexprimíveis.‖  
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“Cristo, nosso Mediador, e o 

Espírito Santo estão 

constantemente intercedendo 

em favor do homem, mas o 

Espírito não pleiteia por nós 

como faz Cristo, que apresenta 

Seu sangue, derramado desde 

a fundação do mundo; o 

Espírito opera em nosso 

coração, extraindo dele 

orações e penitência, louvor e 

ações de graças.” ME Vol 1 pag 

344 Vemos aqui claramente 2 

Pessoas Divinas DISTINTAS e com 

funções diferentes!!!!!!! 



Ele é AMOR 

 

 
Rom 15: 30 – ―Rogo-vos, 

irmãos, por nosso Senhor 

Jesus Cristo e pelo amor do 

Espírito, que luteis 

juntamente comigo nas 

vossas orações por mim a 

Deus.‖ 
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Novamente 2 seres distintos 



Ele DÁ AUTORIDADE: 

 
Atos 20: 28 – ―Cuidai pois de 

vós mesmos e de todo o 

rebanho sobre o qual o 

Espírito Santo vos 

constituiu bispos, para 

apascentardes a Igreja de 

Deus...‖  
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Ele DÁ PODER: 

 
Miq 3: 8 – ―Quanto a mim, 

estou cheio do poder do 

Espírito do Senhor, assim 

como de justiça e de 

coragem, para declarar a 

Jacó a sua transgressão e a 

Israel o seu pecado.‖   

 

Ver Luc 4: 14, Rom 15: 13. 
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Ele é CONCEDIDO AOS 

QUE LHE OBEDECEM: 

 
Atos 5: 32- ―E nós somos 

testemunhas destas coisas, e 

bem assim o Espírito Santo, 

que Deus deu àqueles que 

Lhe obedecem.‖ 

Ver: 1 Pedro 1: 2 
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Ele DÁ DESCANSO: 

 
Isa 63: 14 – ―Como ao gado 

que desce ao vale, o 

Espírito do Senhor lhes 

deu descanso;‖  
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Ele ENSINA E FAZ 

LEMBRAR: 

João 14: 26 – ―Mas o 

Ajudador, o Espírito 

Santo a quem o Pai 

enviará em Meu nome, 

Esse* vos ensinará 

todas as coisas, e vos 

fará lembrar de tudo 

quanto Eu vos tenho 

dito.‖ 
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*ekeinos = Este mesmo, 

Ele  



Ele ENSINA  

 

I Coríntios 2: 13 ―As 

quais também 

falamos, não com 

palavras de sabedoria 

humana, mas com as 

que o Espírito Santo 

ensina, comparando 

as coisas espirituais 

com as espirituais. ― 

Ver Lucas 12: 12 

257 



A Bíblia diz o seguinte no 

livro de Efésios 6: 17 ―Tomai 

também o capacete da 

salvação, e a espada do 

Espírito, que é a Palavra de 

Deus;‖ 

O Espírito Santo  usa a 

Palavra para cortar, para 

penetrar, para trazer 

convicção, trazer conversão 

ao seu coração.  
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Ele GUIA e PROTEGE 

Rom 8: 14 – ―Pois 

todos os que são 

guiados pelo Espírito 

de Deus, esses são 

filhos de Deus.‖ 

Ver Sal. 143: 10, Heb. 

9: 8, I Reis 18: 12, II 

Reis 2: 16; Ezeq 3: 12, 

24; e 8: 3; 

259 



O Espírito Santo 

TESTIFICA de Jesus 

e Ele é a VERDADE: 

 

João 15: 26 

 

―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. 

― 

Ver João 14: 17 
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O Espírito Santo 

SABE o que há no 

mais íntimo da 

Pessoa de Deus. 

 

I Coríntios 2: 10-11 

―Mas Deus no-las 

revelou pelo Seu 

Espírito; porque o 

Espírito penetra todas 

as coisas, ainda as 

profundezas de 

Deus...  
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―...Porque, qual dos 

homens sabe as coisas do 

homem, senão o espírito do 

homem, que nele está? 

Assim também ninguém 

sabe as coisas de Deus, 

senão o Espírito de Deus. ― 
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O Espírito Santo DÁ 

TESTEMUNHO: 

 

  

Atos 5: 32 – ―E nós somos 

testemunhas destas coisas, 

e bem como o Espírito 

Santo...‖ 

Ver Heb 10: 15-

18, Atos 20: 23, 

Romanos 8: 16 
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Ele DISTRIBUI DONS: 

I Cor 12: 7-11- ... Mas 

um só e o mesmo 

Espírito opera todas 

estas coisas, 

distribuindo 

particularmente a cada 

um como quer.‖ 

 

Ver  Atos 2: 38, I Cor. 

12: 4-6 
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Ele é IGUAL AO PAI E AO 

FILHO, concedendo dons: 

I Cor 12: 4-6- ... ―Ora, 

há diversidade de 

dons, mas o Espírito é 

o mesmo. E há 

diversidade de 

ministérios, mas o 

Senhor é o mesmo. E 

há diversidade de 

operações, mas é o 

mesmo Deus que 

opera tudo em todos.‖ 
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O Espírito Santo 

INSPIRA: 

 

II Pedro 1: 21  

 

―...mas os homens santos 

de Deus falaram 

inspirados pelo Espírito 

Santo. ― 

 

Ver:   Juízes 11: 29, Núm 24: 

2; Juízes 3: 10; 6: 34; 11: 25; 

14: 6; 15: 14; I Sam 10: 6, 10; 

16: 13, 14. 

II Sam 23: 2 – ―O 

Espírito do Senhor fala 

por mim, e a Sua 

palavra está na minha 

língua.‖  
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―Mas o fruto do Espírito é: 

o amor, o gozo, a paz, a 

longanimidade, a 

benignidade, a bondade, a 

fidelidade. A mansidão, o 

domínio próprio; contra 

estas coisas não há lei. E 

os que são de Cristo Jesus 

crucificaram a carne com as 

suas paixões e 

concupiscências.‖ 

Gálatas 5: 22-25 
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―... O Espírito de Verdade, 

que o mundo não pode 

receber, porque não O vê 

nem O conhece; mas vós O 

conheceis, porque habita 

convosco, e estará em vós. 

...‖ 

O Espírito Santo é o AGENTE 

de Cristo na Terra e HABITA 

nos Seguidores de Cristo. 

 

João 14: 17 
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―...Ou não sabeis que o vosso 

corpo é o templo do Espírito 

Santo, que habita em vós, 

proveniente de Deus...‖ 

 

I Coríntios 6: 19 

Romanos 8: 9-11 e I 

Cor. 3: 16-17 
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I Ped 1: 2 –  

 

―...eleitos segundo a 

presciência de Deus Pai, na 

santificação do Espírito, 

para a obediência e aspersão 

do sangue de Jesus Cristo: 

Graça e paz vos sejam 

multiplicadas.‖ 

O Espírito Santo SANTIFICA: 

Ver Rom 15: 16  e  

I Cor. 6: 11 



ELE é ETERNO 

Heb 9: 14 – ―...quanto 

mais o sangue de Cristo, 

que pelo Espírito Eterno 

se ofereceu a Si mesmo 

imaculado a Deus...‖ 
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É o Eterno Criador 

Jó 33: 4 – ―O Espírito de 

Deus me fez, e o sopro 

do Todo-Poderoso me dá 

vida.‖ 

Jó 26: 13 – ―Pelo Seu 

Espírito ornou o Céu; a Sua 

mão traspassou a serpente 

veloz.‖ 

Ver Gên. 1: 1, Salm. 

104: 30 
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Ele CONVENCE o 

mundo: 

João 16: 8-11 – ―...E 

quando Ele vier, 

convencerá o mundo 

do pecado, da justiça 

e do juízo...‖  
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Ele traz convicção à mente através da Palavra de Deus 

– Ele expressa e traduz o pensamento de Deus e 

imprime na mente do homem. 



Ele tem CIÚMES: 

 

Tiago 4: 5– ―... O Espírito 

que em nós habita tem 

ciúmes?  

...‖  
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Ele DÁ OPINIÃO: 

 
Atos 15: 28 – ―Porque 

pareceu bem ao Espírito 

Santo e a nós não vos 

impor maior encargo além 

destas coisas 

necessárias:‖ 
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Ele FICA TRISTE: 

Efes 4: 30 – ―E não 

entristeçais o Espírito 

Santo de Deus, no qual 

fostes selados para o dia 

da redenção.‖ 

 

 O termo ―Espírito‖ se refere 

a uma Pessoa porque tal 

Ser – que pode ser 

entristecido – executa 

uma ação pessoal: sela-

nos para a salvação. Só 

um Ser Divino pode fazer 

isso! 
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Ele FICA TRISTE: 

Isa 63: 10-11- ―Eles, 

porém, se rebelaram, e 

contristaram o Seu 

Santo Espírito‖.  
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Ele PODE SER 

RESISTIDO: 

 
Atos 7: 51 – ―Homens de 

dura cerviz, e 

incircuncisos de coração 

e ouvido, vós sempre 

resistis ao Espírito 

Santo;‖  

Ver Miquéias 2: 7 
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Ele PODE SE AFASTAR 

DAS PESSOAS: 

 

I Tess 5: 19 – ―Não 

extingais o Espírito;‖ 

 

Sal 51: 11 – ―Não me 

lances fora da Tua 

presença, e não retire de 

mim o Teu Santo 

Espírito.‖ 

 
Ver Gên. 6: 3 
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O Espírito Santo FALA; e se 

Ele fala Ele tem uma mente e 

pensa por Si só: 

 

I Timóteo 4: 1 

 

―Mas o Espírito 

expressamente diz que nos 

últimos tempos apostatarão 

alguns da fé, dando ouvidos a 

espíritos enganadores, e a 

doutrinas de demônios; ― 

 
Ver Ezeq. 11: 5,  

 Apoc.  2: 7, 11;  

280 



O Espírito Santo FALA: 

 

 

Atos 21: 11 – ―... Isto diz 

o Espírito Santo: ―Assim 

os judeus ligarão em 

Jerusalém o homem a 

quem pertence esta cinta, 

e o entregarão nas mãos 

dos gentios‖.‖ 

Ver I Reis 22: 24, João 16: 13-

14 
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O Espírito Santo FALA: 

 

 

Atos 8: 29 – ―Disse o Espírito 

a Filipe: ―Chega-te e ajunta-te 

a esse carro.‖ 

 

Atos 10: 19 – ―Estando Pedro 

ainda a meditar sobre a visão, 

o Espírito lhe disse: ―Eis que 

dois homens te 

procuram.  Levanta-te, pois, 

desce e vai com eles nada 

duvidando; porque Eu os 

enviei‖ 
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O Espírito Santo FALA: 

 

 

Atos 28: 25-26 –  

―... Bem falou o Espírito 

Santo aos vossos pais pelo 

profeta Isaías, dizendo: ―Vai 

a este povo e dize: Ouvindo, 

ouvireis, e de maneira 

nenhuma entendereis; e 

vendo, vereis, e de maneira 

nenhuma percebereis.‖ 
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O Espírito Santo FALA e é 

identificado como YHWH: 

 

 

Isaías 6: 8-9 ―Depois disto ouvi 

a Voz do Senhor (YHWH), que 

dizia: A quem enviarei, e quem 

há de ir por nós? Então disse 

eu: Eis-me aqui, envia-me a 

mim.   Então disse Ele: ―Vai, e 

dize a este povo: Ouvis, de 

fato, e não entendeis, e vedes, 

em verdade, mas não 

percebeis‖. 

Ver Hebreus 3: 7-9  Êxodo 17: 

7  
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O Espírito Santo FALA: 

 

Ezequiel 3: 24-27 - ―Então 

entrou em mim o Espírito, e 

me pós em pé, e falou 

comigo, e me disse: ―Entra, 

encerra-te dentro da tua 

casa... Mas, quando Eu falar 

contigo, abrirei a tua boca, e 

lhes dirás: Assim diz o 

Senhor DEUS: Quem ouvir 

ouça, e quem deixar de ouvir, 

deixe; porque eles são casa 

rebelde.  

 ― 
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O Espírito Santo FALA: 

 

Hebreus 3: 7-10 -  ―Pelo que, 

como diz o Espírito Santo: 

Hoje, se ouvirdes a Sua voz,  

não endureçais os vossos 

corações, como na 

provocação, no dia da 

tentação no deserto, onde 

vossos pais Me tentaram, 

pondo-Me à prova, e viram por 

quarenta anos as Minhas 

obras.  Por isto Me indignei 

contra essa geração, e disse: 

Estes sempre erram em seu 

coração, e não chegaram a 

conhecer os Meus caminhos.‖  

 

 ― 
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O Espírito Santo FALA 

E DIRIGE A IGREJA: 

 

 

Atos 13: 2 – ―... disse o 

Espírito Santo: 

―Separai-Me a Barnabé 

e a Saulo para a obra a 

que os tenho chamado.‖ 
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O Espírito Santo é IGUAL 

AO PAI E AO FILHO: 

 

Mat 28: 19 – ―Portanto 

ide, fazei discípulos de 

todas as nações, 

batizando-os em nome do 

Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo.‖ 
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O Espírito Santo é IGUAL 

AO PAI E AO FILHO: 

 

II Cor. 13: 14 

 

―A graça do Senhor Jesus 

Cristo, e o amor de Deus, 

e a comunhão do Espírito 

Santo sejam com todos 

vós.‖ 
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O pecado contra Ele é 

IMPERDOÁVEL e Ele não 

pode ser BLASFEMADO. E 

blasfêmia é só contra DEUS: 

 

Mat 12: 31-32 – ―Portanto 

vos digo: Todo pecado e 

blasfêmia se perdoará aos 

homens; mas a blasfêmia 

contra o Espírito não será 

perdoada...‖ 
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―Não é essencial que 

sejamos capazes de definir 

exatamente o que seja 

o Espírito Santo. Cristo nos 

diz que o Espírito é o 

Consolador, o ―Espírito 

de Verdade, que procede do 

Pai‖. João 15:26. É declarado 

positivamente, a respeito 

do Espírito Santo, que, em 

Sua obra de guiar os homens 

em toda a verdade, ―não 

falará de Si mesmo‖. João 

16:13. AA 51 
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EGW em Special 

Testimonies, Série A, nº 10, 

p. 37 de 1897 



―A natureza do Espírito 

Santo é um mistério. Os 

homens não a podem 

explicar, porque O SENHOR 

NÃO LHES REVELOU. 

Com fantasiosos pontos de 

vista, podem-se reunir 

passagens da Escritura e 

dar-lhes um significado 

humano; mas a aceitação 

desses pontos de vista não 

fortalecerá a Igreja. Com 

relação a tais mistérios — 

demasiado profundos para o 

entendimento humano — o 

silêncio é ouro.‖ AA, 51 292 

EGW em Special 

Testimonies, Série A, nº 

10, p. 37 de 1897  



―O príncipe da potestade do 

mal só pode ser mantido em 

sujeição pelo poder de Deus 

na Terceira Pessoa da 

Divindade, o Espírito 

Santo.‖ 
 

 

EGW em Special 

Testimonies, Série A, nº 10, 

p. 37 de 1897 
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―Ao pecado só se poderia 

resistir e vencer por meio da 

poderosa operação da 

Terceira Pessoa da Divindade, 

a qual viria, não com energia 

modificada, mas na Plenitude 

do Divino Poder.‖ 

EGW em DTN, 671 

(originalmente na Carta “Aos 

Meus Irmãos na América de 

6/2/1896. 

Essa citação se repete na 

Advent Review and Sabbath 

Herald, May 19, 1904, par. 3 
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No original datilografado pela secretária de EGW e com 

anotações dela em preto  
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―O mal vinha se acumulando 

por séculos e só poderia ser 

contido pelo inigualável 

poder do Espírito Santo, a 

Terceira Pessoa da 

Divindade, que viria sem 

restrições em Sua eficácia, 

mas em plenitude do Divino 

poder‖.  Carta 8, 1896 e 

Olhando para o Alto, 44  



―Quando o Espirito Santo 

implanta o Espírito de Cristo 

no coração do selvagem, e 

Ele favorece aos servos de 

Deus...‖  

 

Para aqueles que dizem que 

o Espírito Santo é o Espírito 

de Cristo, esse texto deixa 

claro que são 2 entidades 

distintas. 

RH de 20/9/1898 -Filhos e 

Filhas de Deus, 364 
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EGW faz distinção entre 

Cristo e o Espírito Santo: 

 

"O grande alvo do advento 

do Espírito Santo é 

distintamente especificado 

por Cristo. Quando "Ele 

vier", disse 

Ele, "convencerá o mundo 

do pecado, da justiça e do 

juízo." Testemunhos para 

Ministros, pág. 401, 
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Alguns alegam que o Espirito Santo é o Espírito de 

Cristo baseados nesse texto: 

 

―Impedido por Sua humanidade, Cristo não poderia 

estar em todos os lugares pessoalmente ... O Espírito 

é Ele mesmo, despojado da personalidade humana e 

independente dela. Ele Se representaria como estando 

presente em todos os lugares por Seu Espírito, como 

onipresente.‖ Manuscript Releases 14, pag 23 e 24.  
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Mas vejam o que diz esse 

texto ―O Espírito Santo é o 

representante de Cristo, mas 

despojado da personalidade 

humana, e dela 

independente. Limitado pela 

humanidade, Cristo não 

poderia estar em toda a parte 

em pessoa. Era, portanto, do 

interesse deles [os 

discípulos] que fosse para o 

Pai, e enviasse o Espírito 

como Seu sucessor na Terra. 

DTN 669  



―O Espirito Santo, 

representante de Cristo, está 

agora em nosso mundo para 

trazer-nos 

a lembrança todas as coisas‖ 

Manuscrito 194, 1898, NLC, 
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―O Senhor Jesus age por 

meio do Espirito Santo; pois 

Este é Seu representante.‖ 

MJ, 55 
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―O Espírito Santo exalta e glorifica 

o Salvador. É Sua missão 

apresentar a Cristo, a pureza de 

Sua justiça e a grande salvação 

que por Ele nos pertence. Jesus 

disse: ―Ele... há de receber do que 

é Meu e vo-lo há de 

anunciar.‖ João 16:14. O Espírito 

de Verdade é o único Mestre eficaz 

da Verdade Divina. Quanto não 

deve Deus ter estimado a raça 

humana, para que desse o Seu 

Filho a fim de por ela morrer, e 

designasse o Seu Espírito para ser 

o Mestre e constante guia do 

homem!  CC, 91 

https://m.egwwritings.org/pt/book/1971.54543
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―Aqueles que têm a Jesus 

habitando no coração pela 

fé receberam realmente o 

Espírito Santo. Todo 

indivíduo que recebe a 

Jesus como seu Salvador 

pessoal, tão certamente 

recebe também o Espírito 

Santo para ser seu 

Conselheiro, Santificador, 

Guia e Testemunha.‖ 

Manuscrito 1, 1894 e 

Olhando para o Alto, 6  



―O Espírito Santo é um agente 

livre, operante, 

independente.‖  
 

 

 The Signs of the Times, 8 de 

Março de 1910 Fé pela Qual Eu 

Vivo, Meditações Matinais/1956, 

página 52  E Recebereis Poder , 

323). 
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https://m.egwwritings.org/pt/book/820.20900
https://m.egwwritings.org/pt/book/820.20900
https://m.egwwritings.org/pt/book/820.20900
https://m.egwwritings.org/pt/book/820.20900
https://m.egwwritings.org/pt/book/820.20900


―O Espírito Santo é Uma 

Pessoa, pois dá testemunho 

com o nosso espírito de que 

somos filhos de Deus.‖ 

  

Citando Rom. 8: 16 retirado 

do Manuscrito 20 de 1906 
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―O Espírito Santo tem 

personalidade, do contrário 

não poderia testificar ao 

nosso espírito e com nosso 

espírito que somos filhos de 

Deus... 

Deve ser também uma 

Pessoa Divina, do 

contrário não poderia 

perscrutar os segredos que 

jazem ocultos na mente de 

Deus.” EGW em Manuscrito 

20, 1906 Citando  

I Cor. 2: 11 
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―O Espírito Santo é o 

Consolador, em nome de 

Cristo. Ele personifica 

Cristo, contudo é uma 

Personalidade distinta.‖ 
 

 Manuscritos 93 de 1893 
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‖Cristo enviou Seu 

representante, a Terceira 

Pessoa da Divindade, o 

Espírito Santo. ― 

 

 

 

Manuscrito 44, 1898 , Cristo 

Triunfante, 301 
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"Ele (Cristo) 

determinou dar 

Seu 

representante, a 

Terceira Pessoa da 

Divindade. Este 

dom não seria 

excedido...― 

 Ellen White, SW 

Nov. 28. 1905 

(SDABC, Vol. 6. 

pág. 1053) 



―As circunstâncias podem nos 

separar de todos os amigos 

terrestres. Nenhuma, porém, 

pode nos separar do Celeste 

Consolador. Onde 

estivermos, onde formos, Ele 

estará sempre ao nosso lado 

para apoiar, suster, erguer e 

animar‖  

 

 

O Desejado de Todas as 

Nações,  474  
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―Precisamos reconhecer que 

o Espírito Santo, que é tanto 

uma Pessoa como o próprio 

Deus é uma Pessoa, está 

andando por esses 

terrenos.‖  

 

 

EGW em Manuscrito 66, 

1899, p.4 aos estudantes da 

Escola em Avondale 
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"O Espírito Santo origina 

toda oração genuína. Tenho 

aprendido a estar ciente de 

que em todas as minhas 

intercessões o Espírito 

intercede por mim e por 

todos os santos...O Espírito 

nos assiste em nossa 

fraqueza" (Rom. 8:26); e o 

Espírito, sendo Deus, 

conhece a mente de Deus; .‖ 
Vemos aqui claramente Duas 

Pessoas Divinas  

 

Signs of the Times, 3 de 

outubro de 1892.. 
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―Disse Jesus a respeito do 

Espírito: "Ele Me glorificará." O 

Salvador veio glorificar o Pai 

pela demonstração de Seu 

amor; assim o Espírito havia de 

glorificar a Cristo, revelando ao 

mundo a Sua graça.‖ DTN 475  



‖O Espírito Santo tem vindo 

muitas vezes a nossas 

escolas, não sendo 

reconhecido, mas tratado 

como estranho, talvez mesmo 

como intruso. Todo mestre 

deve reconhecer e dar as 

boas-vindas a esse Hóspede 

Celestial. ― 

EGW – CPPE, 68 

 

―O Espirito Santo é um Divino 

Professor.‖ RP, 164 

―O Espirito Santo é um Mestre 

Divino.‖ RP, 55 
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No manuscrito Special 

Testimony, série B, nº 7, p. 61-

63, 1906...Ela fala sobre o ponto 

de vista falso da Divindade 

Triúna e contrasta com o 

verdadeiro. Ela chama o falso de 

―espiritualista‖, ―nulidade‖, 

―imperfeito e inverídico‖, ―as 

profundezas de satanás‖, ―o 

rastro da serpente‖. Os que 

aceitam o ponto de vista errado 

estariam ―dando ouvidos a 

espíritos sedutores e doutrinas 

de demônios, apartando-se da fé 

que haviam considerado 

sagrada durante os últimos 50 

anos‖.  
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No manuscrito Special 

Testimony, série B, nº 7, p. 61-

63,  

 

...Em contraste, o conceito 

correto da Divindade Triúna ela 

considerava ―a verdadeira 

plataforma‖, ―doutrina dos 

velhos tempos‖: ―O Pai é toda 

a plenitude corporal da 

Divindade...O Filho é toda a 

plenitude da Divindade 

manifestada...O Consolador ...é 

o Espírito em toda a plenitude 

da Divindade. Existem 3 

Pessoas viventes no Trio 

Celestial.‖ 
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‖Não tendes tido receio do 

Espírito de Deus? Às vezes 

este Espírito tem vindo com a 

mais completa e penetrante 

influência à escola de Battle 

Creek e de outros lugares. 

Reconhecestes Sua 

presença? Atribuístes-Lhe a 

honra devida a um 

Mensageiro Celestial? 

...  
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...‖Quando parecia estar o 

Espírito lutando com os 

jovens, dissestes: ―Ponhamos 

de lado todo estudo, pois é 

evidente que temos entre nós 

um Hóspede Celestial. 

Demos glória a DEUS? Com 

o coração contrito, 

inclinastes-vos em oração 

com vossos estudantes, 

suplicando o poder receber 

as bênçãos que o Senhor vos 

estava apresentando?‖  CE 

229 
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CPPE, 68 



‖O Grande Mestre em 

PESSOA estava entre vós. 

Vós O haveis honrado? Era 

Ele um estranho para alguns 

dos educadores? Houve 

necessidade de mandar 

buscar alguém supostamente 

autorizado para saudar ou 

repelir este Mensageiro do 

Céu? Embora invisível, Sua 

presença estava entre vós...  

319 



...‖Mas não foi expresso o 

pensamento de que na escola 

o tempo deve ser dedicado 

ao estudo, e que para tudo 

havia o momento oportuno, 

como se as horas dedicadas 

ao estudo comum fossem 

demasiado preciosas para 

serem abandonadas em favor 

da operação do Mensageiro 

Celestial?‖ CE 229 
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‖Se houverdes de algum 

modo restringido ou repelido 

o Espírito Santo, eu vos rogo 

a que vos arrependais tão 

depressa quanto possível. Se 

qualquer de nossos 

professores não abriu a porta 

do coração para o Espírito de 

Deus, mas tem-na fechado e 

aferrolhado, eu lhe suplico 

que abra a porta e ore com 

fervor: ―Fica comigo... 
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‖...Quando o Espírito Santo 

revela Sua presença em 

vossas salas de aula, dizei a 

vossos estudantes: ―O Senhor 

indica que tem para nós hoje 

uma lição de origem celestial, 

de mais valor do que nossas 

lições de ordem comum. 

Ouçamos: curvemo-nos 

diante de Deus e busquemo-

Lo de todo coração.‖ CE 229 
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Vejam que texto 

impressionante: 
―Quando os homens sentem-

se competentes em proferir 

julgamento e condenar o 

Espírito Santo, eles trazem 

para si algo difícil de se 

combater. A cabeça sã torna-

se fraca, assim como o 

discernimento que acaba 

julgando de forma injusta. O 

Espírito ainda chama-os, mas 

eles não ouvem e nem 

prestam atenção ao chamado 

de Deus." 
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EGW em Letter 6, 1895, p. 

7. (To "The Brethren Who 

Shall Assemble in General 

Conference," October 21, 

1894.) 

 



No original: 
―When men feel competent to 

pronounce judgment and 

condemn the Holy Spirit, they do 

a work for themselves which will 

be difficult to counteract. The 

whole head becomes weak, and 

the discernment so weak that it 

is apt to judge unrighteously. 

The Spirit still calls, but they do 

not hear nor heed the call of 

God.‖ 
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Letter 6, 1895, p. 7. (To "The 

Brethren Who Shall Assemble in 

General Conference," October 21, 

1894.) e 4MR, 358 
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―Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza, paraí 

com vossas críticas relativamente a sua validade, e 

obedecei à Palavra, e nenhum de vós se perderá.‖ 

Mensagens Escolhidas, 2ª ed. vol 1/ 18 

 

―Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa 

que tem professado fé na Mensagem do Terceiro Anjo, 

mas não tem sido santificada pela obediência à Verdade, 

abandona sua posição, passando para as fileiras do 

adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu 

espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma 

luz; e, em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado 

fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, 

que se haviam já regozijado na Verdade, empregam sua 

capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se 

os piores inimigos de seus antigos irmãos.‖  GC 608 
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―Se o Espírito Santo for rejeitado, todas as minhas 

palavras não ajudarão a remover, mesmo por enquanto, 

as falsas declarações que foram feitas, e Satanás está 

pronto para inventar mais. Se a evidência já dada for 

rejeitada, todas as outras evidências serão inúteis até 

que seja visto o poder de conversão de Deus sobre as 

mentes. Se as impressões convincentes do Espírito 

Santo feitas no passado não forem aceitas como 

evidência confiável, nada do que será apresentado a 

seguir chegará a elas, porque a encantadora fraude de 

Satanás perverteu seu discernimento.‖ - Manuscrito 61, 

1906, 1, 2 (“Segure rápido o começo da sua confiança”, 

3 de junho de 1906) 4Manuscript Releases, 362 

 



Somente reconhecendo a 

Pessoa do DEUS Espírito 

Santo é que 

compreenderemos tudo o que 

foi revelado nesse estudo!  

 

 

Zacarias 4: 6 - ―...Não por 

força, nem por violência, mas 

pelo Meu Espírito, diz o 

Senhor dos Exércitos...” 
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―Sua luta não tem de ser travada contra a carne e o 

sangue, mas contra os principados, contra as 

potestades, contra os príncipes das trevas deste 

século... Têm de contender contra as forças 

sobrenaturais, mas é-lhes assegurado 

sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes 

se acham nesse exército. E  mais que anjos estão 

nas fileiras. O Espírito Santo, o Representante do 

Capitão do Exército do Senhor desce para dirigir a 

batalha‖ DTN, 244 
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TRÊS EM UM  


