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Este estudo de Bíblia trata de um assunto muito delicado. A maioria das pessoas está muito segura 
sobre o que elas acreditam, embora haja muitas crenças contraditórias sobre Deus. Algumas destas 
crenças foram estabelecidas a centenas de anos e só foram aceitas amplamente, no decorrer do 
tempo. Todas estas crenças não podem estar corretas. Ainda há pessoas que estão freqüentemente 
pouco dispostas, a escutar qualquer coisa que vai contra as tradições que eles receberam das igrejas, 
ou dos seus antepassados.

Este estudo não está tratando de tradição ou costume. Simplesmente está tratando da verdade clara e 
simples da Bíblia. Se você ler os versos citados neste estudo, você verá cuidadosamente que eles 
estão contando a verdade, e você pode ser pego de surpresa ao ver quantas falsas idéias há, até 
mesmo entre cristãos.

Alguns  dizem,  “Deus  é  uma  Trindade.”  Esta  é  uma  convicção  muito  popular  que  é  mantida 
fortemente por muitas pessoas, e alguns pensam que é blasfêmia ensinar qualquer outra coisa. 

O que é a Trindade? 

• 1.A maioria dos cristãos dizem que, Deus é composto de três pessoas que forma um, sendo 
este um chamado Deus. 

• 2. Outros cristãos dizem que Deus realmente é uma pessoa, mas às vezes ele age como Pai, 
outros tempos como Filho, e outros   tempos como Espírito santo. 

• 3. Ainda outros dizem que há três seres eternos e todos eles são Deus. Mas porque eles estão 
de acordo em tudo, eles são chamados um Deus. 

• Todas estas convicções às vezes são chamadas a Trindade, ou o Triuno Deus. Estas idéias 
são muito interessantes e elas tem existido através dos anos, e por centenas de anos vem 
sendo definidas e redefinidas, contudo eles não são verdades!  

A Bíblia diz que Deus é uma Trindade? 

Não há nenhum único verso na Bíblia que diz que Deus é um Trindade. A Bíblia fala de Deus e do 
seu Filho Jesus, e do Espírito de Deus que é a presença invisível dele. Mas não diz que estes são 
uma Trindade. 

Quem é Deus? 

Esta é uma pergunta extremamente importante porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos falou que 
aqueles que adoram a Deus deveriam O adorar em Espírito e em verdade. (João 4:24). Se nós não 
adoramos Deus em verdade como nós podemos ser salvos? A Bíblia diz que aqueles que acreditam 



em mentiras serão condenados. (2 Tessalonissenses 2:10-12) 

A Bíblia nos diz quem é Deus: 

todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e um só Senhor,  
Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. (1 Corinthians 8:6) 

Deus é o Pai. É Ele quem é o maior Ser no universo. (Por favor veja também 1 Coríntios 11:3; 
João 17:3; Efésios 4:6; e Marcos 12:29-34.) 

Quem é Jesus Cristo? 

Jesus Cristo e o Filho de Deus 

Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.  (1 João 4:15) 

Jesus Cristo foi criado por Deus? 

Não. Ele não foi criado. Ele foi nascido de Deus. 

Nisto se manifestou a {ou o amor} caridade de Deus para conosco: que  Deus enviou seu Filho 
unigênito ao mundo, para que por ele vivamos.  (1 John 4:9) 

A Bíblia nos diz quando Jesus Nasceu? 

Cristo foi nascido de Deus antes do universo ser criado. O livro de Provérbios nos conta isto 
relatando que Ele alegrouse com Deus nos dias antes do mundo ser feito. Embora Ele seja chamado 
“sabedoria,” (Provérbios 8). Contudo está claro que a passagem está falando do Filho de Deus. Nós 
podemos conferir isto em 1 coríntios 1:24 onde Cristo é chamado, “a sabedoria de Deus.” 

O SENHOR me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas Desde a  
eternidade, fui ungida; desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui  
gerada; e antes ainda de haver fontes carregadas de águas.  Antes que os montes fossem firmados,  
antes  dos  outeiros,  eu  fui  gerada.  ...  Quando  ele  preparava  os  céus,  aí  estava  eu;  quando 
compassava ao redor a face do abismo;...quando punha ao mar o seu termo, para que as águas  
não trespassassem o seu mando; quando compunha os fundamentos da terra, então, eu estava com 
ele  e  era  seu  aluno;  e  era  cada  dia  as  suas  delícias,  folgando  perante  ele  em  todo  o  
tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens.  
(Proverbios 8:22-25, 27, 29-31)

O próprio Jesus nos disse que Ele era o Filho de Deus. Ele diz, 

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.  (John 3:16) 

Porque Jesus Algumas Vezês é chamado de Deus? 

Porque Ele tem a mesma natureza de Deus. Ele nasceu de Deus, assim Ele é por natureza Deus, mas 
Ele não é o Ser supremo no universo. Há Um que é maior do que Ele. Este é o sobre quem a Bíblia 
está falando quando diz que há só um Deus. Este a por sua vêz é o Pai de Jesus Cristo. 



Quantos seres há que tem a que são Divinos, ou que tem a natureza de 

Deus ? 

De acordo com a Bíblia há dois Seres que têm esta natureza. Eles são Deus (o Pai), e o seu único 
Filho Primogênito, Jesus Christ. (João 1:1) 

Quêwm criou Mundo? 

Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua  
vontade são e foram criadas.  (Apocalipse 4:11) 

Foi Deus o Pai que criou todas as coisas. Ele é o originador e a fonte de todas as coisas. 

Porque a Bíblia diz que Jesus é Criador ? 

Porque Deus criou todas as coisas por Jesus Chisto e lhe deu poder sobre de todas as coisas. 

e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em  Deus, que criou 
todas as coisas, (Efésios 3:9) 

Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes  
últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também 
fez o universo . ” (Hebreus 1:1, 2) 

Mas a Bíblia não diz que Desu e Cristo são um ? 

Sim. Mas da mesma maneira diz que os cristãos deveriam ser um. Os Cristãos não se tornam 
em  um ser humano. Nem o Pai e o seu Filho se tornam em um Deus. Simplesmente significa que 
Eles estão em unidade como nós devemos estar em unidade. 

a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós;  
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,  
para que sejam um, como nós o somos; eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na  
unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.  
(João 17:21-23) 

O que há de errado com a Doutrina da Trindade? 

A trindade ensina que Cristo é outro Deus como o Pai, igual em poder e autoridade, e que Ele não 
foi de fato o Filho gerado de Deus. Se nós não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, então como 
nós podemos apreciar quanto Deus nos amou, enviando Cristo para morrer para nós? 

“Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao  
mundo, para vivermos por meio dele. ” (1 João 4:9) 

Pode Deus o Pai, Morrer? 

Não. Isto é impossível. Ele não pode morrer de forma alguma. Ele não pode ser feito em um ser 
mortal. 

o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu,  



nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém!. (1 Timótio 6:16) 

Poderia Jesus, O Filho de Deus Morrer? 

Cristo foi feito um ser mortal, de forma que Ele pode morrer. Ele se tornou um homem e morreu 
para  nos  salvar  de  nossos  pecados  verdadeiramente.  Ista  não  foi  nenhuma  pretensão.  Isto  foi 
realidade. 

Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa  
do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a  
morte por todo homem. (Hebreus 2:9) 

Deus não pode morrer e se Jesus fosse Deus, o Pai, Ele, então não seria verdade que Ele realmente 
morreu para nossos pecados. Mas a Bíblia diz claramente que Jesus “provou a morte por todo 
homem.” 

Deus tem um Espirito? 

Sim. O espírito de Deus é a personalidade dele ou a mente dele a qual está em todo lugar presente. 
A presença corporal de Deus senta em um trono no céu, mas a mente dele ou espírito está em todos 
lugares. 

Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? —diz o SENHOR; porventura,  
não encho eu os céus e a terra? —diz o SENHOR. (Jeremias 23:24)

Para onde me  ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá  
estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também; ? (Psalm 139:7) 

Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. (Mateus 
10:20) 

O Homem tem um Espírito? 

Sim. A Bíblia diz que o homem tem um espírito. Quando um homem morre o corpo perece, mas o 
espírito volta a Deus e permanece em um estado inconsciente até a ressurreição quando Deus dará 
um corpo novo e de volta o sopro da vida que é seu poder, o Espírito. "Então, formou o SENHOR 
Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego (Espirito) de vida,  e o homem 
passou a ser alma vivente . (Genesis 1:7). 

e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu . (Ecclesiastes 12:7) 

Existe  alguma similaridade entre o espírito do homem  e  o Espírito de 

Deus? 

Sim, o Apóstolo Paulo escreveu sobre isto, enquanto comparava o espírito do homem, e Deus e o 
seu Espírito. 

Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está?  
Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.  (1 Corintios  
2:11) 



A quem os Seres Celestiais Adoram? 

os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão 
o  que  vive  pelos  séculos  dos  séculos  e  depositarão  as  suas  coroas  diante  do  trono, 
proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso , de receber a glória, a honra e o poder, porque 
todas  as  coisas  tu  criaste,  sim,  por  causa  da  tua  vontade  vieram a  existir  e  foram criadas..  
(Apocalipse 4:10-11) 

Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações,  
tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas,  
com palmas nas mãos; e clamavam em grande voz, dizendo:  Ao nosso Deus, que se assenta no  
trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação .  (Apocalipse 7:9-10) 

Porque o Espírito Santo nunca é adorado em nenhum lugar da Bíblia? 

Porque o Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho; não de um terceiro ser.  (João 14:19-23; 
João 17:21,23;  1 João 1:3) Devem ser  adorados o Pai  e  o Filho,  mas se  os homens adoram o 
Espírito Santo, eles estão adorando um deus que não existe. 

Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo  
o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro , seja o louvor, e a  
honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. (Apocalipse 5:13) 

O nós que devemos saber para  conquistarmos a Vida Eterna? 

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