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O inimigo de Deus e nosso inimigo, o Diabo, têm tentado roubar uma das maiores bênçãos que nós 
podemos  experimentar  nesta  vida.  Nosso  Deus  e  Pai  divino  nos  deu  bênçãos  que  são  tão 
maravilhosas que nós dificilmente podemos achar as palavras para explica-las. 

A primeira grande bênção, é que nosso Pai nos ama tanto que Ele deu seu Filho para morrer por 
nossos pecados. Foi seu próprio Filho que Ele deu; O único Filho nascido. Aquele que foi gerado da 
mesma substância do próprio Pai. O Pai e o seu Filho estavam junto para miriades e miriades de 
anos.  Eles  estavam muito  perto  um  do  outro,  e  o  Pai  ama  o  Filho  com  imenso  amor  (Veja 
Provérbios 8:22-31). Contudo, Deus amou a humanidade caída tanto que em vez de condenar a 
humanidade à morte eterna, como eles mereciam, Ele tomou conselho com o seu único Filho, o 
Filho que que vivia junto dEle, a quem Ele amou desde os dias da eternidade, para morrer para nós 
(Romanos 8:32). Isto verdadeiramente aconteceu. Foi para nós que o Deus dos céus deu o seu unico 
e veradeiro Filho para morrer. 

A segundo grande bênção que o Pai nos deu, é que Ele, e o seu Filho , Jesus, vieram viver conosco. 
Por favor pense no que nós dissemos antes. O próprio Deus, o todo-poderoso vive em todo o mundo 
que é um Chistão genuíno!! eu não quero dizer que os anjos dele estão conosco (embora eles estão). 
eu não quero dizer que o poder dele está conosco (embora ele está). o que eu quero dizer é que Ele 
mesmo, o grande Deus, e o seu Filho, vivem conosco, e em nós, se nós somos dele. Você pergunta 
COMO isto é possível? Eu não sei como. Eu sei que Deus não vive em sua forma corporal, mas não 
obstante, a presença dele está aqui. O poder dele, a vida dele, Ele mesmo está aqui, embora eu não 
O possa ve-lo. Isto é o que Ele promete em sua palavra: 

“Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos 
para ele e faremos nele morada.” (João 14:23—Veja também 1 Corintios 6:17, 19; 2 Corintios 6:16; 
Atos 17:27, 28.) 

Você pode ver o quanto são grandes estas duas bênçãos que nos Deus? 

• Ele deu o próprio Filho, que nasceu dEle, para morrer por nós de forma que nós pudessemos 
ser popupados da penalidade de morte etérna. Quão maravilhoso que uma pessoa pôde nos 
amar tanto. Seguramente nós deveríamos ama-Lo e servi-Lo em troca, com o mesmo amor ! 

• Deus e o seu santificado Filho viverão conosco se escolhermos dar nossas vidas a Ele. Ele 
será nosso melhor Amigo, nosso amigo chegado, Companheiro constante. Nós podemos ser 
os amigos do Deus Todo-poderoso. Ele, pessoalmente, para sempre estará conosco. 

Não há nenhuma bênção maior em toda a experiência Cristã. Eu descobri um companheirismo em 
Deus e no seu Filho, é a alegria mais importante que eu posso ter nesta vida. Você pode imaginar? 
Deus, o Todo-poderoso, é meu Amigo pessoal!! Quando eu falo com Ele, eu sei que Ele me ouve e 



toma conta de minha vida. Eu esqueço de meus problemas porque eu sei que Ele toma conta de 
tudo. 

Iste é o significado da vida eterna. Conhecer e ter um companheirismo pessoal com Deus (que é o 
Pai) e com o seu Filho, Jesus Cristo. Isto foi o que o próprio Jesus disse: 

“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) 

Os ensinos do Anticristo 

Então, qualquer falso ensino que tiram estas bênçãos de mim deve ser um das falsas doutrinas mais 
perigosas de Satanás. Ainda há um ensinamento muito popular entre igrejas Cristãs que destroem 
estas duas grandes bênçãos. Este falso ensino diz o seguinte: 

• Jesus não é verdadeiramente, o Filho unigênito de Deus. 
• O Filho de Desu não morreu realmente. 
• O Jesus e seu Pai, nosso Deus, não estão pessoalmente presente conosco, mas enviaram 

outra pessoa no lugar dEles. 

Você pode ver que esta é verdadeiramente uma doutrina mortalmente falsa . A maioria dos cristãos 
aceitam este ensino. Talvez, até mesmo você tenha aceitado este ensino. Esta doutrina diz que Jesus 
verdadeiramente não é o unigênito Filho do Pai mostrado antes da criação. Ensina que Cristo e 
Deus o Pai são da mesma idade, que eles são iguais em poder e autoridade. Eu lhe pergunto, como 
então Jesus pode ser o Filho de Deus? Um filho pode ter a mesma idade de seu pai? Esta doutrina 
nega que Jesus é, e sempre foi, o Filho de Deus. A Bíblia diz o seguinte sobre esta doutrina: 

“Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega 
o Pai e o Filho. ” (1 João 2:22) 

Você pode ter percebido que eu estou falando sobre a doutrina do Trindade. Esta é a falsa doutrina 
que nega que Jesus é o verdadeiro, unigênito Filho de Deus. De acordo com este ensino, Jesus não 
era realmente o Filho de Deus, mas era de fato um dos três Seres que são todos Deus. Esta doutrina 
ensina que Ele foi o Filho de Deus só através de nome, mas não no sentido de que Ele foi nascido 
de Deus. Se isto fosse verdade, então Jesus realmente não poderia ter morrido na cruz, porque Deus 
não pode morrer, e de acordo com este ensino, Jesus era completamente igual a Deus!! Eles dizem 
que só o corpo morreu, mas o espírito ainda estava vivo e seguro com o Pai. Se isto fosse verdade, 
então qual foi o sofrimento de Deus quando Jesus morreu? Somente um corpo humano morreu no 
Calvário. Um corpo humano poderia pagar pelos pecados do mundo? 

Enquanto  você  acreditar  nesta  doutrina,  você  nunca  poderá  perceber  o  que  Deus  fez  por  você 
quando Ele deu o seu único Filho para morrer por seus pecados. Você nunca entenderá o quanto Ele 
o ama. Como nós podemos amar-Lo e o servir-Lo corretamente se nós não apreciarmos o quanto 
Ele nos amou? 

O segundo perigo mortal da doutrina da Trindade é que ela coloca Deus e Jesus longe de nós. Jesus 
fez as seguintes promessas : 

• “…porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.” 
(Hebreus 13:5) 

• “…E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.” (Mateus 28:20) 



• “…Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele e 
faremos nele morada. ” (João 14:23) 

• “Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.” (João 14:18) 
• “Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós.…" (João 14:28) 
• “…Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. ” (1 João 1:3) 

Jesus promete que Ele e seu Pai estarão PESSOALMENTE conosco. Mas de acordo com a doutrina 
do Trindade, não é Jesus e o seu próprio Pai que que estão conosco, mas é outra pessoa chamada O 
Espírito santo. Este é o segundo falso ensinamento da doutrina da Trindade. 

Quem é 
O Espitio Santo? 

A verdade é que só há  dois Seres divinos, não três. Os dois Seres são Deus, o Pai, e Jesus Christ, o 
seu Filho . (Por favor veja 1 coríntios. 8:6; 1 João 1:3; Apocalipse 5:13; 7:10; etc.) é verdade que há 
um Espírito santo, mas a pergunta é, “Quem, ou o que é o Espírito santo?” O Espírito santo não é 
um terceiro Ser , separado de Deus e Jesus. O Espírito santo é de fato a presença espiritual do Pai e 
do seu Filho, mas não na forma corporal. 

A Bíblia ensina que há somente UM Senhor (Efésios 4:5). 

A Bíblia ensina que há somente UM Espírito (Efésios 4:4). 

Quém o único Senhor e o único Espíritot? Aqui esta a resposta em 2º Crintios 3:17 

“Ora,  o  [único]  Senhor  é  o  [único]  Espírito;  e,  onde  está  o  Espírito  do  Senhor,  aí  há 
liberdade. .” 

Veja que a mesma verdade é mostrada nos seguintes textos: 

• “Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais; vós, porém, me vereis; porque eu vivo, 
vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, em 
mim, e eu, em vós.” (João 14:19, 20) 

• “eu neles, e tu em mim , a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,” (John 17:23) 

Você percebe? È o Pai em Jesus e Jesus em nós. Eles estão em nós em forma de Espírito, não em 
forma corporal. Esta é a razão porque a presença dEles em nós é chamada Espirito Santo. 

Satanás quer tirar duas coisas preciosas de você. A pessoa é o conhecimento do amor de Deus e do 
seu Filho. O amor que foi demonstrado tão maravilhosamente quando Deus deu o seu Filho para 
morrer pelos homens (1 John 4:9). E o conhecimento da presença inegavél de Deus e do seu Filho 
em nós. Sem Eles, com o quem nós ficamos? Nimguém. Nós somos órfãos, pessoas perdidas que 
buscam achar um modo de ser salvos, tentando enfrentar vida, mas desamparado e perdido. 

Agradeça  Deus  pelo  evangelho  do  seu  Filho  !  Agradeça  Deus  por  uma  salvação  cojmpleta  e 
perfeita. Qual não é a minha alegria em saber que eu fui resgatado, não com ouro ou prateia, mas 
pelo vida e o sangue precioso do unigênito Filho do grande Deus do universo. Eu sou alguém. Eu 
valho algo. Quão maravilhoso é saber que meus amigos e os companheiros constantes são o próprio 
Deus e o seu Filho! Isto me dá coragem e confiança. Isto me faz saber que eu estou seguro, até 
mesmo quando eu caminho pelo vale da sombra de morte. Isto me faz saber que não há nada muito 
difícil para eu enfrentar. Deus vive comigo e em mim. Eu tenho um Amigo permanente que nunca 



me deixará. 

Meu querido amigo, eu convido a você a abandonar esta falsa doutrina da Trindade, convido agora. 
Aceite a verdade sobre Deus e o seu Filho. Dê sua vida sempre a Eles e determine de agora em 
diante que você os servirá e caminhará com Eles até o dia quando nós os conheceremos face a face. 
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