
Em que Acreditavam 
os  Pioneiros



J.N. Lougborough 

"Esta doutrina da Trindade foi trazida 

para a igreja no mesmo tempo em que a 

adoração de imagens, e a guarda do 

domingo e não é mais do que a doutrina 

dos persas remodelada.”

Advent Review, 5 de Novembro de 1861.



Tiago White
(Esposo de Ellen White)

"Que uma pessoa seja três pessoas, e 

que três pessoas sejam uma só pessoa, é 

uma doutrina que nós podemos 

proclamar ser uma doutrina contrária à 

razão e ao senso comum." 

Advent Review, 6 de Julho de 1869



Tiago White
(Esposo de Ellen White)

“A forma espiritualista pela qual negam a Deus como o

único Senhor, e Jesus Cristo está numa primeira posição,

[igual a Deus] constitui um antigo credo trinitariano, fora

das escrituras; que Jesus é Deus eterno. No entanto não

existe passagem das escrituras que dê suporte à isso.

Temos testemunhos bíblicos em abundância que ele é

Filho do Eterno Pai.”

The Day Star, 24 de Janeiro de 1846



Tiago White
(Esposo de Ellen White)

“O grande equivoco dos trinitarianos, ao argumentarem esse

assunto, parece ser esse: Eles não fazem diferença entre negar

a Trindade e negar a divindade de Cristo. Eles só vêem os dois

extremos em que está a verdade; tomam cada expressão

referente a pré-existência de Cristo como uma prova da

Trindade.

As Escrituras ensinam abundantemente a pré-existência de 

Cristo e a sua divindade, mas são inteiramente silenciosas 

quando à Trindade. 



Tiago White
(Esposo de Ellen White)

A declaração que o divino Filho de Deus não morre, está tão 

longe dos ensinamentos da Bíblia como as trevas da luz.

Eu perguntaria aos trinitarianos: A qual das duas naturezas

devemos a redenção? A resposta seria obviamente a natureza

que morre e que derramou seu sangue por nós. Então fica

evidente que unicamente a natureza humana morre, e o nosso

redentor é unicamente humano. O divino Filho de Deus não teve

parte na nossa salvação, pela qual não morreu e nem sofreu.



Tiago White
(Esposo de Ellen White)

"A grande falta da Reforma foi que os reformadores 

pararam de reformar. Se tivessem  levado avante, 

não teriam deixado nenhum vestígio do papado 

atrás, tal como a natural imortalidade, batismo por 

aspersão, a trindade, a guarda do domingo, e a 

igreja agora estaria livre de erros escriturísticos." 

Thiago White - Review and Herald, 1856



Tiago White
(Esposo de Ellen White)

Eu estava certo, quando disse que a 

doutrina da Trindade degrada a expiação, 

trazendo o sacrifício, o sangue pelo qual 

fomos comprados, para baixo num padrão 

de comprometimento.”

Advent Review, 10 de Novembro 1863



Ellen White

“Com o coração carregado de tristeza, tenho

desempenhado meu desagradável dever com

meus mais caros amigos, não ousando agradar a

mim mesma por reter a reprovação, mesmo

quando dirigida a meu marido. Não serei menos

fiel em advertir a outros, quer ouçam ou não.”

Testemunhos Para a Igreja, vol. 5, pág. 678.



J.N. Andrews

“A doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo 

concílio de Nicéia em 325 a.d. Essa doutrina destrói a 

personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, 

nosso Senhor.

A forma infame como foi imposta à igreja, aparece 

nas páginas da história eclesiástica, que causa aos 

que acreditam na doutrina corar de vergonha.”

Advent Review, 6 de Março  de 1855



J.N. Andrews 

"... está tão longe da verdade como a velha 

e absurda doutrina trinitariana na qual diz 

que Jesus é verdadeiramente o Deus 

eterno.”

Advent Review, 5 de Agosto de 1852



R.F. Cottrell

O Pastor Cotrell era redator da Revista Adventista e 

quem preparava as primeiras lições da escola 

sabatina.

"Sustentar a doutrina da Trindade, não é mais 

que uma evidência da intoxicação pelo vinho 

que todas as nações beberam.

O fato dessa ser uma das principais doutrinas,

senão a principal, pela qual o bispo de Roma

foi exaltado ao papado, não recomenda muito

em seu favor.



R.F. Cottrell

O Pastor Cotrell era redator da Revista Adventista e 

quem preparava as primeiras lições da escola 

sabatina.

Isto deveria fazer alguém investigar por si mesmo, 

como quando os demônios fazem milagres para 

provar a imortalidade da alma.

Se eu nunca duvidei antes, [da procedência diabólica da 

doutrina da Trindade] agora eu tenho que provar até o 

fundo, ...."

Advent Review, 6 de Julho de 1869



Joseph Bates

"Com respeito a Trindade eu concluí ser 

impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o 

Filho do Pai, também era o Deus Todo-poderoso, 

o Pai e o filho, sendo um mesmo ser. " 

Joseph Bates era Capitão da Marinha Mercante e 

esteve no Brasil antes de haver qualquer 

Adventista aqui.



Urias Smith
(Foi o diretor das publicações Adventistas

por quase 50 anos).

"Mas com respeito ao Espírito, a Bíblia usa expressões 

que não podem se harmonizar com a idéia que é uma 

pessoa igual ao Pai e ao Filho. Ao contrário mostra que é 

uma divina influência de ambos; o meio pelo qual se fazem 

representar e pelo qual se manifesta o poder através de 

todo o universo, quando não estão pessoalmente 

presentes."

Review and Herald, 28 de outubro de 1890, pág. 664.



William C. White
(Filho de Ellen White)

"As declarações e os argumentos de alguns dos nossos 

ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo 

era um indivíduo como é Deus, o Pai e Cristo, o eterno 

Filho, têm me deixado perplexo e algumas vezes eles me 

tem entristecido.”

Resposta à carta enviada pelo Pastor W. W. Carr em 30 de Abril de 1935

Embora não tenha se referido diretamente à mudança doutrinária de 

1931, estão implícitos nessa carta o desgosto e a perplexidade de 

William C. White em relação a essa mudança.



Ellen White

“Não é aos homens que devemos exaltar e 

adorar, é a Deus, o único Deus verdadeiro e 

vivo, a quem são devidos  nosso culto e 

reverência. ... Unicamente o Pai e o Filho

devem ser exaltados.”

Filhos e Filhas de Deus, 21 de fevereiro de 1956, pág. 58



Mais claro do que estas palavras 

de Ellen White impossível. 

Somente o Pai e o Filho devem ser 

exaltados. Estas palavras excluem 

definitivamente qualquer alusão a 

existência de uma divindade 

triúna.

Comentário



Há provas torrenciais de que os 

pioneiros eram unânimes contra 

a doutrina da Trindade.

A Trindade não fazia parte da 

doutrina Adventista.



Se os pioneiros 

estivessem vivos 

hoje, não se 

uniriam à Igreja 

Adventista.



O Professor de História da

Igreja na Andrews University,

George Knight

fala a respeito

das mudanças

que ocorreram

no adventismo.



Muitos dentre os fundadores do

adventismo não se uniriam à Igreja hoje,

se eles tivessem que subscrever as

crenças fundamentais da denominação.

Mais especialmente, muitos deles não

concordariam com a crença nº. 2, a qual

trata da doutrina da Trindade. Para José

Bates, essa era uma doutrina espúria.

Thiago White a classificava como “o velho

absurdo trínitariano”.



Para M. E. Cornell tratava-se de um fruto da

grande apostasia, tal como os falsos

ensinamentos da guarda do domingo e da

imortalidade da alma.

Semelhantemente, os pioneiros adventistas

ficariam perturbados com a crença nº. 4, que

fala da eternidade e divindade de Cristo.

J. N. Andrews dizia que “o Filho de Deus...

Tinha a Deus como Seu Pai, e, em algum ponto

da eternidade passada, teve início de dias”.



E. J. Waggoner, da célebre assembléia de

Minneapolis em 1888, escreveu em 1890 que

“houve um tempo quando Cristo originou-Se de

Deus... Mas esse tempo foi tão longe nos dias

da eternidade, que, para a compreensão finita,

é praticamente sem começo”. Tampouco

poderiam, alguns dos primeiros dirigentes

adventistas concordar com a crença nº. 5,

relacionada com a personalidade do Espírito

Santo.



Urias Smith, por exemplo, não apenas era

um antitrinitariano e semi-ariano, tal

como outros de seus companheiros,

também apresentava o Espírito Santo

como “esta divina, misteriosa emanação,

através da qual Eles (o Pai e o Filho) levam

avante Sua grande Obra.” Noutra ocasião,

Smith falou do Espírito Santo, como uma

“influência divina” e não uma “pessoa como

o Pai e o Filho”.



Para reflexão:
Se falarmos a verdade, 

poderemos ser excluídos da 

igreja, mas se ocultarmos a 

verdade poderemos ser 

excluídos do céu. 



Ellen White Escreveu:

“...Nenhum alfinete deve ser removido

no que o Senhor estabeleceu...

Nós encontraríamos segurança em

menos do que o Senhor nos tem dado

nesses últimos cinqüenta anos?”

Review and Herald, 5 de maio de 1905 



Ellen White Escreveu:

“Aqueles que procuram remover os velhos

marcos, não estão retendo firmemente; eles

não estão se lembrando de como receberam e

ouviram. Os que tentam introduzir teorias que

removeriam os pilares de nossa fé quanto ao

santuário ou quanto à personalidade de Deus

ou de Cristo, estão agindo como cegos. Estão

procurando introduzir incertezas e deixar o

povo de Deus à mercê das ondas, sem uma

âncora.”

Manuscript Release 760, Págs. 9 e 10.



Ellen White Escreveu:

“Haverá, mesmo entre nós, mercenários e lobos

disfarçados em ovelhas que persuadirão [alguns

do] rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses

diante do Senhor. ... e os desdenhadores que

duvidam e perecem, que desprezam a soberania do

Ancião de Dias e colocam um falso deus sobre o

trono, um ser de sua própria invenção, um ser

completamente tal qual eles mesmos - estes

instrumentos estarão nas mãos de Satanás para

corromper a fé dos incautos.”

Mensagens Escolhidas, Vol. 3, pág.398.



Ellen White Escreveu:

"Alguns se rebelarão contra o testemunho direto

da Testemunha Fiel; não se oporão às trevas que

estão rodeando... e a aceitação de diversas

doutrinas errôneas produzirão forte sacudidura.

Entre essas falsas teorias, acham-se a

especulação em torno da natureza de Deus e os

conceitos errôneos acerca da recepção do

Espírito Santo e do que significa a

Santificação.”

Crise e Vitória, pág. 20.



Ellen White Escreveu:

"As verdades mais claramente reveladas na

Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida

e trevas pelos homens doutos que, com

pretensão de grande sabedoria, ensinam que as

Escrituras têm um sentido místico, secreto,

espiritual, que não transparece na linguagem

empregada. Estes homens são falsos

ensinadores.



Ellen White Escreveu:

Foi a essa classe que Jesus declarou: 'Errais

vós em razão de não saberdes as Escrituras nem

o poder de Deus.' Mar. 12:24. A linguagem da

Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu

óbvio sentido, a menos que seja empregado um

símbolo ou figura.”

O Grande Conflito, págs. 598-599.



Em 1903, Ellen White escreveu que

“nenhum alfinete deveria ser mudado

no que o Espírito Santo lhes revelou

nos últimos 50 anos.” Isto era uma

previsão de que no futuro, alguma

coisa sairia muito errada na igreja.

Setenta e sete anos mais tarde, em 1980, 

as previsões de Ellen White se cumpriram, 

a igreja mudara a sua mais fundamental 

doutrina!



Nova crença 

Adventista força 

mudança na letra 

dos hinos da 

igreja.



Em 1963 a Igreja Adventista lançou o hinário

“Cantai ao Senhor”. No ano de 1980 uma

comissão composta de representantes de

quatro Uniões brasileiras, da Casa

Publicadora Brasileira, instituições

educacionais e da Divisão Sul Americana,

passaram a reestudar este hinário.

O resultado deste reestudo foi a 

confecção de um novo hinário, o “Hinário 

Adventista do Sétimo Dia” , o qual foi 

aprovado em assembléia no ano de 1993.



Não nos parece uma

coincidência muito grande, que

no mesmo ano em que é

introduzida a Doutrina da

Trindade na Igreja Adventista,

resolve-se mudar o hinário da

Igreja?

Se não, então vejamos: 



Confira o que 

fizeram com o 

hino nº. 12 

Vinde Povo do 

Senhor



Hino 12 - Vinde, Povo do Senhor
Título em inglês: Come, Ye Thankful People

Autor: Henry Alford, 1810 - 1871 - Compositor: George J. Elvery, 1816 - 1893

Vinde, povo do Senhor, adorai-O, com louvor

O Seu nome exaltai, a Jesus, e a Deus, o Pai;

Dele advêm as bênçãos mil do perdão e amor gentil;

Vinde, povo do Senhor, adorai o Criador.

Vinde, povo do Senhor, adorai-O, com louvor.

Ao Deus trino exaltai: A Jesus a Deus, o Pai,

E ao Espírito de luz que em bondade nos conduz.

Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor.

Hinário 
Cantai ao 

Senhor

Hinário 
Adventista 
do Sétimo 

Dia



Qual foi o autor que autorizou colocarem 

seu nome nessa alteração do Hinário 

Adventista do Sétimo Dia, já que Henry 

Alford morreu em 1871? 

Se a primeira versão para o português 

foi fiel ao original, o autor acreditava em 

Deus, o Pai e em Seu Filho Jesus Cristo. 

Não numa Trindade. 



Veja a declaração encontrada na página 8 do 

Hinário Adventista do Sétimo Dia:

“Embora reconhecendo que deveria haver o mínimo de

alteração nas palavras e nas frases dos hinos, a

Comissão achou necessário fazer algumas mudanças

nas letras, usando os seguintes critérios: clareza e

simplicidade da mensagem, fidelidade à letra original

do autor, etc...”

Para quem afirmou que estava prezando pela 

fidelidade à letra original do autor, teria sido mais 

honesto ter excluído o nome do autor e criado 

uma nova composição do que cometer tamanho 

absurdo.



Adorar a um conceito equivocado 

de Deus é um pecado tão grave 

quanto a adoração de uma 

imagem de barro, madeira ou 

metal. 

Louvor politeísta



Imaginávamos estar em superioridade 

espiritual em relação às outras 

denominações, porque elas adoravam a 

Deus no dia errado (domingo).

Enganados por nossos líderes, em quem

confiávamos cegamente, cometíamos

erro semelhante, pois adorávamos aos

deuses errados no dia certo (sábado)!



Assim, passamos do monoteísmo

dos pioneiros para o politeísmo dos

administradores da Igreja de forma

quase imperceptível, uma vez que

as vozes de protesto que se

levantaram foram todas silenciadas,

como sempre aconteceu com os

profetas.



A liderança insiste em dizer que não é

verdade, que não somos politeístas, pois

cremos que as três pessoas da Trindade

formam um único Deus. Mas não é o que

vemos, por exemplo, no conhecidíssimo

hino 581 e no hino 586 do Hinário

Adventista do Sétimo Dia:



1º. Deus

2º. Deus

3º. Deus

o Filho o Pai

Espírito

Hino 581 - Adoração

Espírito

o Pai

o Filho

A Deus, supremo Criador, 

Vós, anjos e homens, dai louvor; 

A Deus,             , a Deus,          , 

A Deus                glória dai.



Pai1º. Deus

2º. Deus

3º. Deus

Hino 586 - Doxologia

Pai

Espírito Santo

Filho

Deus, Criador do universo, 

Rendo um louvor neste verso. 

És Redentor e Salvador; 

Deus       , Deus          , Deus                          .Filho Espírito Santo



São três deuses! Não há como negar. 

Surge então uma pergunta: Inspiraria o Espírito 

Santo um hino de louvor extensivo a Si próprio? 

Não disse o Salvador que este não falaria de si 

mesmo, mas glorificaria o Filho de Deus?                                                                

“Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos

guiará a toda a verdade; porque não falará por si

mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos

anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará,

porque há de receber do que é meu e vo-lo há de

anunciar.” (João 16:13-14).



Além da Igreja adventista adotar o deus 

da Igreja Católica para prestar adoração, 

passou a louva-lo com os mesmos hinos 

da Igreja Católica.

Como exemplo podemos citar o hino católico

intitulado em latim “Gloria Patri” que foi

incluído no Hinário Adventista (nº 583) em

louvor a Trindade, promovendo a adoração ao

Deus Espírito Santo.

Louvor errado ao Deus errado!



Hino 583 – Glória a Deus
Título em Latim: Gloria Patri

Autor: Henry Wellington Greatorex, 1813 - 1858

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo;

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Glória ao Pai seja dada,

Ao Filho-Deus e ao Santo Espírito,

Como era no princípio,

É hoje e para sempre,

Glória sem fim!

Amém, amém!

Hino 
Católico

Hinário 
Adventista 
do Sétimo 

Dia



O hino Glória ao Pai faz parte da oração do 

rosário da Igreja Católica:

Como rezar o rosário:

Começa-se o rosário, ou a Quarta parte, fazendo o sinal-da-cruz.

Em seguida, reza-se o creio-em-Deus-Pai (resumo das principais

verdades da fé); um pai-nosso, três ave-marias e o glória-ao-pai

(em honra da Santíssima Trindade). Inicia-se a meditação dos

mistérios, como o anúncio de cada mistério, dizendo: No...

(primeiro ou segundo etc.) mistério contemplamos...". rezam-se,

depois, um pai-nosso, dez ave-marias, um glória-ao-pai,

finalizando com uma salve-rainha.

Fonte: www.catedralgo.com.br - Site da Igreja Católica 



Ao longo dos anos, os pastores e mesmo

líderes leigos têm se aproveitado do duplo

sentido de alguns hinos para não ferir a

sensibilidade auditiva de trinitarianos e

unitaristas, prolongando assim o convívio

entre ambas as facções e adiando o

momento da ruptura.

Finalmente, pastores e membros começam

a perceber que já não existe a

possibilidade de convivência pacífica entre

os dois conceitos.



Esta é a hora da decisão. Afinal, trata-se

da controvérsia dos séculos! De um

lado, o Deus Altíssimo, dizendo que

apenas Ele e o Filho, por concessão

Sua, podem ser adorados. Do outro, um

ex-querubim cobridor, que ainda insiste

em dizer que a adoração deveria se

estender também à terceira pessoa na

hierarquia celeste.



Ellen White Escreveu:

“Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus

Cristo... Cristo tinha sido introduzido no especial

conselho de Deus, na consideração de Seus planos,

enquanto Lúcifer não participara deles. Ele não

compreendia, nem lhe fora permitido conhecer, os

propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido

como o soberano do Céu; Seu poder e autoridade

eram os mesmos de Deus... Deus informou a

Satanás que apenas a Seu Filho Ele revelaria Seus

propósitos secretos.”

(História da Redenção, Pág. 15- 19)



Você já descobriu quem foi o autor da 

doutrina da Trindade, a qual prega um 

Deus composto de três pessoas?

“Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva!

Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as

nações! Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu;

acima das estrelas de Deus / Elohim exaltarei o meu

trono e no monte da congregação me assentarei, nas

extremidades do Norte; subirei acima das mais altas

nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.” (Isaías 14:12-

14) KJV.



No dia em que 

Satanás inventou a 

Trindade, acabou 

expulso do Céu.



Ora, se hoje pudéssemos adorar

impunemente a uma trindade, a expulsão

de Lúcifer do Céu teria sido injusta e ele

não deveria ser destruído!

Como sabe que pouco tempo lhe resta,

através da tentativa de incluir mais alguém

como digno de adoração na Divindade, o

anjo rebelde tenta enganar até os

escolhidos.



Qual será sua opção neste caso? Aceita

Satanás, admitindo a Trindade como uma

real possibilidade, digna de nossa

adoração? Ou confirma sua fé na Justiça

de Deus, condenando o Diabo à

destruição, uma vez que apenas o Pai e o

Filho são divinos e devem ser adorados?

A decisão cabe a cada um de nós 

individualmente!



“Porém, se vos parece mal servir a

YAHWEH, escolhei hoje a quem sirvais:

se aos deuses a quem serviram vossos pais,

que estavam dalém do Eufrates, ou aos

deuses dos amorreus, em cuja terra

habitais. Eu e a minha casa serviremos a

YAHWEH.” (Josué 24:15).



Perguntas 

Para Refletir



Se Ellen White foi trinitariana e

Mensageira do Senhor, porque não

tomou medidas para corrigir os

pontos de vista antitrinitarianos

dos Pioneiros?

Pergunta 01



Se os três: o Pai, o Filho e o

Espírito Santo são Deus Eterno, e

no mesmo nível hierárquico,

porque Ellen White afirmou que

Deus é o Pai de Cristo e Cristo é o

Filho de Deus?

Pergunta 02



“Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o filho 

de Deus. Para Cristo foi dada uma 

posição exaltada. Ele tinha sido feito

igual com o Pai. Todos os conselhos de 

Deus são abertos para o Filho.”

Testimonies for the Church, volume 8, pág. 268



A doutrina da Trindade afirma que

"Há um só Deus, que é uma unidade de

três pessoas co-eternas”, se isto é

verdade, porque Ellen White

escreveu que Cristo é nascido do

Pai?

Pergunta 03



"A Ele Deus exaltou com a sua destra

para ser Príncipe e Salvador, para dar

arrependimento a Israel, e perdão para

os pecados. Uma oferta completa tinha

sido feita; porque" Deus amou o mundo

de tal maneira que deu o seu Filho

unigênito...".



Não um Filho pela criação, como eram os

anjos, nem um filho por adoção, como o

pecador perdoado, mas um Filho nascido

à imagem e expressão da pessoa do Pai, e

em todo o brilho de sua majestade e

glória, um igual a Deus em autoridade,

dignidade, e divina perfeição. NEle

habitava toda a completa Divindade

fisicamente".

The Signs of the Times, 30 de maio de 1895



“O eterno pai, Aquele que é imutável, deu seu 

único filho, nascido dEle, retirado do seu seio, 

aquele que foi a expressa imagem de sua 

pessoa e enviado a terra para revelar o quanto 

Ele amou a raça humana.”

Advent Review and Sabbath Herald, 07 de setembro de 1895



Se Ellen White era

verdadeiramente a Mensageira do

Senhor e também era trinitariana,

porque permitiu que os Pioneiros

publicassem artigos

antitrinitarianos na Review and

Herald e outras revistas?

Pergunta 04



Com certeza, ela tinha autoridade para

impedir essas declarações se elas

estivessem erradas. Enquanto existem

poucas declarações de Ellen White que

dão alguma idéia que ela acreditava na

Trindade (ao menos em algum ponto) não

existe explicação porque ela não tomou

medidas para corrigir as declarações dos

Pioneiros concernentes à Trindade.

Comentário



Pergunta 05

O fato de Ellen White nunca ter

corrigido os Pioneiros nas suas

declarações antitrindade não

indica que ela também era

antitrinitariana?



Pergunta 06

Ellen White, recebeu de Deus uma

visão sobre a importância do

sábado, porque Deus nunca deu a

Ellen White uma visão sobre a

Trindade, já que sendo verdadeira

essa doutrina seria de importância

fundamental?



Pergunta 07

A Igreja Adventista, por mais de 80 anos,

não acreditava oficialmente na doutrina

da Trindade. Porque demorou tanto

tempo para incluir essa doutrina nas

crenças fundamentais (1932) e só

tornando-a oficial em 1980, embora

como declaram os trinitarianos, Ellen

White sempre acreditou na Trindade?



Pergunta 08

Sendo que negar a trindade

segundo os trinitarianos, é

considerada uma posição herética,

poderia Deus dar revelações a um

povo, ou grupo que tinham

convicções “heréticas” ?



Pergunta 09

Se o Espírito Santo é uma pessoa e

é Deus, porque não encontramos na

bíblia uma única vez as expressões:

O Deus Espírito 

ou 

O Deus Espírito Santo?



Pergunta 10

Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são

um, porque Cristo omitiu o Deus Espírito

Santo ao referir-se a unidade que existe

entre os membros da divindade? “Não

crês que Eu estou no Pai e que o Pai está em

mim? As palavras que eu vos digo não as digo

por mim mesmo; mas o Pai, que permanece em

mim, faz as suas obras.” (João 14:10).



“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).



Pergunta 11

Se o Espírito Santo é uma pessoa

distinta do Pai e de Jesus Cristo,

porque Ellen White disse que o Espírito

Santo é o Próprio Cristo despido de

Sua humanidade?



“Impedido pela humanidade, Cristo não

poderia estar em todos os lugares

pessoalmente, então foi para vantagem

deles (os discípulos) que Ele deveria

deixá-los, ir para o Pai, e enviar o

Espírito Santo para ser o Seu sucessor

na terra. O Espírito Santo é Ele mesmo,

despido da personalidade da

humanidade e independente dela.



Ele Se representaria como estando

presente em todos os lugares pelo Seu

Espírito, como o Onipresente. “Mas o

Consolador, O Espírito Santo, a quem o Pai

enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as

coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho

dito” (João 14:26).



“Mas eu vos digo a verdade: convém-vos 

que eu vá, porque, se eu não for, o 

Consolador não virá para vós outros; se, 

porém, eu for, eu vo-lo enviarei” (João 

16:7).”

Manuscripts Releases Volume14, pág. 23



O que são os "Munuscrip Releases"?

São mais de 20 volumes com escritos de Ellen 

White, encontrados em seu escritório de trabalho 

quando ela morreu em 1915.

São fragmentos de obras em andamento quando ela 

morreu e que a administração não teve interesse em 

criar novos títulos. (o arquivo mofado  - guardam 

apenas como peças de museu).



É através de Seu Espírito que Cristo se faz 

presente entre nós.

Comentário

“Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto

de vós. Se me amásseis, alegrar-vos-íeis de que eu

vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.”

(João 14:28).



Comentário

“... E eis que estou convosco todos os dias

até à consumação do século.” (Mateus

28:20).

“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos

em meu nome, ali estou no meio deles.”

(Mateus 18:20).



Pergunta 12

Se Cristo é o Deus eterno como crêem os

trinitarianos, não poderia morrer, então

porque a Bíblia afirma taxativamente que

Cristo morreu e que Deus, o Pai o

ressuscitou? “Mas YAHWEH prova o seu

próprio amor para conosco, pelo fato de ter

Cristo / o Messias morrido por nós, sendo

nós ainda pecadores.” (Romanos 5:8).



“Paulo, apóstolo, não da parte de

homens, nem por intermédio de

homem algum, mas por Jesus Cristo /

Yahshua o Messias e por YAHWEH Pai,

que o ressuscitou dentre os mortos.”

(Gálatas 1:1).



A Bíblia nos diz que O PAI ressuscitou a

Jesus. Não foi o Jesus Deus que ficou no

céu que ressuscitou o Jesus Homem que

estava na terra.

A morte de Jesus não foi uma

representação teatral, e quando Jesus subiu

ao céu foi para encontrar-se com o Pai e

não com o Jesus Deus que ficou no céu

como querem os trinitarianos.

Comentário



Pergunta 13

Sendo que segundo crêem os

trinitarianos, o Espírito Santo é uma

pessoa e é Deus, porque Cristo em

João 17:3 excluiu esta pessoa ao

afirmar que nossa salvação está em

conhecermos a Deus Pai e a Jesus

Cristo a quem Ele enviou?



“Tendo Jesus / Yahshua falado estas coisas, levantou os 

olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a teu 

Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe 

conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele 

conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida 

eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus / Elohim 

verdadeiro, e a Jesus Cristo / Yahshua o Messias, a quem 

enviaste.” - João 17:1-3



Pergunta 14

Os trinitarianos afirmam que Cristo por

ser Deus eterno, só tornou-se filho de

Deus Pai após encarnar-se como ser

humano. Teria então Ellen White

mentido quando afirmou que Cristo era

nascido de Deus mesmo antes da

fundação do mundo?



“Antes que a fundação do mundo fosse

estabelecida, O único nascido de Deus

ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça

humana, Adão iria pecar... na sua encarnação

Ele ganhou de uma nova forma o título de filho

de Deus. Respondeu-lhe o anjo: “Descerá sobre ti

o Espírito santo, e o poder do Altíssimo te

envolverá com a sua sombra; por isso, também o

ente santo que há de nascer será chamado Filho

de YAHWEH.” (Lucas 1:35).



Enquanto filho de um ser humano, Ele 

tornou-se O filho de Deus em uma nova 

maneira. Assim Ele esteve em nosso 

mundo – O filho de Deus, ainda que ligado 

pelo nascimento à raça humana”. 

Selected Messages Volume 1, Page 226 and 227.



Pergunta 15

Se o Espírito Santo é Deus e uma

das pessoas da Trindade, porque

somente Cristo (o Verbo) estava

no princípio com Deus, o Pai?

João 1:1-3  



“No princípio era o Verbo, e o Verbo

estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele

estava no princípio com Deus. Todas as

coisas foram feitas por intermédio dele, e,

sem ele, nada do que foi feito se fez. A

vida estava nele e a vida era a luz dos

homens.”



Pergunta 16

Se Deus é uma trindade como

afirmam os trinitarianos, porque João

afirma que a nossa comunhão é

somente com o Pai e com Seu Filho

Jesus Cristo?



“O que temos visto e ouvido

anunciamos também a vós outros, para

que vós, igualmente, mantenhais

comunhão conosco. Ora, a nossa

comunhão é com o Pai e com seu Filho,

Jesus Cristo / Yahshua o Messias.”

(IJoão 1:3).



Pergunta 17

Se o Espírito Santo é uma pessoa e é

Deus, como crêem os trinitarianos, porque

Paulo afirma que devemos dobrar os

joelhos ao nome de Jesus para

glorificação de Deus o Pai?

O Deus Espírito Santo não merece ser

glorificado?



“Para que ao nome de Jesus / Yahshua

se dobre todo joelho, nos céus, na terra

e debaixo da terra, e toda língua

confesse que Jesus Cristo / Yahshua o

Messias é Senhor, para glória de

YAHWEH Pai.” (Filipenses 2:10-11).



Pergunta 18

Na Bíblia encontramos vários textos que

fazem referência ao trono de Deus Pai e ao

trono de Cristo.

Não nos parece estranho que a Bíblia não

cite uma única vez o trono do Espírito

Santo, sendo que segundo crêem os

trinitarianos o Espírito Santo é Deus e uma

das pessoas da Trindade?



“Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante

como cristal, que sai do trono de YAHWEH e do

Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra

margem do rio, está a árvore da vida, que produz

doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as

folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca

mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono

de YAHWEH e do Cordeiro. Os seus servos o

servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte

está o nome dele.” (Apocalipse 22:1-4).



“Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se

comigo no meu trono, assim como

também eu venci e me sentei com meu

Pai no seu trono.” (Apocalipse 3:21).



“Nunca mais haverá qualquer maldição.

Nela estará o trono de YAHWEH e do

Cordeiro. Os seus servos o servirão.”

(Apocalipse 22:3).



“Desde agora estará sentado o Filho do

homem à direita do Todo-poderoso

YAHWEH.” (Lucas 22:69).



“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).

Observação: O texto diz: “àquele” e não aqueles!



“E clamavam em grande voz, dizendo:

Ao nosso Deus / Elohim, que se

assenta no trono, e ao Cordeiro,

pertence a salvação.” (Apocalipse 07:10 ).



Pergunta 19

Em quem devemos acreditar, na

doutrina da Trindade que afirma que

Deus é uma unidade de três pessoas

co-eternas: o Pai, o Filho e o Espírito

Santo”, ou na Bíblia que afirma que

existe somente um Deus que é o Pai e

um só Senhor que é Jesus Cristo?



“Porque, ainda que há também alguns que

se chamem deuses, quer no céu ou sobre

a terra, como há muitos deuses / elohim e

muitos senhores, todavia, para nós há um

só Deus / Elohim, o Pai, de quem são

todas as coisas e para quem existimos; e

um só Senhor, Jesus Cristo / Yahshua o

Messias, pelo qual são todas as coisas, e

nós também, por ele.” (I Corintios 8:5-6).



O texto não diz que Deus é uma

Trindade composta por três pessoas

divinas e co-eternas (Deus Pai, Deus

Filho e Deus Espírito Santo), como

afirmam os trinitarianos, mas sim,

que Deus é um só: o Pai e que

Jesus Cristo é o único Senhor.

Comentário



Pergunta 20

Se os batismos devem ser ministrados

em nome de uma Trindade (em nome do

Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito

Santo) como afirmam os trinitarianos,

porque a bíblia não menciona um único

batismo realizado em nome da

Trindade?



Pergunta 21
Os trinitarianos afirmam que Jesus é Filho do Pai

somente em forma figurativa, uma vez que Ele tornou-

se Filho do Pai somente quando assumiu a natureza

humana. Afirmam também que Jesus é Deus eterno em

igualdade com o Pai e com o Deus Espírito Santo. Se

isto é verdade, como entendermos então João 3:16 que

afirma que Deus deu Seu Filho para nos salvar?

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu

Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas

tenha a vida eterna.”



Pergunta 22

Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo

são Deus Eterno, e no mesmo nível

hierárquico, porque Cristo disse

que o Pai era maior do que Ele?

“Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para

junto de vós. Se me amásseis, alegrar-vos-íeis de

que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que

eu.” (João 14:28).



Pergunta 23

Se o Espírito Santo, conforme afirmam os

trinitarianos, é a terceira pessoa da

Trindade e é Deus, distinto do Pai e de

Jesus Cristo, porque a bíblia afirma que o

Espírito Santo é o Espírito de Cristo que

foi enviado?



“E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido

impedidos pelo Espírito santo de pregar a palavra na

Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o

Espírito de Jesu/Yahshua não o permitiu.” (Atos 16:6-7).

“Havendo YAHWEH outrora falado muitas vezes, e de

muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, neste últimos

dias nós falou pelo Filho." Hebreus 1:1.

“E, porque vós sois filhos, enviou YAHWEH ao nosso

coração o Espírito de Seu Filho, que clama: Aba, Pai ."

Gálatas:4:6.



Pergunta 24
Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são

Deus Eterno, e no mesmo nível

hierárquico, porque somente o Pai sabe o

dia e a hora da segunda vinda de Cristo, e

porque o Espírito Santo nem foi citado

por Mateus? “Mas a respeito daquele dia e

hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o

Filho, senão o Pai.” (Mateus 24:36).



Comentário
Os trinitarianos alegam que Jesus

declarou isso porque Ele estava falando

como homem. Contudo, no livro de Atos

encontramos o seguinte diálogo entre os

discípulos e o Messias: “Então, os que estavam

reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o

tempo em que restaures o reino a Israel?

Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos

ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva

autoridade.” (Atos 1:6-7).



Comentário

Cristo proferiu estas palavras no Monte das

Oliveiras, próximo ao momento de Sua

ascensão, portanto já havia morrido,

ressuscitado e glorificado. Desta forma já

não falava apenas como homem.

Diante destes fatos, fica evidente a

existência de uma hierarquia (na divindade)

entre o Pai e o Filho.



Pergunta 25

Se o Espírito Santo é Deus e

uma das pessoas da Trindade,

porque segundo Ellen White

somente o Pai e o Filho

Participaram na criação do

homem?



“Pai e Filho empenharam-se na

grandiosa, poderosa obra que tinham

planejado – a criação do mundo”... E

agora disse Deus a seu Filho: “Façamos

o homem a nossa imagem”.

História da Redenção págs. 20 e 21.



Pergunta 26

Segundo o Livro de Apocalipse, os 144

mil terão em suas frontes dois nomes, o

nome do Cordeiro e o nome de Seu Pai.

Porque não terão o nome do Espírito

Santo, já que segundo crêem os

trinitarianos ele também é Deus em

igualdade com o Pai e com o Filho?



“Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o

monte Sião, e com ele cento e quarenta e

quatro mil, tendo na fronte escrito o seu

nome e o nome de seu Pai.” (Apocalipse 14:1).



Comentário

Haverá apenas dois nomes nas frontes dos 144 mil:

1- O Nome do Cordeiro que é Jesus / Yahshua.

2- O nome do Seu Pai que é Jeová / YAHWEH!

O Apocalipse não diz que um terceiro nome, o nome

do Espírito Santo, seria escrito nas frontes dos 144

mil.

Por quê?  É simples: 



Comentário
O espírito não têm nome próprio. Por isso

ele acaba recebendo o nome do seu

possuidor, por exemplo, o espírito de Jesus

é chamado de Espírito de Jesus, assim

como o Espírito de Deus é chamado

Espírito de Deus ou Espírito Santo de Deus.

Em nenhum lugar na Bíblia é revelado o 

nome do Espírito Santo, pois é o Espírito de 

Seu possuidor que é Deus. 



Pergunta 27
Segundo entendimento dos trinitarianos,

quando a Bíblia usa o termo: Espírito de

Deus, ela esta se referindo ao Deus

Espírito Santo, a terceira pessoa da

Trindade. Se esse raciocínio é verdadeiro,

então quando a Bíblia usa o termo:

Espírito de Jesus, ela esta se referindo a

quem? Seria uma quarta pessoa da

divindade?



Pergunta 28

Se o Espírito Santo é uma pessoa e é

Deus, como crêem os trinitarianos, porque

Ellen White afirma que somente o Pai e o

Filho devem ser exaltados?

O Deus Espírito Santo não merece ser

exaltado?



“Não é aos homens que devemos exaltar e

adorar, é a Deus, o único Deus verdadeiro e

vivo, a quem são devidos nosso culto e

reverência. ... Unicamente o Pai e o Filho

devem ser exaltados.”

Filhos e Filhas de Deus, pág. 58.



Pergunta 29

Se o Espírito Santo é Deus e uma das

pessoas da Trindade, como crêem os

trinitarianos, porque o próprio Cristo

afirmou: “Eu e o Pai somos um” e não: Eu,

o Pai e o Espírito Santo somos um?



Pergunta 30
Se o Deus único apresentado na Bíblia é um

grupo de três pessoas divinas (e não três

deuses), como afirmam os trinitarianos, é

correto chamar cada um deles,

individualmente, de Deus? Por exemplo: “Deus

Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo”? Cada um

deles é Deus ou Deus é apenas o conjunto dos

três? Se chamamos cada um deles de Deus,

como podemos sustentar que não são três

deuses?



"Assim diz YAHWEH: Ponde-vos

nos caminhos, e vede, e

perguntai pelas veredas antigas,

qual é o bom caminho, e andai

por ele; e achareis descanso para

as vossas almas; mas eles dizem:

Não andaremos nele."

Jeremias 6:16


