
TRINDADE 
 

Eu particularmente não me atrevo a explicar Deus ou entender sua natureza, porém a Bíblia 
traz relatos de que Jesus é Deus bem como o Espírito Santo também é Deus. 

O próprio Jesus foi adorado pelos discípulos e nunca rejeitou tal coisa, diferente de outras 
ocasiões em que homens e anjos receberam adoração pelo temor a pessoa que os estavam 

vendos e rejeitaram tal coisa. Abaixo temos várias referências sobre Jesus e o Espírito Santo 
serem Deus também. Eu acredito na trindade como uma forma da manifestação de Deus em 
três pessoas (Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo) e que de alguma forma que o ser 

humano nunca vai entender exista uma organização e uma ordem ao qual cada pessoa tem a 
sua tarefa para conosco. 

 
 
 

JESUS É DEUS? 
 

A palavra DEUS é representada pela palavra THEOS (grego), e tem o significado, segundo o dicionário 
grego: "DEUS". Esta mesma palavra aparecendo se referindo a Jesus, ao Espírito Santo e a DEUS, 
mostrando que ambos são os mesmos. 

 
1 - João 20:28 
E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu! (theos - Deus - ref: 2316) 
 
2 - Mateus 1:23 
Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, Que 
traduzido é: Deus conosco. (theos - Deus - ref: 2316) 
 
3 - Mateus 6:24 
Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. (theos - Deus - ref: 2316) 
 
4 - João 4:24 
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. (theos - Deus - 
ref: 2316) 
 
5 - 1 João 5:20 
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao 
Verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro 
Deus(obs: na bíblia Hebráico completa diz: Deus genuíno) e a vida eterna. (theos - Deus - ref: 
2316) 
 
6 - Isaías 9:6 
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se 
chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. (el - 
Deus ou o mais elevado - Este termo é usado em Gênesis[ex: 14:18], Jó[ex: 5:8], Salmos[ex: 5:4] e 
Isaías[ex: 40:18] - ref: 410) 
 
7 - Apocalipse 3:14 
Ao anjo da igreja em Laodicéia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e 
verdadeira, o soberano da criação de Deus. 
 
Jesus não pode ser criado, pois a palavra correta na NVI por exemplo é soberano, "...o soberano da 
criação de Deus.", pois o termo tem vários outros significados. Se Jesus foi criado, ele não poderia ser 



"Pai da eternidade" como diz Isaías 9. Ainda que usássemos o outro termo que ficaria assim "E ao anjo 
da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação 
de Deus:" fica fácil de entender , pois o termo "primogênito" nem sempre tem o sentido de ser o 
primeiro filho que nasceu, mas para mostrar a posição de honra ou privilégio que alguém recebeu 
como em Êxodo 4:22, que diz: 
"Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho," 
  
Outro exemplo é Colossenses 1:18, que diz: 
E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo 
tenha a preeminência. 
 
A única Bíblia que tem texto para apoiar essa idéia é a da testemunha de Jeová em Colossenses 
1:16-20, inserindo a palavra "outras" no texto. 
 

O ESPÍRITO SANTO É DEUS? 
 
A palavra DEUS é representada pela palavra THEOS (grego), e tem o significado, segundo o dicionário 
grego: "DEUS". Esta mesma palavra aparecendo se referindo a Jesus, ao Espírito Santo e a DEUS, 
mostrando que ambos são os mesmos. 
 
1 - 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 da herdade? 
Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio 
em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. (theos - Deus - ref: 2316) 

 
2 - 1 Coríntios 2:10 
Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 
profundezas de Deus. 
 

O PERIGO 
 
1 - Só existe uma pergunta para batizar uma pessoa: 
Atos 8:36-39 
E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede 
que eu seja batizado? 
E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o 
Filho de Deus. 
E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. 
E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco; e, 
jubiloso, continuou o seu caminho. 
 
2 - A Bíblia deve ser a fonte de todo e qualquer estudo, e não revistas, artigos ou filósofos e 
muito menos remover ou acrescentar qualquer coisa da palavra de Deus. A interpretação da 
Bíblia não pode ficar restrita a um grupo (ex: corpo governante), nunca foi assim na história e 
nunca será: 
Apocalipse 22:18-20 
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes 
acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 
E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e 
da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. 
Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. 
 



3 - Temos que ter cuidado ao falar do Espírito Santo que habita em nós, a blasfêmia contra Ele é 
muito perigosa: 
Mateus 12:31 
Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; mas a blasfêmia contra o 
Espírito não será perdoada aos homens. 
 
4 - Vãs filosofias e doutrinas inventadas por homens modernos: 
Colossenses 2:8 
Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a 
tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo; 

 
 

O QUE É PRECISO PARA SER SALVO? 
 

1 - Atos 16:30-31 
E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? 
E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 
 
2 - Atos 4:12 
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre 
os homens, pelo qual devamos ser salvos. 
 
3 - 1 Coríntios 3:11 
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 
 
 

MILAGRES E DONS AINDA EXISTEM? 
 

1 - É sempre no nome de Jesus, talves muitos não estão vendo milagres porque estão pedindo e 
cultuando a pessoa errada: 
Marcos 16:17-18 
E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; 
Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porãoas 
mãos sobre os enfermos, e os curarão. 
 
2 - Os apóstolos fizeram mesmo depois de Jesus subir aos céus - cumprindo-se a palavra: 
Atos 5:12 
E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos 
unanimemente no alpendre de Salomão. 
 
Atos 14:3 
Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à 
palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. 
 
3 - Os dons foram manifestos em atos: 
Atos 2:2-4 
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em 
que estavam assentados. 
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 
E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem. 
 
4 - Paulo diversas vezes nos exorta a buscar os dons: 
1 Coríntios 12:1-11 



Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 
Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. 
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é 
anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 
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. 
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. 
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da 
ciência; 
E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; 
E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de discernir os espíritos; e a 
outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas. 
Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como 
quer. 
 
1 Coríntios 14:1 
Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 
 

JESUS MORREU NUMA ESTACA DE TORTURA? 
 
Filipenses 2:8 
E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz 
 
Mateus 27:32 
E, quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a 
sua cruz. 
 
Marcos 15:30 
Salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. 
 

JESUS É UM ANJO? O ESPÍRITO SANTO É UMA FORÇA? 
 

1 - O Pai deu testemunho do Filho: 
Mateus 3:17 
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. 
 
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. 

 
2 - O Espírito tem sentimentos e vontades como uma pessoa: 
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 
 
Efésios 4:30 
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 
 
1 Coríntios 2:10 
Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 
profundezas de Deus. 
 
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 
 
Atos 8.29:  
“disse o Espírito a Filipe: ‘Aproxima-te desse carro e acompanha-o’”. 
 
Atos 13.2 
“E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: ‘Separai-me, agora, Barnabé e Saulo 
para a obra a que os tenho chamado’”. 
 
Portanto o Espírito Santo é uma pessoa, pois fala, ouve, intercede, guia, sente emoções, etc. 
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