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Hoje nós iremos considerar argumentos trinitarianos, explicando a luz das Escrituras a verdade sobre
esse assunto, se realmente a Bíblia apresenta um DEUS trino, um DEUS formado de três pessoas em uma
única essência como é explicado pelo dogma da santíssima trindade da igreja católica. E muitas religiões
absorveram este dogma em herança do protestantismo, será que a Bíblia realmente apresenta esta verdade?
1 CORÍNTIOS 8:6
6. 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.
O ÚNICO DEUS É O CRIADOR DE TODAS AS COISA, DOS CÉUS E DA TERRA, SENDO O
ÚNICO DEUS QUE A BÍBLIA APRESENTA DE ETERNIDADE PASSADA E DE ETERNIDADE
FUTURA. A Bíblia apresenta JESUS COMO FILHO DE DEUS e ESPÍRITO SANTO COMO O
PRÓPRIO PAI ATUANTE EM ESPÍRITO E NÃO UMA OUTRA DIVINDADE.
E existem argumentos muito fracos para tentar provar a trindade nas Escrituras, são argumentos
desprovidos de base bíblica e são facilmente derrubados e infelizmente muitas pessoas por falta de estudar a
Bíblia estão enganados com esta doutrina que veio do Romanismo por um acordo da igreja estado com
CONSTANTINO, para que a igreja de Roma pudesse ter os privilégios do Império Romano. Muitos admitem
que a doutrina da trindade não é relatada na Bíblia, e agarram-se desesperadamente em pequenas frases e
versículos das Escrituras que usam de alguma forma para tentar confirmar essa falsa doutrina da trindade.
Primeiro verso que vamos argumentar e talvez o único verso que está nas Escrituras, mas não é dos textos
originais das Escrituras é 1 JOÃO 5:7 que diz as seguintes palavras, em algumas versões apresenta este
versículo.
1 JOÃO 5:7
7. Pois há três que confirmam o testemunho no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são
um.
Este se encontra geralmente nas versões João Ferreira de Almeida, a revisada encontra-se em coche, mas
se encontra nos manuscritos originais mais antigos da Bíblia. Este texto é espúrio na Escritura, esse é o único
verso que alguém poderia usar pra tentar legitimamente provar a trindade na Bíblia. Mas a maioria dos
estudantes, teólogos sabem que este verso de 1 JOÃO 5:7 É UM VERSO ESPÚRIO, que significa que não
consta nos originais mais antigos da Bíblia, não é parte genuína da Bíblia, foi inserido por alguns escribas
trinitarianos durante a idade média por volta do século 11.
Os teólogos trinitarianos honestos hoje não aplicam mais este verso para tentar ensinar a trindade, quase
todas as versões modernas e traduções corretas e fiéis aos originais omitem estas palavras do verso, quais
palavras? HÁ TRÊS QUE TESTIFICAM NO CÉU, O PAI, A PALAVRA, E O ESPÍRITO SANTO; E ESTES
TRÊS SÃO UM, não são mais colocados em muitas bíblias. A Bíblia de Jerusalém que foi feita por teólogos
católicos e teólogos protestantes, veremos nesta Bíblia 1 João 5:7.
1 JOÃO 5:7
7. Porque três são os que testemunham: o Espírito, a água, e o sangue; e os três tendem ao mesmo fim.
Nesta versão percebe-se que o texto que é citado na versão Ferreira de Almeida Porque três são os que
testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um, não se encontram. Pois na cruz do
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calvário quando JESUS foi atravessado pela lança do centurião, verteu água e sangue e o Espírito testifica
através deste ato que JESUS CRISTO é verdadeiramente o Filho de DEUS.
É isso que se encontra nos originais de 1 João 5:7 mais antigos, e um escriba com mania de trindade
inseriu um comentário de rodapé dentro do texto que ele estava traduzindo para que ele viesse a fazer parte da
Bíblia. A respeito deste texto temos um comentário na Bíblia de Jerusalém que está escrito assim:
O TEXTO DO VERSO 7- 8 É ACRESCIDO NA VULGATA DE UM INCISO, OU SEJA DE UM
ESPÚRIO (ESTÁ AUSENTE ENTRE OS MANUSCRITOS GREGOS DAS ANTIGAS VERSÕES E
DOS MELHORES MANUSCRITOS DA VULGATA, O QUAL PARECE SER UMA GLOSA
MARGINAL INTRODUZIDA POSTERIORMENTE NO TEXTO), OU SEJA, UM COMENTÁRIO
DE UM TRADUTOR QUE FOI COLOCADO COMO PARTE DA BÍBLIA.
Entre parênteses ele mostra o que não faz parte do original ( no céu o PAI, verbo ,o ESPÍRITO SANTO
e esses três são um, e há três testemunhos na terra ) não faz parte dos originais antigos da Bíblia, somente os
textos que vieram a ser traduzidos deste manuscrito cuja glosa marginal foi introduzido posteriormente, ou
seja, uma versão da Bíblia da própria igreja católica feita e ajudada por teólogos protestantes confirmando que
o único versículo que poderia, se realmente existisse desta forma PROVAR TRINDADE NA BÍBLIA SERIA
JOÃO 5:7.
Este versículo foi acrescentado para tentar provar trindade, porque como não existe apoio para trindade
na Bíblia, houve tentativa malfadada porque hoje todos os teólogos honestos e as melhores versões da Bíblia
não trazem mais este verso que poderia provar a trindade.
Mas existem outros versos usados por teólogos no desespero de provar a trindade que é Mateus 3:16-17
que fala sobre o batismo do nosso SENHOR JESUS CRISTO e é utilizado por trinitarianos, vamos ver se
realmente existe alguma trindade no batismo de JESUS.
MATEUS 3:16-17
16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus
descendo como pomba e vindo sobre ele.
17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Essa citação é utilizada para tentar provar trindade argumentando que JESUS estava na água sendo
batizado (um membro da trindade), que o PAI falando este é meu filho amado a manifestação do PAI (outro
membro da trindade) e o ESPÍRITO SANTO em forma corpórea de pomba seria outro membro da trindade
(terceiro membro). Agora vamos ser sinceros, há alguma forma de argumentarmos, DEUS PAI, DEUS FILHO
E DEUS ESPÍRITO SANTO, TRÊS SERES EM UMA SÓ PESSOA, simplesmente lendo este versículo?
Aqui ficou evidente a manifestação da divindade de DEUS, que JESUS era o Filho de DEUS, não há
nenhum lugar na Bíblia que diz que JESUS é DEUS FILHO membro da trindade, e o ESPÍRITO SANTO em
forma corpórea de pomba é a maior prova de que o ESPÍRITO SANTO não é um ser pessoal. João Batista
tinha que ter um sinal de que aquele que seria batizado por suas mãos era o MESSIAS que batizava no
ESPÍRITO SANTO, e este sinal era a pomba que simboliza o poder de DEUS, e como o poder de DEUS era
invisível, ele teria que se manifestar de uma forma visível.
A palavra ESPÍRITO SANTO significa no hebraico RUACH que é VENTO e vento é uma coisa
invisível, e no grego a palavra ESPÍRITO vem de PNEUMA que é a palavra que deu origem (a pneu,
pneumático) que são coisas que trabalham com ar.
Então o ESPÍRITO SANTO é definido no original das Escrituras como o VENTO DE DEUS o AR
QUE VEM DE DEUS, ou seja, a PRESENÇA DE DEUS. Como que João poderia ver um sinal evidente de
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que JESUS batizava no ESPÍRITO SANTO só vendo ar teria como? Por isso foi necessário um símbolo, e
DEUS achou por bem usar uma pomba dando este sinal ao profeta do qual ele se referia ao Filho d’Ele,
provando que o ESPÍRITO SANTO É O PRÓPRIO PODER DE DEUS INVISÍVEL, ATUANTE, VIVO.
João 14:16 é outra passagem que os trinitarianos usar para tentar provar a personalidade do ESPÍRITO
SANTO.
JOÃO 14:16
16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre;
A argumentação trinitariana é de que o ESPÍRITO SANTO é uma outra pessoa da trindade, porque
JESUS disse que DEUS enviará outro consolador, dizendo que o ESPÍRITO SANTO é uma outra pessoa (o
terceiro membro da trindade).
Primeiramente vamos considerar o seguinte, JESUS prometeu aos Seus discípulos que depois que ele
subisse ao céu, ele receberia o consolador de seu Pai e então enviaria a eles. O PAI deu poder a Ele, JESUS
deu o seu poder aos discípulos e essa promessa se cumpriu em Lucas 24:49.
LUCAS 24:49
49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do
alto sejais revestidos de poder.
Então eles tinham que esperar em Jerusalém para serem revestidos do poder de DEUS, e em Mateus
28:18 JESUS disse:
MATEUS 28:18
18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
E em João 14:16 ele promete que quando ele for para o PAI, ele vai enviar o consolador, e essa promessa
se cumpriu no pentecostes. DEUS, JESUS, e o ESPÍRITO SANTO são mencionados juntos em Atos 2:33 e
em João 14:16, este fato, porém não prova ou não insinua nenhuma trindade.
ATOS 2 :33
33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vós agora vedes e ouvis.
DEUS, JESUS E O AMOR DE DEUS são mencionados juntos em vários versos, vamos entender que o
AMOR de DEUS é uma terceira pessoa da trindade? Porque o AMOR foi mencionado junto de DEUS e de
JESUS? O AMOR de DEUS é uma essência de DEUS e não uma terceira pessoa.
O mesmo argumento usado pelos trinitarianos para personificar o AMOR de DEUS o faria uma pessoa
divina, se citar DEUS o PAI, JESUS E O AMOR juntos, poderíamos usar o mesmo argumento para dizer que
o AMOR é um terceiro membro da trindade. Esses argumentos trinitarianos resultariam em tantas pessoas na
trindade quantos aos atributos da natureza de DEUS.
Outra passagem na Bíblia usada fala dos sete ESPÍRITOS DE DEUS, se entendermos que os sete
ESPÍRITOS DE DEUS é uma pessoa da trindade como ficaria? No caso haveria sete pessoas do ESPÍRITO
SANTO? ou ESPÍRITO DO ESPÍRITO, mas isso é Bíblico? Não, pois sabemos que o ESPÍRITO SANTO é
o poder, a força, a existência e presença de DEUS.
No Salmos 139 fala da onisciência, onipresença de DEUS no universo, e o salmista refere-se essa
onisciência e onipresença sendo o ESPÍRITO SANTO, o ESPÍRITO DE DEUS.
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SALMOS 139:1-8
1. SENHOR, tu me sondaste, e me conheces.
2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.
3. Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos.
5. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces.
6. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim
maravilhosíssima; tão alta que não a posso atingir.
7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
8. Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também.
Fica claro que o ESPÍRITO SANTO é a presença de DEUS no universo, tem uma passagem que diz:
Sou eu DEUS de longe? Não sou eu também o DEUS de perto? Não encho por ventura eu os céus e a terra?
Como DEUS enche os céus e a terra? através do ESPÍRITO SANTO, o ESPÍRITO DE CRISTO seria uma
outra pessoa separada de CRISTO? Paulo fala o ESPÍRITO DE CRISTO apartou-me... sendo a própria força
de CRISTO que recebeu do próprio PAI, o ESPÍRITO SANTO e o ESPÍRITO DE CRISTO é a mesma coisa,
JESUS falou EU o PAI somos um, se fosse uma trindade JESUS falaria : EU, o PAI e o ESPÍRITO SANTO
somos um.
Existe várias passagens que JESUS diz que ama o PAI, e que o PAI ama o filho, mas não encontramos
nenhuma passagem falando do terceiro membro da suposta trindade dizendo que o ESPÍRITO SANTO ama o
PAI, ou JESUS amou o ESPÍRITO SANTO, ou que o PAI amou o ESPÍRITO SANTO? Mas porque não
encontramos passagens que falam disso? por ser antibíblico, e faz parte de um dogma que foi embutido nas
mentes humanas e somente por intermédio do ESPÍRITO SANTO o poder de DEUS para se libertar desse
ensinamento, também por não ser uma pessoa, e se fosse uma terceira pessoa da trindade nós encontraríamos
manifestações de amor para esse terceiro membro.
O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de Mim, e dizendo que o ESPÍRITO
SANTO é uma terceira pessoa da trindade estaríamos admitindo que há uma pessoa além de DEUS, violando
o primeiro mandamento. DEUS é um, e esse único DEUS apresentado na Bíblia, sua unidade é simples sendo
o Criador dos céus e da terra, é o DEUS do nosso SALVADOR JESUS CRISTO, O PAI DE TODA A
HUMANIDADE.
O ESPÍRITO SANTO é a atuação de DEUS e de CRISTO dentro de você, dentro de todo o cristão
sincero, não é uma terceira pessoa da trindade é o próprio PAI e o próprio filho de DEUS presentes em você.
Por isso ele fala “EU e o PAI faremos morada nele”, estas passagens estão no Evangelho de João que prova
que o ESPÍRITO SANTO É O CONSOLADOR.
JOÃO 14:23
23. Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e
viremos para ele, e faremos nele morada.
JOÃO 16:7
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a
vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei.
Agora como se explica outro consolador? JESUS estava aqui na terra e iria para o céu, esse outro
consolador que ficaria no lugar dele é o PAI, porque no próprio Evangelho de João diz “O ESPÍRITO
SANTO QUE PROCEDE DO PAI”, essa outra pessoa que fica no lugar de JESUS consolando é o próprio
PAI.
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JOÃO 15:26
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.
A personalidade do Espírito Santo não é um DEUS trino, DEUS terceiro membro da trindade,
a personalidade do Espírito Santo é o PAI ATUANTE EM PODER, por isso que no Evangelho
de Mateus, Marcos, Lucas que fala contra a blasfêmia contra o Espírito Santo não cita a blasfêmia contra o
PAI, e diz:.
MATEUS 12:31-32
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.
32. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado; mas, se alguém
falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro.
MARCOS 3:29
29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu
do eterno juízo
LUCAS 12:10
10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que
blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado.
Em nenhuma das citações tanto de Marcos, como de Mateus e Lucas onde são citados a blasfêmia, é
citado quem blasfemar contra o PAI tem perdão, o filho tem perdão, quem blasfemar contra o Espírito Santo
não tem perdão, pois é dessa forma que os trinitarianos citam estes versos e sem perceber coloca uma trindade
neste verso.
E os três versos da Bíblia que citam a blasfêmia e nenhum fala quem blasfemar contra o PAI, só fala que
quem blasfemar contra o Filho tem perdão, contra o ESPÍRITO SANTO não tem perdão, mas porque será que
JESUS não cita o PAI? Porque o PAI E O ESPÍRITO SANTO SÃO A MESMA PESSOA, sendo a
manifestação do DEUS vivo. Existe uma outra corrente que diz que JESUS é DEUS filho, mas JESUS é filho
de DEUS.
1 TIMÓTEO 2:5
5. Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.
Aqui fala de duas pessoas da divindade que interagem através de um só poder, porque JESUS mesmo
fala que todo o poder foi lhe outorgado no céu e na terra (Mateus 28:18). Uma coisa curiosa que está na Bíblia
é que JESUS CRISTO FOI GERADO ATRAVÉS DO QUE? JESUS foi gerado pela obra do Espírito Santo
em Maria e é filho de DEUS TODO PODEROSO.
Então vemos que se o Espírito Santo fosse uma pessoa da trindade distinta do PAI, distinta do Filho e
foi o Espírito Santo que gerou JESUS no ventre de Maria, JESUS seria Filho de qual membro? A Bíblia diz
que JESUS é filho de DEUS PAI (MAS ELE NÃO FOI GERADO PELO ESPÍRITO SANTO?) mais uma
prova de que o Espírito Santo é o próprio PAI EM PODER, por isso não encontramos na Bíblia alguém
adorando o Espírito Santo como pessoa. Veremos agora em Mateus 28:19.
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MATEUS 28:19
19. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo;
Neste texto a palavra nome é singular, não diz batizando em nomes do PAI, e do Filho e do Espírito
Santo, diz um único nome. A palavra não está se referindo ao um nome pessoal, mas sim há uma autoridade,
ou seja, quando você delega a alguém uma autoridade, ao qual foi dada ao Filho, e você vê no versículo anterior
todo o poder é me dado, ou seja, dado para Jesus.
MATEUS 28:19
19. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Pai não é nome e sim um título, até o diabo é pai (o pai da mentira), a palavra pai não indica a quem
estamos nos referindo, DEUS é PAI porque gerou JESUS, gerou os filhos de DEUS, mas tem um nome
próprio. A ordem é batizar em nome do PAI, NA AUTORIDADE DO NOME, então este nome tem que ser
apresentado, esta mesma ordem aparece em Marcos 16.
MARCOS 16:17
E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas;
Quando um crente vai obedecer a esta ordem de expulsar demônios, enfermidades em nome de JESUS,
ele chega lá e fala demônio saia em nome do Filho? É pronunciado o nome próprio do Filho de DEUS e como
é o nome próprio do Filho de DEUS?
Para que se cumpra Mateus 28:19 em nome do PAI o oficiante do batismo tem que pronunciar o nome
do PAI ( não sendo o nome correto de DEUS JEOVÁ, pois é a contração do tetragrama de DEUS com as
vogais de ADONAI) a pronúncia mais próxima do nome do Eterno DEUS seria YAHWEH, e o nome do Filho
JESUS, e do Espírito Santo (o próprio PAI) E Jesus falou, o Espírito Santo que o PAI enviará em meu nome.
O nome JESUS tem um segredo, que vem do aramaico YESHUA (que significa YAHWEH
SALVADOR) no nome do Filho de DEUS está o nome de SEU pai o eterno DEUS. Quando pronunciamos o
nome do Filho de DEUS, YESHUA ou JESUS (da transliteração IESUS) estamos pronunciando o nome do
PAI, porque não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos.
ATOS 4:12
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.
ATOS 10:43
43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos
pecados pelo seu nome.
Então no nome de JESUS há poder, por isso que os apóstolos batizavam em nome de JESUS, eles não
utilizavam os títulos Pai, Filho, e Espírito Santo, como é utilizado pela igreja romana e nem pelos protestantes
que herdaram esse batismo espúrio em títulos da igreja romana.
O verdadeiro, genuíno batismo para perdão dos pecados é em nome do Senhor JESUS, por isso que
Mateus 28:19 foi uma ordem de batismo e ninguém estava sendo batizado. Quando fazemos alguma obra,
abrimos um culto, fechamos um culto, oramos, proferimos cura, expulsamos demônios em nome de JESUS,
mas o ato mais sagrado da nossa vida onde o nome de JESUS deveria ser invocado deixamos de invocar.
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Justamente por causa dessa ordem que foi dada no concílio de Nicéia deixamos de invocar o nome de
JESUS. Sabemos que a palavra de DEUS nos fala que a alma que invocar o nome de JESUS será salva, e o
adversário de nossas almas sabe disso, por isso arruma meios de justamente nesta hora não invocarmos o nome
de JESUS.
Em Romanos fala que somos sepultados com Ele no batismo, se nós fossemos sepultados no batismo
como uma trindade lá em Romanos estaria escrito sepultados com eles no batismo, ou seja com os membros
da trindade.
ROMANOS 6:3-4
3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte?
4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi ressuscitado
dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Interessante que em Colossenses está escrito assim:
COLOSSENSES 3:17
17. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graças a Deus Pai.
E está muito claro que qualquer ato, palavra deve ser dirigida e invocando em nome de JESUS, e o
batismo é um ato seguido de palavra, e é no momento em que você está sendo mergulhado nas águas pelo
batismo que se processa a lavagem dos pecados, em Atos 22:16 nós vamos ver o que Ananias fala no batismo
do Apóstolo Paulo que diz assim:
ATOS 22:16
E agora por que te deténs? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor.
Existem algumas religiões que invocam o nome de JESUS, mas será que é legitimado? O nome JESUS
tem que ser invocado dentro da verdadeira fé dos apóstolos e dos profetas e através de um ministro que ensina
e procede conforme o povo verdadeiro de DEUS.
EFÉSIOS 4:4-5
4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa
vocação;
5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
Então o batismo para ser válido tem que ser dentro de uma só fé, porque tem pessoas que batizam em
nome de JESUS, mas será que está dentro da verdadeira fé, da verdadeira linhagem do povo de
DEUS? Sabemos que a verdadeira linhagem do povo de DEUS foi ininterrupta não sendo fruto do
protestantismo.
Este povo foi preservado durante 1260 dias proféticos guardados por DEUS e a fé permaneceu no
coração e na mente dessas almas, e veio de geração em geração até chegar em nossos dias, a igreja sempre
existiu desde o princípio, Jesus fez uma obra de reorganizar o tabernáculo de Davi que estava caído, em
Salmos vemos isso.
SALMOS 22:30-31
30. Uma semente o servirá; será declarada ao Senhor a cada geração.
31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.
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Então sabemos que o ensinamento de DEUS vem passando de geração em geração, de pais para filhos,
nunca deixando de existir. Não sendo oriunda do Romanismo, do protestantismo, pelo contrário ela passou
por fora de todos esses ensinamentos contrários a palavra de DEUS.
E a palavra de DEUS diz que depois desse período conhecido como era negra ela voltaria a profetizar,
e é isso que a igreja está voltando a fazer novamente, o norte americano nos Estados Unidos que foi onde ela
achou guarida, achou liberdade e luz para novamente profetizar com força.
No século 16 por volta do ano 1500 a 1600 em diante, muitos crentes da igreja de CRISTO que guardam
os mandamentos de DEUS migraram para os Estados Unidos e lá encontraram e desfrutaram de liberdade
religiosa e a igreja novamente cresceu.
APOCALIPSE 10:11
11. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis.
A igreja guardadora dos 10 mandamentos de DEUS, o sábado, e o testemunho de JESUS que é a fé
verdadeira que foi dada aos santos como diz o apóstolo Judas e veio a ser preservada. Encontrou guarida e
cresceu no continente americano por volta do ano 1664 quando um missionário da Igreja de DEUS da
Inglaterra foi para os Estados Unidos, e muitos outros crentes da igreja que estavam sendo perseguidos pelo
Romanismo e protestantismo sendo ajudada pela terra.
APOCALIPSE 12:15 - 17
15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse
arrebatar.
16. E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua
boca.
17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.
ATOS 2:37-47
37 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, homens irmãos?
38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para
perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo;
39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos
quantos Deus nosso Senhor chamar.
40. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta
geração perversa.
41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e naquele
dia agregaram-se quase três mil almas,
42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum.
45. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade.
46. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com
alegria e singeleza de coração,
47. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que se haviam de salvar.
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Vemos em Atos que é o batismo em nome de JESUS que comprova que os apóstolos não criam em
uma trindade e não invocavam títulos (Pai, filho e Espírito Santo) invocavam o nome de JESUS, porque
entenderam corretamente pelo Espírito de DEUS a ordem de Mateus 28:19.
Entendo muito melhor que teólogos e sacerdotes romanos que deram essa interpretação espúria a partir
do quarto século da era cristã.
No início os primeiros batismos que eram feitos na trindade eram realizados mergulhando os candidatos
três vezes na água, até hoje a igreja ortodoxa grega batiza desse jeito. A igreja católica batiza por aspersão
pois até o batismo mudaram (a palavra batismo significa imersão, mergulho) e ainda batizam almas inocentes
que nem conhecem o que é pecado, e o batismo é para o arrependimento.
Em ATOS 2:37 diz assim:
37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, homens irmãos?
Mateus estava no meio deste grupo de discípulos, ele poderia contestar com Pedro dizendo não Pedro é
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não.
E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para
perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo;
Você vai encontrar a prova cabal dos Atos Apostólicos que o batismo era feito invocando o nome de
JESUS e não vai encontrar nenhum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo.
Falaremos ainda sobre outros argumentos de 2 Coríntios 13:14 que é a bênção apostólica que diz: A
graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
Amém. Que fala do Espírito Santo e não fala a comunhão com o Espírito Santo, se Espírito Santo fosse uma
pessoa Paulo falaria a comunhão com o ...porque temos comunhão de paz, de amor e não comunhão com o
amor, com a paz, pois é um adjetivo, agora o PAI é uma pessoa.
1 JOÃO 1:3
3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa
comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.
Ele não menciona a terceira pessoa da trindade porque não existe, é o fruto do paganismo, do
anticristo, que cuidará de mudar o tempo e a lei.
Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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